AMPLIFICATOI
Ing. C. POPESCU
Amplificatorul descris se bazează
pe o inductan1ă variabilă pusă În miş
care de o pedală. Această inductanţă
este un transformator cu tole EI, la
care tolele sint mobile. Transformato,rul face parte dintr-un filtru «T», iar
atenuarea se compensează cu un amplificator cu trei tranzistori. in figurile
1, 2, 3 şi 4 se dau indicaţiile necesare

confecţionărij pedalei şi schema de
principiu a amplificatorului. Transformatorul trebuie să aibă inductanta
variabilă 1/10, în vederea obţinerii unei
variaţiuni de frecvenţă de 400-1 200
Hz. rn privinţa confecţionării transformatorului, mai trebuie menţionat faptul că tolele trebuie strînse rigid cu
şuruburi, atît E-urile cît şi I-urile. Am-
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Vedere secţionaiă.
Pedala privită din fată
cu piesele montale: 1)
tole E şi bobina; 2)
tole I cu montaj mobil;
3) carcasa superioară
(A); 4) comutator basculant; 5) arc cu if>
interior de 12 mm, sÎrmă de otel cu ;=1,5
mm, pas 7'; 6) bratul
pirghiei din tablă; 7)
piesă de legătură basculantă; 8) circuit im-:
primat; 9) picioare; 10)
carcasa inferioară (B);
11) suport de alamă;
12) sUDorl tip balama.

T1 -T2 -T3 - EFT 131; SI =
comutalor basculanl;
Tr = transformator tole 42
EI, grosime = 14 mm.
Pe carcasă, 1 000 de spire cu p= 0,2 mm, din
Cu-Em, fără izolaţie Între straturi.

plasarea I-urilor se face ca la un
transformator de ieşire cu întrefier,
În acest caz lntrefierul fiind variabil.
Tolele se mai rigidizează cu lac de
bachelită sau răşini epoxidice. Suprafeţele de întîlnire a E-urilor cît şi a 1urilor se finisează prin pili re, după
care se izolează electric din nou cu
lac de bach elită. Carcasa bobinei (din
carton sau preşpan) nu trebuie să
impiedice inchiderea completă a întrefierului.
Bobina se execută conform figurii.
Nu trebuie bobinat spiră lîngă splră,
iar in timpul bobinatului spirele să nu
alunece În straturile inferioare şi, În
special, să nu se strice izolaţia sîrmei.
Potenţiometrul trimer de 4,7 K Q este
prevăzufpentru un reglaj al amplitudinii efectului. Se montează în interiorul
pedalei. Se poate practica un orificiu
in partea inferioară a carcasei care
să fie accesibil unei eventuale reglări
ulterioare.
Intrarea şi ieşirea se asigură cu
cablu ecranat de microfon. Cu ajutorul
comutatorului basculant, montajul se
poate scoate din functiune.
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de reglare a staţiilor cu tele-

comandă îl constituie receptorul de control (fig.
Este alcătuit dintr-un etaj cu superreactie (tranzistorul

P 402), un etaj amplificator (MP 41 sau EFT 321; f3? 60), prevă
zut cu un circuit de reacţie, şi un etaj final (MP 42, EFT 321).
Dacă valorile de pe schemă au fost respectate cu stricteţe,
În difuzor se va auzi fîşîitul caracteristic receptoarelor cu
superreacţie, iar În momentul pornirii emiţătorului se va auzi
un semnal de joasă frecvenţă. Bobinele se execută pe o
carcasă cu O = 6 mm cu miez reglabil şi L conţine 12 spire
de sîrmă cu 0=0,3 mm din Cu-Em, iar L 3 spire de sîrmă
liţată 10 . 0,03 mm, izolată În mătase. Şocul de radiofrecvenţă
SRF este confecţionat pe corpul unei rezistenţe de 1 MQfO,5 W,
avind 100 de spire 0,1 din Cu-Em
Montajul se execută pe o plăcuţă de circuit imprimat
(fig. 2), ansamblul fiind introdus într-o casetă a unui receptor
de buzunar.
Cu acest receptor se pot face reglajele necesare punerii
pe frecvenţă şi obţinerii puterii maxime a emiţătoarelor.
Poate fi folosit pentru diferite scopuri În construcţiile de
machetomodele.
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de ieşire cu ochi magic, conform fierul între !-uri şi E-uri se asigură
intercalind o hîrtie (de grosimea
fig. 3.
~
La prima vedere, se observă că celei folosite la revista noastră).
.i.OpF
intrarea nu se face pe EF 86, ca de Pachetul se strînge bine cu bride
obicei, ci pe jumătatea lui ECC 83. sau profil de tablă asemănător celor
de fabrică. La introducerea tolelor
Cealaltă jumătate se utilizează pentru reglajul de ton cu reacţie nega- se va evita scurtcircuitarea bobinajului prin deteriorarea izolaţiei
tivă. O reacţie negativă foarte eficace se obţine, de asemenea, prin de email a sîrmei.
Dacă la punerea În funcţiune am- ~~
cuplajul lui EF 86 cu EL 84 fără
condensator de cuplaj, artificiu ca- plificatorul prezintă semne de acro-Somv
re asigură de asemenea o lineari- şaje, fluierături (reacţie pozitivă),
se vor inversa terminalele secundatate optimă.
rului de la transformatorul de ieşire.
Calităţile menţionate se păstrea
Partea de alimentare este clasică
ză însă numai atunci cînd şi eiementele care asigură redarea sînt şi nu prezintă probleme deosebite.
'de calitate. Astfel, transformatorul Piesele, inclusiv transformatorul şi
de ieşire şi difuzorul trebuie să şocul de filtraj, se găsesc în coasigure redarea corectă şi, totoda- merţ la un preţ aşa de avantajos
Încît nu merită a fi confectionate.
tă, să fie adaptate la impedanţa
Potenţiometrul semireglabil de
tubului final. Cea mai indicată este
100 II Îegăt in pâfal~! pe fi!amentele
cumpărarea din comert a unui
transformator corespunzător de la tuburilor ECC 83, EF 86 şi EL 84 serun televizor sau aparat de radio veşte la atenuarea brumului şi se
de calitate. Tot aşa si difuzorul sau reglează În poziţie optimă la pudifuzoarele folosite' se vor monta nerea În funcţiune şi la înlocuirea
tuburilor.
1n cutii corespunzătoare.
Indicatorul de nivel (fig. 3) se
Celor care vor să-şi bobineze
singuri- transformatorul de ieşire, reglează cu potenţiometrul semile recomandăm următoarele date: reglabil de 5 k 0.. Folosirea indicatorului de nivel este avantajoasă
~
secţiune miez tole 12 cm 2 ; se boÎn special În cazul În care amplifibinează cu sîrmă Cu-Em, avînd
EL 84
in primar 4000 de spire cu 9'=0,25 catorul nu se găseşte În aceeaşi
mm, iar În secundar 115 spire cu încăpere cu difuzorul.
Menţionăm că tubul EL 84 poate
$6=1 mm. Numărul de spire al primarului se împarte În două. Se bo- să debiteze o putere mai mare de
binează Întîi prima jumătate a pri- 3 W, Însă şi distorsiunile cresc.
marului, apoi secundarul şi se ter- Schema prezentată asigură o camină cu a doua jumătate a primaru- litate superioară a redării, iar cei
lui. Tolele EI folosite se introduc În 3 W sînt suficienţ; pentru sonoriaşa fel În carcasa bobine; ca toate zarea unei încăperi de locuit cu
E-urile să fie Într-o parte, iar Între- dimensiuni normale.
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Contrar primelor aparenţe, nu-i vorba de o extranici măcar de un titlu ... excesiv căutat. Astfel de aparate există, iar obiectul lor - dincolo de performanţa în sine, electronică - îl constituie Însăşi
tendinţa de apropiere şi coordonare (ca efect emoţional) Între două arte distincte, dar - indiscutabil
- surori. Mai exact - aşa cum arătam şi În primul
nostru material, «Muzică şi culoare», din nr. 7j1971
- este vorba de o suplimentare (acompaniere) a
senzaţiilor auditive cu o suită de senzaţii vizuale,
corespunzător (argumentat) asociate.
Dacă rolurile se inversează, respectiv dacă muzica
acompaniază doar un
joc de culori, deci potentează in fapt un
dans coloristic, ameţitor
prin
ajungem la aşa..;numitele efecte psihedelice,
mult
puţin tangente cu arta.
Dar să revenim la aparatul despre care aminteam.
O gamă muzicală, deşi
un număr limitat
mai puţin nUl11eroase decît literele alfabede
tulu!,
determina combinatiI! un număr extrem
complex de
subiective bineînţeles,
de
şi direct prin cuvinte.
vaganţă şi

auditive, sonore, nu ii se pot
substitui nici un
de alte
nu înseamnă că
ele nu s-ar putea completa
De aici şi recrudescenţa ideii de CI intregi
muzicale
printr-un «joc» de culori.
la. Harkov,
Imii Pravciuk organizează
periodic asemenea concerte. la Moscova există
sală unde. de
vreme. concertul este acomculori, uşor de urmărit pe un dispaniat cu un joc
pozitiv «glob», construit special
acest scop.
In revistele americane, o serie
fac redamă pentru produsele lor de
culoare
lor de
(destul de costisitoare) şi
producere a efectelor
Sperăm că nu va decepţionăm cind afirmăm că
ceea ce este intr-adevăr nou in această
modernă este folosirea electronicii cu toate perfecţionările actuale, care permit intr-adevăr o senzaţie
apropiată de cea dorită. Acest drum Însă nu este
eor'''J:I'tiii,,,·

constructorii amatori entuziaşti au multe
de îmbunătăţire şi chiar creare a unor
metode noi.
Începind din secolele XVIII-XIX, se semnalează
tendinţa unor spirite inventive - oameni de ştiintă.
dar şi compozitori - de a reprezenta muzica şi prin
culori corespunzătoare. Newton, Castel, Skriabin
sînt numai o parte dintre predecesori. Castel construieşte un pian primitiv cu care
concolui «Promitent sunete şi culori. Skriabin În
meteu», deasupra suflătoriior de
lodie «Iuce», care reprezintă culorile
trebuie vizualizate in
caie. Hoffmann, Unger,
hoven, liszt, Wagner sînt I'\t:>,r~n,n""litlll;ti
domenii, preocupate de 1'1I1"t1,hl'::,M:::Il
În această per!oadă,
Schroder
tratat
Sunet şi culoare, În care
sunetelor cu anumite culori.
cei interesaţi redăm
găsite
de Schroder şi Skriabin.

incheiat,

şi

posibilităţi

TABELUL 1
Sunet

după

Skriabin

Do
Sol
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Pentru comandarea ~ni'in,rl;:>l·ii
sesc astăzi trei metode:
final al amplificatorului rtr~ln7i~t.'\r
de putere). În acest
era schema din nr.
al revistei noastre,
asemenea schema din
a
articol.
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Folosind emisiunile radiodifuzate FM pe UUS şi
discuri de
se obţine destul de uşor redarea
de calitatea

violet
roşu-închis

reiese subiectivitatea represe observă unele
a sunetelor,
reprezentări :::Ilnrnr\!l'Iirt:>

SC!lernel'e pe care vi le prezentăm. pentru a evita

de bandă sînt compuse din
care se
construiesc mult mai uşor decit filtrele
au însa
caracteristică de tăiere mai apllati.zată.
Dezavantajul acestui sistem
relativ redusă. Becurile r-nirl"l;lJnn;;>}tA fiind slabe
la număr, efectul luminos se vizioneazEl
mică. Acest
de sche
a fi
cu titlu
aemc,ns,tratţle şi pentru experimt
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Ie(mA)
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6
8
12.400 Gauss

10

12
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15
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29
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2) O altă soluţie este comanda becurilor cu tiristoare. Tiristoarele pot comanda puteri destul de
mari, totuşi nu exemplificăm acest sistem intrucit
tiristoarele aprind becurile prea brusc, fenomen
supărător şi obositor pentru ochi. De asemenea,
tiristoarele de putere sînt costisitoare şi greu de
procurat.
3) Rezultate excelente se pot obţine prin folosirea
amplificatoarelor magnetice. Folosind transformatoare traductoare special concepute, cu puteri mici,
se pot comanda puteri mari (in cazul nostru, becuri
colorate). Raportul de amplificare a puterilor este
suficient de mare - 1:300 şi, uneori, chiar 1:500 - ca
să putem afirma că sînt cele mai eficace ce se pot
obţine cu mijloace relativ simole şi ieftine.
Schema din fig. 7, cu indicaţiile conform tabelelor
4 şi 5, este bazată pe acest principiu. Rezultatele
obtinute sînt foarte bune.
La prima
netic este destul
depăşesc Însă
saţi vor consulta

de
vast.

literatura
a acestor amlpnrlCl:i!Oiare este foarte
cele ce urmează lIom da dteva elemente de
multe exemple şi tabele practice.
să ne
un trans-
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+
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Fig. 1
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cu

cu

..,...",...,"'nt' .. i ca radioamatorul să realizeze
Dar înainte de a da o astfel de conreceptorului superneterodină,
rid icate În ceea ce
1 este dată schema bloc a

urmează detectorul, plus reglajul automat al sensibilităţii şi un amplificator
de aud iofrecvenţă.
Şi acum să trecem la schema propriu-zisă, dată în
2. Am ales o
schemă mai
de
superneterodină pentru care În
piese, inclusiv mediile
şi cnitul (bobinele) de Înaltă fre>,rvd:>nf':i
noastră este că, atunci CÎnd
să realizăm prima superheterodină, pentru a obţine rezultate bune, este indicat ca bobinele şi transformatoarele să le cumpărăm şi de abia atunci CÎnd am căpătat experienţă să Încercăm să le realizăm. Deci peste CÎteva săptămîni, CÎnd vom prezenta construcţia altei
cu tuburi, vom Încerca să construim bobinele
şi transformatoareie. Receptorul se va-executa pe un şasiu din tablă de
aluminiu s,9u fier
cu
de 1,5 mm. Acest şasiu va avea
dimensiunile de
X 5 X 5 cm
pe el se va monta Întîi cnitul cu daviatura. Se recomandă a se folosi cnitul de la aparatul de fabricaţie românească
de tip «Intim» cu 5
UM, UL, PU,
sau de la «Carmen» cu 44
de
acest chit sînt montate toate bobinele circuitului
de
si oscilatorului local. Se observă că la intrare se montează circu~cordat
intermediară a
şi care are
intermediară ce ar
Se "n,,,,,,,,,..,,,,,
undă pe care lucrează:

!ocal, a cărui t""'''''"on1~'''
""'"''"'''11"'''''' de intrare, astfel Îndt .... ,t"' ..." .... ",..,
torului local f şi
de semnal
adică fI'!
h
Iă cu
intermediară, care ia acest receptor este de 455 kHz. Pentru
(CONTINUARE ÎN PAG, 7)
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Pentru radioelectronistul fncepător
este foarte util să aibă la i'ndemÎnă
un aparat universal cu care să poată
măsura rezistenţe, tensiuni şi care,
În acelaşi timp, să poată fi folosit
pentru Încercarea şi reglajul amplificatoarelor AF şireceptoarelor MA. De
aceea, În cele ce urmează, ne vom
strădui să descriem construcţia unui
astfel de aparat cu un tranzistor şi
o diodă. Pentru a înţelege principiul
de funcţionare vom pleca de la schema
din figura 1. Este vorba de un generator de impulsuri dreptunghiulare. de
foarte SCIJrtă durată (fig. 2), deci foarte
bogat În armonie€:. Generatonil este
oscilator
cu un tranzistor
tip PNP, de
frecvenţă,

se

folosi

MTf

măsura şi continuitatea bobinelor şi
a înfăşurărilor transformatoarelor.
De asemenea se pot măsura şi,
condensatoarele electrolitice În felul
următor: condensatorul de măsură C

x

se conectează cu borna+la borna A
şi cu masa la borna C. Dacă condensatorul este bun, generatorul intră imediat În funcţiune şi se aude sunetul,
el ieşind din funcţiune după 0,1-0,5
secunde. Cînd condensatorul este
scurtcircuitat sau are rezistenţă de
pierdere mică, atunci generatorul funcţionează
sunetul auzinduse 1nc:orltilll uu
Vo~tmetru.

In

această situaţie se

scurtcircuitează bornele C şi
tensiunea continuă de măsură

H, iar
se conectează între bornele 8 şi C. Se
pot măsura tensiuni pînă la 12 V. La
conectarea tensiunH
apare şi
este
mal coborît cu
tensiunea
este mai ridicată. Potenţiometrul P1

narea generatorului. in acest scop,
se poate folosi un receptor bun la
care etalona rea scalei este În perfectă
stare. Se reglează receptorul pe unde
medii la capătul de jos şi se acordează generatorul pînă cînd sunetul În
receptor este maxim sau indicatorul
de acord indică acordul exact. Se
marchează pe scala generatorului (în
dreptul butonului cu vîrf indicator conectat pe axul,. condensatorului variabil) lungimea de undă (sau frecvenţa).
Se repetă operatia pentru 10 frecvente
egal depistate din gama de unde lungi.
Se scurtcircuitează bornele A, C şi F,
iar semnalul se extrage dintre bornele
G şi A. Este aceeaşi situaţie ca în
cazul anterior şi reglaju! se face la
fel.
Valorile tuturor pieselor sint trecutein schemă. Transformatorul Tr
este un transformator obisnuit de ieşire de la orice aparat cu tranzistoare,
cu etajul fina! simplU (nu În contratimp).

mediană. Dacă

Bobinele Li'. ~?' L~ L,t se realizează
pe un baston cre ferită ae 120mm lungime Ş!Ă cu 9=10 mm. Ele se bobinează
pe carcase din hîrtie· montate direct
pe bastonul de ferită. Bobinele Li - L9
se montează la un capăt al bobinei, la
circa 1/4 din lungimea bastonului, iar
L -L la celălalt capăt.· Bob~na L
1
3 4
are 55 de spire din sîrmă de Cu~Em
cu. ~=0,15 mm, iar L are-6 spire din
2
sîrmă de Cu-Em cu ,/>=0,2
Distanţa între
-L şi L3-L4 se ia de
2
5 mm.
l3 are 210 spire din
sîrmă de Cu-Em cu
mm, iar
L 15 spire din
de Cu-Em cu
,/>1::0,2 mm. Condensatorui variabil Cv
secţiune cu valoarea
Difuzorul .Oif. este unul
de
locul bucşelor de
se poate folosi. un sociu octal.
Sîntem convinşi că acest aparat va
fi foarte util pentru mulţi amatori.

mm.

repede
ce o măsurăm

Ohmetru. In acest scop, se scurteir··
cUiltatlZă

bornele C ·şi
iar rezistem:a
ce trebuie
se mo'ntl~ază
bornele A şi C.
acest moment
oscilatorul incepe să funcţioneze, şi
În difuzorul Dif. se aude un sunet
cazul cînd rezistenta este bună.
În
• pentru prima
este posibil ca pentru orice poa potenţiometrului P1 oscilatorul
să nu
In acest caz se
inversează
conexiunile, fie secundarul,

ro

dacă

rA2·istp.nl~;;

rezultă
bateria
descărcată sau
este defectă. Dioda

sursa de tensiune
este de tip D 226A sau D7,
Genelrat~~iI' de ims)ul!~uri
,,;~,""",,+n<'''':;

bornele

şi

şi (;W't1Ut1Hl

semnal sub formă de impulsuri
bornele D şi A. Nivelul acestui semnal
se
cu
potenţioPf"l' Astfel
el poate
să ne serve'âscă la
şi reg!ajul
unui amplificator AF, plecînd de fa
transformatorul
ajungînd
pînă la intrare.
situaţie
se vede că difuzorul Oit este dec!=>-

nectat.
Gener,afor de
de unde medi~,.
bornele A, C şi E, iar
culege intre bornele G
fel, semnalul sub

B
rmare di n pag. 6)
acorduJ circuitului de intrare şi al oscilatorului local se foloseşte un condensator dublu cu aer, ~u valoarea maximă de SOO pF, de fabricaţie românească:
Trimerii C , C , C ,C
pentru aliniere au valoarea maximă de 50
T2
T3 T4
T1
Urmează circuitele de frecventă intermediară, ta care se folosesc transfor~
matoare de medii frecvenţe, t~t de fabricaţie românească, de la """",..,,."",,<>
«Ca.rmem>, «Intim» sau «Select». După Afl urmează detectorul + RAS
.
automat al amplificării). Detectorul are grupul de detecţie
alternativă AF este
de
continuă.
către CUi şi apoi este aplicată unui
AF
Tot de la acest
de detecţie se preia componenta continuă. care este direct
nivelul semnalului la intrare, şi se aplică pe
schimbătoruiui
ti"~"""Qni"'S
FI, pentru a reduce amplificarea
la fntrare este mare. Transformatorul
de ieşire

de

reţea

se

de la magazine, ele fiind

«Car~

aceste •""",cuu",,,U'
placa de
din lemn sau pertinax, se prind cu
două benzi de oţel, care joacă rolul de el€~mlani:e
de contact
de susţinere. Belizile se Îndoaie cu
patent
al unui cleşte rotund.
eXi:lCLltat:e lateral
cele două
bucşă
de

ti mm de la circuitele ae

«Mama ia» şi conţine
cu
mm, iar
mm
În
tranzistor 2N1613

com(unul dintre bratelevizoaia obţinerea
maxime a beculeţului. Reglajul
se face după construirea reeste o
clasică,
frecventă

de lucru 'a

o

o
o

o
o

ac. Pende CÎteva

directia

După altă metodă se taie din plută o rondelă de
1,5 cm grosime şi se trece
magnetic
această rondelă de
din
sau
alb se taie un cerc
căruia se trag două
linii
se înseamnă cu săgeţi
cele
S, E,
).
magnetic se aşază
ce se orientează acul
si se defineşte
(în orice locuinţă ştim În ce
directie este nordul) se lipeşte cercul de hîrtie cu
punctele cardinale pe partea superioară a rondelei
de plută. Capătul acului care arată nordul trebuie
să corespundă cu litera N.

8

cu O cască telefonică montată între punctele a şi b.
În punctul c vom lega un condensator de 4,7 ).lF/16 V
ce se va cupla pe rînd la generatoarele G şi G În
1
2
punctele x, y, fără a alimenta oscilatorul şi etajul
final F al emiţătorului. Modificînd poziţia cursoarelor
potenţiometrelo~ P3 şi P 4' se vor atrage pe rînd releele Rl şi ~ la semnale de diferite frecvenţe emise
de generatoarele G1 şi G,2' CuplÎnd circuitele astabile
Al şi A2 cu generatoarele G1 şi G şi legînd condensatorul de 4,7 ).lF/16 V în puncteTe x. şi y, va trebui
ca releele R, şi R., să «vibreze» În ritmul dorit de operator (modificînd' poziţia cursoarelor potenţiometre
lor P1 şi P2 de la circuitele Al şi A2 ). Reglarea sensibilităţii circuitelor acordate se realizează cu potenţiometrele P1 şi P2'
Bobinele filtrelor se execută pe carcase de ferită
utilizate la transformatoarele de frecventă intermediară (~ 14 mm), avînd un număr de spire conform
tabelului de mai jos.
Număr

2N697 Q
L1

2N!G13 F

.~
ll-12Spire

~o,4CI.!Em

L2 -2,5SpIN!

ro x o,o4CI.IEm

izolat mato

EFTJ23

de spire Tipul conductorului

1 650

0,07, Cu-Em

2100

0,07, Cu-Em

La releele
se leagă cîte un servomecanism
SM 1.2 (vezi
nr. 1/1972) cu ajutorul cărora
vor fi acţionate mecanismele de direcţie şi de propulsie ale modelului redus.
Comenziie Înainte,
garea la servomecanismul
metru de 100 D. bobinat, avînd
la mijloc.
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Ing. L MARTIN

URI
microfonul abonatului prinsînt legate în

se
numerelor

Postul abonatului se
dintr-un
un microfon
cator tranzistorizat cu 3
Acest difuzor tredinamic un difuzor de
buie să
amplasat la distanţă
minimum 1,5-2 m
de dispozitivul «abonatuluin, Iată cum funcţionează
sistemul, Pentru chemarea abonatuiui principal, la
postul «periferic» se acţionează întrerupătorul, alimentînd amplificatorul acestuia şi lampa de semnal.
Lampa indică conectarea acestui număr cu comutatorul. in acest moment, ia comutator intră În funcţiune
un releu, conectat în serie În circuitul de alimentare
al abonatului. Prin contactele sale, releul conectează
lampa de semnal şi alimentează generatorul de chemare cu ton al comutatorului. Răspunzînd, abonatul
principal acţia.nează fntrerupătorui corespunzător
numărului lămpii de semnal. Contactele acestui
deschid circuitul de alimentare al gene.. ""t .... rl,l,ti chemării cu ton şi comută ieşirea amplificatorului microfonuiui la linia abonatului chemă
tOL Dacă În acest moment abonatul principal vorse aprinde doar semnalul luminos.
abonatul principal vrea să cheme pe un
face aceasta prin
acţiocorespunzător
care-Î
Acest sistem
acelaşi

simplu are 10
de lucru 100 şi 6
Hz,
!!i<:t!\/I!IUIII 500
Chemarea aboprincipal se 'face
cale acustică
iar puterea consumată
de 25 W.
iOlose~rte tranzistoare, Schema cuprinde: comutazece numere cu difuzoare
de semnale care
un amplificator de

arrH1!:ltll":<'ltt:lr

cu

Tahometrele obişnuite, cu antrenare m
se dovedesc neputincioase în cazul m
turaţiei unui motor de CÎţiva waţi. Aceas
raţie devine periculoasă dacă dorim să
numărul de rotaţii pe minut efectuate de
înconjurată de elemente În mişcare sau ~fl
tensiune.
Toate aceste inconveniente Dot fi Înl
prin utilizarea unui teletahomet'ru, care s
deşte extrem de comod şi precis În cazul d
nării turaţiei micromotoarelor, motoarelo
ventilatoarelor, elicelor etc. Acest aparat
un fascicul continuu de lumină care se r
pe suprafaţa pi~sei aflate În rotaţie. tmpu
luminoase astfel obţinute sii'ltret:epţJona.t
fototranzistor şi aplicate unui multivibrat
nostabil. Semnalul obţinut «sare» peste o
Zener. care scurtcircuitează tensiunile p
datorate luminii mediului ambiant. Apar
măsură - un microampermetru de ccaS
va indica astfel un curent proporţional cu nu,
de impulsuri pe secundă aplicate pe baza~
tranzistorului.
Pentru a obţine impulsuri luminoase
valoare ridicată, este recomandabil să lipi
piesa aflată În rotaţie o bandă de culoare pu',
contrastantă cu restul rotorului. Dispunere:!
lentile convergente În faţa sursei de lumir
folosirea unui bec cu lupă de tipul celor ut
În lanternele «luminiţa» conferă o precizl
intensitate mărite fasciculului luminos. În'
dispozitiv poate fi dispus În carcasa unui :
de radio portativ, uşor de procurat din cc:ul de
sau chiar Într-o savonieră (fig.1). Becul Ig. 1.
fototranzistorul (c) sînt aşezate În faţa CÎt(exemtub din carton sau masă plastică (d şi
micsorează efectul luminii indirecte. În
scop, interiorul tubului (e) se va vopsi În
mat. O lentilă biconvexă (f) situată În faţal, ceea
tranzistorului măreşte intensitatea semnah,:inerea
minos. Distanţa focală a acesteia se va
ÎnCÎt punctul de convergenţă să nu se .,.. "",,,~,",~'''~
pe suprafaţa fotos~nsibiiă a
puţin mai departe. In acest
teri ale fasciculului luminos
mult intensitatea semnalului.
Procurarea fototranzistoru!ui
me deosebite.
un fototranzistor

caz se
bază-emitor

a tranzistorului.

zistorului se va
o fereastră
care se scurge
din .......
acesta a fost dizo!vat În alcool.
' 6 .........

rează aproximativ două zile.
ie
PIăcuţa din germaniu Ci tranzistorului, E
nită astfel vizibilă, se va aşeza În poziţia il'

mai sus.
npn,

In

rezistenţă

tul pieselor

materiale.

cazul utilizării tr'anzistOriior

Ing. G. MORARU
Funcţionarea schemei se bazează pe dependenţa
de
între tensiunea alternativă
de
tensiunea continuă obţinută prin redresarea cu puntea de diode RO. Tensiunea continuă pe potenţiometrul P
in
moment cu tensiunea
baza tranzistorului T şi cursorul potentioP sînt conectate elementul de referinţă,
Zener OZ, şi rezistenţa de limitare a curentuR.

de semnale care
un amplificator de

",,,-,,,11 ... ,..--,,,,,",,,,.

a

mic.
RETEA

~
$?f

k

RP

TV

•

Cu toată simplitatea sa
semnal TV, a cărui schemă
aduce

a
punerea blindajului

schimbă

dorită

se face prin modifiale bobinei l, a
valorii trimerului
a miezului de alamă
prea mult miezul, oscilaţiile
frecvenţă

se face
pe canalul
de o legătură
metalică cu
folosind la televizor o antenă
de cameră şi branşl'nd la borna de ieşire a generatorului o «antenă» formată din
decimetri de fir
neecranat, se realizează
dorit chiar la o dis-

semnalelor pe ecranul televizorului la acordarea ae,nelrat,oflJIU'i:
de
b) frecvenţa
egală cu t ..t>"..u,on,f" nuri:Hr,;>,-"
fror''''''M,f" aenlera'tof'u!itJi superioară frecvenţei purtătoare de imagine;
semnalul
televiziune; e) frecvenţa generaiorului egală cu frecvenţa purtătoare
mai ridicată decit În cazul b).

frfl.'cllen.ta purtătoare

I
~
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~

~':;,0~.',! i,: '.
l
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De multe ori, in expoziţiile de fotografii sau in reviste, intilnim fotografii care ne suscită
interesul şi ne ridică problema realizării lor. Astfel, o serie de fotografii cu aspect de grafică,
granulate, cu aspect de pictură veche, inversate etc. creează stări aparte, imbogiiţind imaginea din punct de vedere expresiv.
Vom trata in ordinea complexităţii o serie de metode de obţinere a unor efecte deosebite.
Negativul poziiivai

de discernămînt. Rezultă totodată şi o oarecare
separare de tonuri.
După negativul propriu-zis se execută o copie
pozitivă pe film de mică sensibilitate (document
DK 3)
se prelucrează În revelatori
După
tuturor operaţiilor, deci
pozitiv~

Acid acetic glacial. . . . . .
Acetat de sodiu. . . . . . .
Alaun de aluminiu şi potasiu.
Apă

....... , .

cere o

se

pe

Gral1ulaţia exagerată

Reticulaţia

gehdinei

pe
uscare se
negativ duplicat, care,

·",A."'UUU'

schema 1).

Basoreliefui
subiectelor CI.! detalii clare,
principal creşterea senzaţiei
Se pretează la peibirleîllteles alese cu mult spirit

asemlenea.
normal. După spălarea
acest negativ duplicat
se introduce într-un \las cu apă caldă 45-5(fC
şi pe urmă Într-unul cu apă rece. Operaţia se poate
repeta de
rnulte ori, funcţie de gradul de reticulatie pe care
să-I obţinem. Pe urmă se usucă
normal şi se execută copii normale. in loc de apă
rece se utilizează cu succes şi mai mare un fixator
tanant, avînd o temperatură scăzută, de exemplu:
Tiosulfat de sodiu (cristalizat) . . . . . 200 g
Sulfit de sodiu (anhidru). . . . . . . . 10 9

mare seli1sibilitalte
de granulaţie.
execută
copie, care se prelucrează,
tip de revelator.
Rezultă un
duplicat cu granul.aţia mult
mărită, care va,
la copierea finală.
Mecanic. granularea se obtine prin copierea fotogramei originale pe un material de mică &ensibUitate
(DK 3) prin intermediul unei sticle male în f.elul
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TABELUL

Cod

Miez

l)

'l'rl

E-I 104/35

ne

Tr2

E·I 104/35

ne = \)000
n
=2x500

Tra

'Sîrmă

Spire

n

ne

E-I 104/35

= 6000
= 2 x 600

00,2 mm, Cu-Em
00,45 mm,Cu-Em

- - -..-------/l

o 0,2 mm, Cu-Em

00,45 mm, C u-Em

= 6000
=2x550

00,2 rom, Cu-Em
00,45 mm, Cu-Em

np

= 2100

llS

= 255

00,16
Cu-Em
00,32 mm, Cu-Em

n

- - - - - - - - - - - - - --------~
E-I 64/25
Ll
L2

n = 5000

La
L4,

resms!cttv,

II
II

= 4400
= 2200

n

=

2200

creşterea curentului prin conprecum şi tabelul 2 ilustrează

cele expuse.
Din fig. 4 remarcăm însă că acest fenomen nu este
linear şi in apropierea punctului de saturaţie (A)
ar fi necesară o creştere prea mare a curentului de
obţinerea unei creşteri mici. În
un flux de 12000 de Gauss, respectiv
I-nl'n;c::mn
de excitaţie

un transformator traductor cu o

de 1 Wc.c., putem comanda
la 300W În alternativ. Bazindu-se pe
aceste amplificatoare
amplijricatoare magnetice.
Fnln~im:i acest principiu, putem realiza uşor comandarea cu puteri mici a unor becuri de
su'ficient de mare
obţinerea unui
viwalizare
luînd În consideraţie efectul de inerţie a filamentelor de ia becurile cu o
mai mare de 25 W, se
recomandă folosirea
multor bs·curi de 15 W sau
25
fiecare.
Figura
măsurător.

Metoda constă in realizarea a tiei sau mai'
negative după un
original prin i nt,,,, .. !'1r1 ""fii u!
pozitivelor resoective.
dintre ele da!OSE~biindIJse prin gradaţia, astfel: pnma copie-subexpusă Şi
supradevelopată, deci de
contrast, va avea
doar tonuri de alb şi negru
cenu~iuri interme-

CHEMA 4

00,1 mm,
00,1 mm,
00,1 mm,
00,1 mm,

/ZOHfLlf

Transformatorul folosit
tole=E-1 104/35; calitate

=

q

in fre~'
1

fier

Cu~m;

următoarele date:

=

=

E-12;

de forţe

5,6 em2; lungimea medie a

= 21,6

11 cm2 ;

trebuie excitat cu 30

20 mA. P'sntru

dăm

experimentală

nr, 3 in

calculării

amloli'ficc:!-

de excitaţie.
Pentru ob'ţinerea unui

cm; n~c.= 7500 spire;~O,14 mm,

R = 1310.Q;
n
= 2 x 900
Fg~ulele
Solenaţia în c.c. = ~nIAn,:lltia
n x

Cu-Em; R = 28,95D
magnetice:

c.c.

H

= ----lA/em) cimpul

magnetic prin miez.

val-ianta
exemplu, pentru un consumator de un bec

unele decepţii
schemele propuse
comandă numai amatorilor
tinţe mai

ceie mai dificila

are

SCHEMA
N',ffGATIV
ORI(;/NAL

REPERE/)E

t:ENTRARE
POZITIV

NORMAl.

COPIERE PE

POZITIV
SOl.41lIz.4T

următoarele

negativ duplicat obişnuit,
o nouă copie pozitivă, care se il'"''''''''''''''''''
o nouă copie negativă, care va
Salarizarea constă În expunerea
tivului in timpul deveiopării la o sursă
lumină un timp bine determinat prin
continuă prelucrarea în condiţii
o inversare totală sau parţială a imaginii
natura emulsiei, CI soluţiei revelatoare,
solarizare, de temperatură, de
este produsă solarizarea în durata
pării şi de subiect.-Datorită
factori, rezultatul nu
fi
Există două căi de a
intetmediul negativului
1. Negatrvul duplicat se
Într-un revelator special foarte energic, iar după trecerea
3/4 din timpul afectat developării se scoate •• .-:,un,,, ...
din tasă, se înlătură picăturiie de revelator cu ajutorul unui burete, se expune la lumină 2-3 secunde
cu bec de 500 W ia 1 m de masa de lucru. Urmează
restul developării În afara tasei, lăsînd să acţioneze
doar revelatorul inmagazinat În gelatină. Urmează
fixarea normală.
2. Negafivul duplicat se
într-un revelator identic cu următoarea
A. Pirocatehină . . . . . .
10 9
Sulfit de sodiu (anhidru).
Apă. . . . . . . . .
500cm 3
(CONTINUARE ÎN PAG, 18)

cel care
să
fotoreproducere este lipsa prl'ln::lmpntlllui necesar. De altfel aceasta este şi una
dintre principalele cauze ale insucceselor descurajatoare.
Desigur, producătorii de echipament
fotografic pun la dispoziţia amatorilor
aproape tot ceea ce este necesar pentru
executarea lucrărilor de fotoreproducere, dar la preţuri care nu sînt deloc
modeste.
Analizînd Însă cu atenţie dotarea necesară, constatăm că, cu excepţia a una sau
două piese, toate celelalte se pot confecţiona de către amator, la preţu ri reduse şi fără a se prejudicia în nici un fei
calitatea lucrărilor executate sau gama
de posibilităţi.
Pentru a veni În ajutorul celor interesaţi, vă vom prezenta o serie de sugestii
pentru rezolvarea problemelor pe care
le pune executarea fotoreproducerilor,
menţionînd de fiecare dată cauzele care
pot genera nereuşite şi modul de eliminare a lor.

ALEGEREA OBIECTIVULUI
Principala

caracteristică

a obiecti-

velor
fotoreproducere
este aceea că
bine
pentru scări de reducere mai
decit
fotografiere.
mod
cele admise
aparatului de fotodirnelnsi,on:at astfel 'incit toate
ales
distanţe de
Pentru
şi 10:1, .,10.,,, ...,,,,...,11,,,
sînt, uneori,
a deveni supărătoare atunci
întrebuinţate pentru reproduceri.
Dintre obiectivele fotografice obiş
nuite si accesibile amatorului dau rezultate f~arte bu ne obiectivele «Tessar»50/3,5 (eventual 2,8) şi «lndustar»-50.
Acestea fac parte din setul de obiective
ale aparatelor de fotografiat «Exa»,
«Exacta», «Praktica», respectiv «Zenit»
C, «Zenit» 3 M, «Zenit» B, «Zenit» E,
toate de tipul reflex monoobiectiv.
Bineînţeles, dacă sîntem În posesia
unui asemenea aparat de fotografiat,
o mare parte din dificultăţi, ca de exemplu transportul fiimului, încadrarea, punerea la punct, se pot considera ca fiind
eliminate.
Utilizarea unui aparat'fot9grafic de
tip reflex monoobie.cţiv\impune. rn.ări~
rea. distanţei dintre obi.Ejctiv şi<p1linuf
peliculei cu ajutorul .tnt'!I~lor irtt~flme
diare. Nu vom adopt~,in nid~~caz,
lentile proxace pentr4rnicşorare~,dis
tanţei minime de fotog.rafiere. AceStea
duc la pierderea preciziei de redare,
la apariţia de distorsiuni de nelinearitate şi Întunecarea zonelor margi nale.
Mai mult, vom evita Întrebuinţarea obiectivului În zona inferioară de distante

I

titi s .cititi

pro ba ....1

feto rafie?

e num
v

Auzim, adesea, afirmaţia: «E numai o probă ...
Ce părere ai?» Despre o probă nu putem avea păreri
decît dacă nu cunoaştem suficient de complet
tehnologia de elaborare a unei fotografii. Proba,
dacă este cu adevărat probă, nu poate şi nu are
rost să fie identică cu fotografia. in primul rind,
este de obicei mai mică, ca dimensiuni, deci În ea
nu se vede granulaţia, nu se văd anumite amănunte,
scara de tonalităţi este mai săracă, contururile sînt
mai nete, adică În ea se îmbină. toate condiţiile care
duc la înşelarea privitorului. In al doilea rînd, o
probă este destinată să permită determinarea tuturor posibilităţilor de exploatare a unui negativ.
Deci proba va
tot ceea ce conţine negativul, fără
şi fără eliminări. Totodată, ea va
fi tratată
adică
normal
o hîrtie

v

in manualele de psihologie se poate vedea diagrama care reprezintă felul În care ochiul parcurge o
suprafaţă pe care se află un desen sau o fotografie.
Impotriva părerii comune, o imagine nu este recepţio
nată dintr-o singură privire, pentru simplul motiv
că unghiul de Încadrare a ochiului este mult mai mic
decît cel care ar fi necesar pentru o vizionare simultană a intregii fotografii. Citim o fotografie În sensul
că parcurgem În ordine cu privirea diferite zone ale
sale.
Se pune problema: În ce ordine? Răspunsul este
simplu: În primul rînd, parcurgem zonele cele mai
interesante sub aspectul înţelesului redat de fotografie, iar În al doilea
in ordinea În care sîntem
obişnuiţi să citim, de sus
jos şi de la stînga spre
dreapta.

tăindu-1

«industar» aceasta
,00
Este Întotobiectivul să fie adus
dintre centrul
1..H;::i!I..Ulel,

corespunzătoare

punct, să se facă cu ajutorul
intermed iare.
Toate aparatele de
citate
au În trusa de anexe
de inele
intermediare. Este
însă ca acestea
să nu poată fi procurate de amator, care
va fi nevoit să le confecţioneze dintr-un
material moale (alamă, aluminiu. bronz).
cu
unui strung. În fig. 1 vă preo soluţie constructivă care uşu
rează punerea la punct. Cotele se determină în funcţie de dimensiunile obiectivului şi de caracteristicelile mecanice
ale materialului.
Bineînţeles, se pot utiliza ş) alte obiective decît cele recomandate. In principiu,
criteriul principal de alegere îl constituie
puterea de separare şi contrastul. Vom
evita obiectivele «moi». De asemenea,
vom evita obiectivele cu luminozitate
mare, oricît de moderne şi de scumpe
ar fi, fiindcă aberaţiile unui asemenea
obiectiv sînt Întotdeauna mai mari decît
(iele.ale unui obiectiv mai modest, cu lumil'l~~itate mair.edllsă, dar bine compensa~~'rot0daţă, forrn~lele moderne de
obi@l4';tive>~e~:tru ap",r;:~te de fotografiat
p~ey~~ unf)~:tnăr mar~ de lentile (6-7),
ce~{~e dUCe la mărirea numărului de
reflexUparazite. şi "Ia o scădere a contrastului.
În cazul În care obiectivul aparatului
de fotografiat pe care îl posedăm nu are
calităţi superioare, vom prefera obiectivul aparatului de mărit, care este

prin mijlocul laturii lungi, raportul dintre
latura mare şi latura mică a celor două formate
obţinute are tot valoarea de 1,43.
Diferiţi producători au suplimentat latura lungă
sau latura scurtă a acestui format, considerat de
bază, pe'htru a permite introducerea corectă În rama
de mărire a hîrtiei fotografice.
O fotografie executată pe formatul normal, În
principiu, trebuie să fie normală din punctul de
vedere al decupării, adică nu poate fi considerat
alungit sau lăţit. Aceasta este o consideraţie de
ordin psihologic, dar nu reprezintă un adevăr absolut. Ochiul uman consideră normal formatul cu
raportul 1,43, ca urmare a unui îndelungat proces de
educaţie, care îşi află începuturile Încă În antichitate.
Pentru un privitor obişnuit, formatul pătrat Iasă
impresia că este prea compact sau chiar lipsit de
ingeniozitate. Repetăm Însă, toate aceste consideraţii sînt foarte relative. Fotograful trebuie să le cunoască, dar să le aplice numai În corelaţie cu celelalte
principii ale compoziţiei.

compensat
scări de reducere mai
apropiate de
Întrebuinţarea obiectivului aparatului
de mărit creează dificultăţi În

pot

găsI

În lucrarea

mai multe ori

pentru

Tănăsescu.

apărută În colectia «Foto-Film».
Această casetă va fi adaptată la
tul de mărit după ce au fost inli"'11:lr·t:ll~p

rama, condensorul
a

confecţionăm

Construcţii

fotoamatori, autor leonida

şi

cutia

sufiCIent de largi pentru a nu crea dificulMai mult, unele dintre aparatele
de mărit sînt
si construite
pentru a
aseme~ea adaptări.
Î.ătl.

trebuie

Însă, vom
o casetă care va

de
Această casetă o
strui
material uşor de
t, dar suficient de rigid
a pe~!Cluu=~!.
a corecta
va adopta
de transport a
lui Între două casete. Cea mai grea
lemă care trebuie rezolvată este
urarea unui cilindru cu gheare, cu
utorul căruia se face poziţionarea filmului de 24 X 35 mm În casetă. În
2 este
principial, una
În care cilindrul cu
cu o roată dinţată
,",0"10..,.,.,,,, a negativului cu 36
o rotaţie completă, astfel
cît acu! indicator revine
poziţia
erticală. Această roată dinţată se
executa
material plastic cu ", ..,,,<Oi..,,..,,,.,
de 1-2 mm, prin
cu ajutorul
ferăstrăului de
finisare cu
Bineînţeles,
va fi amplasat într-o
cu placă presoare şi
glisiere, care
corecta poziţionare
a filmului,
împotriva

rioară, care
ei in aparatul
zarea corectă.
dotăm caseta pe care am
cu aceste două arcuri lamelare.
acesta, grosimea casetei va fi mai mica
deCÎt intervalul dintre cele două {(fălci»
al~ aparatului de mărit.
Această
scuteşte de concapacului supe-

care

expunere
pentru
generate de
acoperirea 0hil'.rtiivlllui cu
capac, adică o operaţie
neautomatizată, care
fi executată dedt În timpi de
secundeior.
Cu aceasta am rezolvat cea mai difici Iă problemă a tel"! nicii fotoreprod ucă,

din numerele viitoare vom
prezenta modul de rezolvare a
speciale de de'l'el~OD2lre,
CÎtorva dispozitive
neceobţinerea unei fotoreproalb-negru sau color.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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Revista italiană «Quattroruote»
a solicitat un articol pe această temă
vestitului pilot de curse auto Jackie Stewart,
dublu campion mondial
(În 1969 pe «Matra Ford»
şi În 1971 pe «Tyrrell Ford»).
Pilotul scoţian este cunoscut
nu numai pentru deosebita sa indeminare
la conducere, ci şi pentru atenţia deosebită
pe care o acordă problemelor
securităţii automobilistice.
«Quattroruote» il consideră cel mai indicat
pentru a da sfaturi cum să conducem bine,
repede şi cu securitate deplină.
Iată, pe scurt, sfaturile pe care le dă
Jackie Stewart automobilişlilor.

CONCENTRARE

starea perfectă de funcţionare a farurilor, bineînţeles
pentru a vedea tu Însuţi mai bine, nu pentru a-i
orbi pe alţii. La aceasta mai putem adăuga: curăţenia
perfectă a parbrizului. Atenţie, fumători! Fumul de
ţigară formează o peliculă pe parbriz care reduce
vizibilitatea şi deformează obiectele văzute prin
parbriz. Deci aveţi grijă şi de curăţenia feţei interioare
a parbrizului.

VÎNT PUTERN I C
Cînd intraţi brusc Într-o zonă de vînt puternic,
viteza, fiţi foarte atenţi, măriţi distanţa de
vehiculul care vă precede.
reduceţi

RADIO

ÎN CONCLUZIE,

6 SFATURI ...
1. Luaţi virajele lin şi le veţi putea lua cu viteză;
În viraj cu atît puteţi ieşi
cu viteză mai mare;
3. Automobilele seamănă cu oamenii: dacă le
trataţi prost, vă răspund prost;
4. Folosiţi centurile de securitate;
5. Controlaţi periodic şi inainte de orice drum
lung presiunea din cauciucuri şi nivelul
la motor;

2. Cu cît intraţi mai lent

6. Nu supraapreciaţi indeminarea şi
celorlalţi şoferi!

În condiţii de trafic intens, puţină muzică este
tensiunea

bună, deoarece distrează şi micşorează
nervoasă a conducerii.

Lipsa de concentrare este un defect comun multor şoferi amatori. Conduceţi cu maximă atentie
şi concentrare, însă fără rigiditate. la volan nu vă
mai gindiţi
de
ia famiiie sau la
alte
destule de
de manevrat
indicatoarele
schimbătensiunea
.. ",t"I"\\';71'\<""0

de orice

în

nu este
stare
asigurati-

bună

manevră,

IOL

condiţie este eficienţa
farurilor şi "rl"'H'!,'lTOan:!'or
"~,f""'l"\H"Hi:; să se
În rezervorul
curăţirea parbrizului «Vi'tro}}
care asigură o curăţire
Se controlează şi se
lamei:tH5
daca este nevoie, se
ploaia şi praful pot reduce
puterea lor de pătrundere şi luminozitate p'ină la 30%
Pe vreme proastă acţionaţi toate comenzile
acceleraţie, volan etc.) cu delicateţe, lin, fără
bruste.
ninsoare încercaţi să mergeţi pe zăpada proaspătă şi nu pe urmele altor automobile; este mai sigur.
Puneţi În rezervorul spăIătorului de parbriz lichid
antigel. FoÎosiţi cauciucuri speciale pentru zăpadă.
cu profil care asigură aderenţă optimă pe zăpadă
aceasta reprezintă, de multe ori,

EI

Ing.

LAURIC

se ştie, valorile corecte ale
'in s!stemu! de
condi~
o
a

CU Iii

m,;)toruiui.
cauza dilatării diferena ansambiuriîor motofului, atît cele

ţiate

şi

cele mob:!e

Pe

a

se

prevăd

jocuri.
de o parte. preludimensiuni cauzate
la un element la
de urmă
comandată

pe timp de noapte ~ste

---------------------

de evacuare,

de succes.
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La turaţia de 100 rotaţii/secundă, o
50 de rotaţii,
Încarcă un' condensator cu capacitatea de
10pF la tensiunea de 1 000 V. Care a fost
curentul debitat şi ce putere a produs
maşina?
.
•

maşină electrostatică, după

leIUIUIIIl1
CISMIIIIIICI'

Circuitul d~n figura alăturată se alicu tensiunea de 100 V. Ce cantitate de electricitate se acumulează În
condensatorul C = 1).lF?
•

mentează

Dr.ing. FLORIN ZĂGĂNESCU

• Analiza Îndeplinirii activităţilor
programate pentru anul 1974 În scopul
pregătirii expediţiei spaţiale sovietoamericane «Soiuz-Apollo», care va avea loc În iulie 1975, a putut .c.onstata următoarele: a) au fost realizate, testate şi
au primit certificatul de omologare
(pentru indeplinirea principalelor cerinţe) adaptorul universal şi sistemul
«androgin» de cuplare-decuplare; b) au
fost efectuate toate Întîlnirile de lucru
ale echipelor de astronauţi; e) pregăti
rea membrilor echipajelor la simulatoarele celor două nave a fost terminată În proporţia stabilită; d) noul tip
de navă sovietică modificată a dat rezultatele scontate şi verificate cu ocazia
lansărilor «Soiuz»-14 şi 15; e) însuşirea
terminologiei de specialitate În ambele
limbi de către membrii echipajelor s-a
desfăşurat conform programului; f) nu
au apărut modificări şi decalări care
să afecteze termenul de 15 iulie pentru
start.
""
• Intercondiţionarea
programelor
j'~t({Spacelab}} şi «Space Shutle» (na;;&: veta cosmică) devine tot mai evidentă.
Companiile vest-europene angrenate
prin cRntracte cu NASA, la realizarea
elemente dispozitive sau sisteme
componenţa marelui laborator spasÎrit interesate În Însuşirea programului de zboruri ale navetei spaţiale,
~'ll>după ce acest sistem 'va deveni opera-

• Un circuit de comandă este alimentat
dintr-o sursă cu t.e.m. de 40 V.
Elementul de execuţie are o putere de
100 W şi funcţionează cu tensiunea de 20 V.
Legătura Între sursă şi consumator se
face printr-un cablu bifilar cu rezistenţa
de 40.
Pătrunderea prafului şi a umezelii, din
cauza deteriorării izolaţiei, la jumătatea
cablului, se tradu,e prin creşterea curentului debitat de sursă şi În acest caz instrumentele vor indica 8 A.
Să se calculeze curentul prin rezistenţa
parazită şi puterea consumată de această

ţional. Este evident, deoarece plasarea
pe orbită, asigurarea dotării şi a adu-

cerii (readucerii) echipajelor de pe
«Spacelab» se va efectua cu ajutorul
«navetelor cosmice».
• Programul de dezvoltare a rachetei lansatoare de sateliţi «Avioane» se
desfăşoară În mod corespunzător, respectîndu-se graficul prealabil stabilit,
au declarat oficialităţile care răspund
de acest program .
• in anul 1975 se prevede, În afara
zborului «Soiuz-Apollo» (care va polariza atenţia întregii lumilşi a lansărilor
de sateliţi artificiali, noi lansări de, nave
automate, spre Marte şi Venus, precum
şi, probabil, continuarea trimiterii unor
staţii automate sovietice spre Lună.

rezistenţă.
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Revista italiană «Quattroruote»
a solicitat un articol pe această temă
vestitului pilot de curse auto Jackie Stewart,
dublu campion mondial
(in 1969 pe «Matra Ford»
şi in 1971 pe «TyrreU Ford»).
Pilotul scoţian esie cunoscui
nu numai pentru deosebita sa indemÎnare
la conducere, ci şi pentru atenţia deosebită
pe care Q acordă problemelor
securităţii automobilistice.
«Quattroruote» il consideră cel mai indicat
pentru a da sfaturi cum să conducem bine,
repede şi cu securitate deplină.
Iată, pe scurt, sfaturile pe care le dă
Jackie Stewari automobilişlilor.

CONCENTRARE

starea perfectă de funcţionare a farurilor, bineînţeles
pentru a vedea tu Însuţi mai bine, nu pentru a-i
orbi pe alţii. La aceasta mai putem adăuga: curăţenia
perfectă a parbrizului. Atenţie, fumători! Fumul de
ţigară formează o peliculă pe parbriz care reduce
vizibilitatea şi deformează obiectele văzute prin
parbriz. Deci aveţi grijă şi de curăţenia feţei interioare
a parbrizului.

VÎNT PUTERNIC
Cînd intraţi brusc Într-o zonă de vînt puternic,
viteza, fiţi foarte atenţi, măriţi distanţa de
vehiculul care vă precede.
reduceţi

ÎN CONCLUZIE,

6 SFATURI ...
1. Luaţi virajele iin şi le veţi putea lua cu viteză;
În viraj cu atît puteţi ieşi
cu viteză mai mare;
3. Automobilele seamănă cu oamenii: dacă le
trataţi prost, vă răspund prost;
4. Folosiţi centurile de securitate;
5. Controlaţi periodic şi înainte de orice drum mai
lung presiunea din cauciucuri şi nivelul uleiului
la motor;

2. Cu cît intraţi mai lent

6. Nu

RADIO

suprCUlpreciaţi

ÎndemÎnarea

şi

celorlalţi şoferi!

in condiţii de trafic intens, puţină muzică este
bună, deoarece distrează şi micşorează tensiunea
nervoasă a conducerii.

Lipsa de concentrare este un defect comun multor şoferi amatori. Conduceţi cu maximă atenţie
şi concentrare, însă fără rigiditate. la volan nu vă
mai ginditi ia
de
la famiiie sau ia
alte pasiu'ni.
destule de
şi de manevrat:
frînele, vitezometrul, schimbă
tensiunea

nu este
stare
de orice manevră, asiguratirAtrn\li7f\"'~""

În

bună

lor.

V. LAURiC

curl1 se ştie, valorile corecte ale
sistemul de
condi-

2
S\

La turaţia de 100 rotaţii/secundă, o
50 de rotaţii,
Încarcă un condensator cu capacitatea de
10pF la tensiunea de 1 000 V. Care a fost
curentul debitat şi ce putere a produs
•

maşină electrostatică. după

ACIUltiIIIl1

maşina?

Circuitul d~n figura alăturată se alicu tensiunea de 100 V. Ce cantitate de electricitate se acumulează În
condensatorul C = 1.u,F?

COSMONIIICI

•

mentează

Dr.ing. FLORIN ZĂGĂNESCU

• Analiza îndeplinirii activităţilo.r
pro.gramate pentru anul 1974 În SCo.Pul
pregătirii expediţiei spaţiale so.vieto.americane «So.iuz-Apo.lIo.», care va avea lo.C În iulie 1975, a putut.c.onstata următo.arele: a) au fo.st realizate, testate şi
au primit certificatul de omo.lo.gare
(pentru Îndeplinirea principalelo.r cerinţe) adapto.rul universal şi sistemul
«andro.gin» de cuplare-decuplare; b) au
fost efectuate to.ate Întîlnirile de lucru
ale echipelo.r de astro.nauţi; e) pregăti
rea membrilo.r echipajelo.r la simulato.arele celo.r do.uă nave a fo.st termi~
nată În pro.Po.rţia stabilită; d) no.ul tip
de navă so.vietică mo.dificată a dat rezultatele sco.ntate şi verificate cu o.cazia
lansărilo.r «So.iuz»-14 şi 15; e) Însuşirea
termino.lo.giei de specialitate În ambele
limbi de către membrii echipajelo.r s-a
desfăşurat co.nfo.rm programului; f) nu
au apărut mo.dificări şi decalări care
să afecteze termenul de 15 iulie pentru
start.
.Interco.ndiţio.narea
pro.gramelor
'\:~;)',<{Spacelab» şi «Space Shutle» (naveta co.smică) devine to.t mai evidentă.
Co.mpaniile vest-euro.pene angrenate
prin contracte cu NASA, la realizarea
elemente dispozitive sau sisteme
,,~inco.mpo.nenţa marelui laborator spa'Hal sînt interesate În Însuşirea programului de zboruri ale navetei spaţiale,
"""după ce acest sistem 'va deveni operai

ţio.nal. Este evident, deo.arece plasarea
pe orbită, asigurarea do.tării şi a adu-

cerii (readucerii) echipajelo.r de pe
«Spacelab» se va efectua cu ajutorul
«navetelo.r co.smice».
• Pro.gramul de dezvo.ltare a rachetei lansato.are de sateliti «Avio.ane» se
desfăşo.ară În mo.d Co.respunzăto.r, respectîndu-se graficul prealabil stabilit,
au declarat o.ficialităţile care răspund
de acest pro.gram .
• În anul 1975 se prevede, În afara
zborului «So.iuz-Apollo» (care va polariza atenţia întregii lumi}şi a lansărilor
de sateliti artificiali, noi lansări de, nave
automate, spre Marte şi Venus, precum
şi, probabil, continuarea trimiterii unor
staţii automate sovietice spre Lu.nă.
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sorul poate schimba butonul bipoziţio
nal în poziţia P, iar elevul va căuta,
prin încercări (dacă astfel nu a reuşit),
să distingă corect propoziţiile adevărate
de cele false.
Aparatul permite examinarea elevilor
şi în alte variante. De exemplu, dacă
dintre propoziţiile propuse sînt adevă
rate doar 4, atunci profesorul, după ce
a ordonat cele 4 propoziţii după punctaj,
poate programa pe rîndul 1, propoziţia
de punctaj 1; pe rîndul 2, propoziţia de
punctaj 2; pe rîndul 3, propoziţia de
punctaj 3; pe rîndul 4, propoziţia de
punctaj 4; pe rîndul 5, propoziţia de
punctaj 5.
Pentru elevi se ivesc cazurile:
1 2 3 4 4 nota 10
T 2 3 4 4 nota 9
1 2" 3 4 4
nota 8
1 2 34 4
nota 7
1 2 3 4" şi 4 nu primeşte notă
T 2" 3 4 4 nu primeşte notă.
în cazul în care numai· trei propoziţii
sînt adevărate, atunci programarea se
poate face astfel: pe rîndul 1, propoziţia
de punctaj 1; pe rîndul 2, propoziţia de
punctaj 2; pe rîndul 3, propoziţia de
punctaj 3; pe rîndul 4, propoziţia de
punctaj 4; pe rîndul 5, propoziţia de
punctaj 5.

=
=
=
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Pentru elevi se ivesc cazurile:
nota 10
1.2.3.3.3
1.2.3.3.3
nota 9
1.2.3.3.3
nota 8
1.2.3
nu primeşte notă.
Referitor la obiecţia că elevul ar putea
obţine note apăsînd la întîmplare pe
butoane, facem observatia că în cazul
unui aparat cu caracteristica m = 5 şi
n = 12 pentru ca elevul să obţină Întîmplător cel puţin nota de trecere, probabilitatea este 1,2%.
Pentru a obţine o notă de cel puţin 6,
probabilitatea este de 1%, iar pentru a
obţine nota de cel puţin 8, probabilitatea este de aproximativ 0,6%.
Pentru un aparat cu caracteristicile
m = 5 şi n =,15, probabilitatea ca elevul
să obţină întîmplător cel puţin nota de
trecere este de 0,4%, iar pentru a obţine
notă de cel puţin 7, probabilitatea este
mai mică de 0,3%.
Mentionăm că în cadrul cercului de
matem~tică al elevilor anului III S,
1973/1974,Lice~ nr. 2 Roşiorii de Vede,
s-a construit un aparat în genul mai sus
expus, a vînd caracteristici n = 9 şi m = 3.

=
=
=
=

• Un circuit de comandă este alimentat
dintr-o sursă cu t.e.m. de 40 V.
Elementul de execuţie are o putere de
100 W şi funcţionează cu tensiunea de 20 V.
Legătura Între sursă şi consumator se
face printr-un cablu bifilar cu rezistenţa
de 40.
Pătrunderea prafului şi a umezelii, din
cauza deteriorării izolaţiei, la jumătatea
cablului, se traduce prin creşterea curentului debitat de sursă şi În acest caz instrumentele vor indica 8 A.
Să se calculeze curentul prin rezistenţa
parazită şi puterea consumată de această
rezistenţă.

OCROTIREA N

RII

Cele 6 valori ale noii emisiuni filatelice intitulate «Ocrotirea naturii -- Flori»
parte
dintr-o frumoasă serie de mărci
avînd
ca temă «flora». Actuala e'misiune
specii rare, deosebite, care fac
niui floricol al tării noastre.
.
20 b.; FritiHaria mOl140 b.; TaxusbacGlla (tisa)
KhOQ'Odc:nd.fon kotschyi (smird:\r) 1,75 1.:
entnc::hrum nanum 2,75 1.; Dianthns spiculifolius
de
3,60 1.
Dimensiunile mărcilor sînt 27 X 42 mm. Tiparul la tifdruc în 4 culori.
De asemenea, a mai fost editat un plic «prima
zi». şi ştampilă specială.

(schema II).
Este bine

să înţelegem că

în locul Înputem folosi fişe. De
asemenea subliniem că aparatul construit pentru doi elevi poate fi multiplicat pentru o clasă de elevi. El este
de dimensiuni aproximative de 50 x 50 x
30 mm şi poate fi aşezat pe banca a
doi elevi.
trerupătoarelor
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Moţăţăianu Marin
Maglavit, jud. Dolj
Se poate folosi schema electrică şi cu un cap
pentru 4 piste. Nu vă faceţi griji, orice motor de
magnetofon este bun.
Ing. Albn Horia - Cluj ;PompiHu Dănesen- Y07
AUT; ing. D. Codănş - Piteşti; ing. D. Dăvă
den - Craiova; ing. N. Dobresen
Bucureşti;
dr. L. Bologh - Timişoara; Băbnţă Gh.
Bucureşti; Mnreşann David Blaj; Savn Ilie - Slobozia' Savm Vasile - Galati
Mate;ialele trimise de dv. au fost reţinute pentru
o eventuală

ale dv. UlSOSIt

la

redacţJe

nu

mtruneşte

Truţă

jud. Timiş
producţie industrială,
noaştem amănunte de fabricaţie.
Alexandru
Aparatul fiind de

Moeanu Gh. - Craiova
Am reţinut sugestiile dv. şi, în limita spaţiului,
,vom publica astfel de materiale. Condensatorul
la care vă referiţi are inscris lîngă el litera 11.
ceea ce Înseamnă că valoarea este exprimat[\
în nanofarazi.
Neagu Dan - Ploieşti; Racu Dan - Vaslui:
Webler Iuliu -- Sibiu
Bobina L3 are 3(() de
EugeflNumai o
vă poate reradioreceptorul.
Constantin ---- Rimnicu -Vîlcea
În numărul 10 al revistei «Tehnium» am
amplllJCator de 2 50 W.
această schemă.

Ing. Ardele:um Laurenţitl
Roman
( (l!ldel'~tltorul de
se conectează cu borna
la colectorul tranzlstorulm T3, aşa cum
şi OC 26
fi fode reorice
care o
- Suceava
sfătuim

nu cu-

Vasi1e~cu Petre Rădăuţi
Fenomenul la care vă referiţI provine din
baleiajul pe cadre, şi anume din etajul final.
Se observă pe ecranul televizorului o zonă
neagră în partea de jos, apoi o bandă foarte luminoasă, lată de 4-8 cm, după care ecranul nu
prezintă modifică_ri ale strălucirii şi dimensiunii
imaginii.
Pe porţiunea cu strălucire mare imaginea de
jos este ridicată în sus şi răsturnată.
Orice reglaj din butoane rămîne fără rezultat.
Dacă se va măsura tensiunea de negativare
fixă pe grila de comandă a pentodei di~ etajul
final cadre, aceasta este mai mică decît normal
cu cel
sau, cîteodată.
definitiv.
Pentru remediere se verifică redresorul de
defecte.

este indicat

să

la serviciile
Savu Dan - Constanţa
electrică de pe bicicletă de'pa~)este
terea
a unui dinam, deci
e~l. În rest, la multiplele Întrebări despre aparate
de radio şi magnetofoane le puteţi găsi răspunsul,
cauza defectelor, consultînd un spedin localitate.

pH~anlpllI1Cat()r

nu

PUbllC<it în

modificaţi

nimic.

cele trimise sînt ne··
Vlarco,ne!~cu

Victor -- Lugoj
la toate întrebările dv. găsiţi dacă
consulta colecţia revistei «Tehnium»-1974.
Răspuns.
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