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Asigurarea securităţii autovehicule lor în spaţiile de parcare nesupravegheate preocupă de mult timp specialişt~i~ exis!înd la o.ra actuală, îndelung
verificate In practică, diverse dispozitive.
Instalaţia pe care o prezentăm permite sesizarea şi semnalizarea apropierii unei persoane de autovehicul la
o distanţă reglabilă, bunăoară între
2 şi 25 cm.
Blocul sesizor este format dintr-un
traductor de prezenţă (fig. 1) echipat
cu doi tranzistori, MP 41 (îT401) şi
MP 35, unul montat ca oscilator şi
altul ea amplificator. Legînd un fir de
cea 3 m lungime În punctul a, tranzistorul MP 41 oscilează avînd un consum
de 10 mA, din care cauză tranzistorul T
va fi blocat. La apropierea unei persoa~
ne de fir, iese din oscilatie tranzistorul MP41, blocînd al doilea tranzistor
MP 35 (n.p.n.), căruia Îi creşte curentul
. de colector pînă la valoarea curpntului
de atragere a releului R. Contactele
releului R Închid circuitulde alimentare
a radioemiţătorului (fig. 2) format dintrun oscilator pilotat cu cristal de cuarţ,
un etaj fiind echipat cu doi tranzistori
P 402 şi un generator de joasă frecvenţă.

Bobina L se execută pe o carcasă
1
de 6 mm diametru şi conţine 12 spire cu
sîrmă de 1/> 0,3 mm Cu-Em, iar L? are
2 X 2,5 spire cu sîrmă de 10 X 0,03 mm
Cu-Em izolată În bumbac. Bobina L3 se
execută «În aer», avînd 11 spire cu
sîrmă 1/> 1,6 mm Cu-Ag, priza mediană
la 5,5 spire, iar bobina L4. are 4 spire din
sîrmă 1/> 1,2 mm Cu-Em. :;;ocul de radiofrecvenţă este format din 70 de spire
cu sîrmă 1/> 0,1 mm Cu-Em bobinate pe
corpul unei rezistenţe de 1 M.O.f0,5 W.
Cu o cască telefonică montată între
punctele a şi b se verifică oscilatorul de
audiofrecvenţă, iar cu un măsurător de
cîmp (vezi «Tehnium» nr. 1/1972) se
reglează oscilatorul pe frecvenţa de
27,120 MHz. Montînd un bec de 3,8 VI
0,07 A între punctul c şi polul «plus»,
se reglează condensatorul C pînă
se obţin o luminozitate ma~imă a
becului şi un consum minim de curent.
Cuplînd becul între punctele d şi e, se
reglează miezul bobinei Lc (21 de spire,
sîrmă 1/> 0,5 mm Cu-Em, diametrul
carcasei 8 mm) pînă la obţinerea unei

r

luminozităţi maxime. Antena utilizată .!.2V
2xTr403
este chiar antena maşinii, care în ~ ...-...,..--t--'"Ii::-+--t--------------....
prealabil a fost decuplată de la radioreceptorul maşinii. Ca antenă la sesizorul de prezenţă se utilizează însăşi
caroseria autovehiculului, dar prin intermediul unei capacităţi de 100 pF.
Radioemiţătorul se introduce într-o
cutie metalică, alimentarea instalatiei
realizÎndu-se de la acumulatorul autoFig. 2
vehiculului (12 V), prin intrerupătorull,
consumul total fiind de circa 10 mA În
repaus şi cea 100 mA În momentul
punerii În funcţiune a radioemiţătoru
lui.
Radioreceptorul (fig. 3) care este
«purtat» de conducătorul autovehiculului trebuie să fie de dimensiuni relativ
mici şi cu un consum redus de curent.
Pentru acest motiv, releul, ca organ
clasic de comandă, va fi inlocuit cu un
tiristor (aceleaşi rezultate se obţin şi
cu radioreceptorul prezentat În «Tehnium» nr.12J1971, mărindu-segabaritul
~tţ\
l~'l~
construcţiei). Tiristorul sau releul ac- Lt ~ L2
ţionează un microbuzer folosit drept
claxon la maşinuţeledirijate prin cablu.
Semnalul cules de antenă este detectat de primul tranzistor şi aplicat unui
Io=5mA
amplificator de audiofrecventă. Cule=12mA
plajul Între al doilea şi al treilea tranzistor se realizează cu ajutorul unui transformator (1/3) utilizat ca defazor În
radioreceptoarele «Electronica»-S 631.
-4,5V
Bobina L conţine 10 spire din conductor de 1/> 0,3 mm Cu-Em, carcasa avînd
VERDE
diametrui de 6 mm. Şocul de radiofrecvenţă este confecţion,lt pe o rezistenţă de 100 k.O. (1/> 5 mm) şi conţine 80 de spire sîrmă Cu-Em 1/> 0,1 mm,
capetele fiind cositor-ite la terminalele
rezistenţei. Semnalul este aplicat prin
Fig. 3
condensatorul Cg pe electrodul de comandă al tiristorului. Durata de conducere a tiristorului este modificată prin
Fig...
schimbarea condensatorului C .
r---f:---,...... ~ 12ViACUMU9
- lAT O RVL.
.
R6
l
C3
R6 ca1'r
Reglarea receptorului constă În acorR
AUTQVEHIQULUL.UI
darea circuitului oscilant Le, ascultînd
cu nişte căşti montate În punctele a şi b,
A VEHIGULuwi
astfel încît să se obtină un maximum
ANTENA AA:O
al intensitătii sonore.
Radioreceptorul se execută pe o plă
.--..J.----I--.
cujă cu circuit imprimat (fig. 4).
In incheiere, atragem atenţia celor
ce vor să experimenteze asemenea
RAOioEMiŢATO R
instalaţii că trebuie să posede o autofig.5
rizaţie de telecomandă eliberată de
M.T.Tc.
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G. D. OPRESCU
Vă interesează modul de realizare a mult căuta
teior relee miniatură? Nimic mai simplu ...
Miezul este alcătuit dintr-o fîşie de tablă de ferosiliciu, cu lăţimea intre 5 şi 8 mm, preferabil 6 mm.
Fîşiile se taie din tolă de transformator cu ajutorul
unui foarfece de format mediu. Lungimea fîşiilor circa 25 mm. După tăiere şi planizare, fîşiile se Îndoaie ca În figură, una peste alta, cu ajutorul unui
cleştişor. Distanţa între părţile laterale ale primei
tole va fi de 5-6 mm. Părtile de sus ale tolelor se

aduc la acelaşi nivel prin tăiere cu foarfecele de la
partea inferioară a primei tole Îndoite pînă la extremitatea superioară 8-10 mm.
Miezul astfel alcătuit se desface şi se reasamblează
prin lipire cu «lipinol» sau cu o soluţie de polistiren
expandat dizolvat În tiner.
După uscare, partea de sus a tolelor se şlefuieşte
cu o pilă fină şi apoi cu şmirghel.
Bobina se confecţionează pe o carcasă din carton
de 0,5 mm grosime, care să intre uşor pe o bran~<1
a miezului. Bobinajul se face mosor, cu sîrmă de
cupru emailată de 0,5":;-0,07 mm diametru, pînă la
umplerea carcasei. Rezistenţa bobinei pentru montaje alimentate la 4,5 ...9 volţi trebuie să fie de 250
pînă la maximum 500 ohmi, 300 ohmi fiind o valoare
pe deplin acceptabilă.
Paleta se confecţionează tot dintr-o fîşie de tablă
de ferosiliciu, de aceeaşi lăţime cu lăţimea tolelor
miezului. La un capăt se dă o perforaţie prin care
se fixează un nit de argint sau de alamă. La celălalt
capăt, o a doua perforaţie, de circa 1 mm diametru,
serveşte pentru prinderea unui arculeţ. Spre acel
capăt se lipeşte cu cositor o bucată de ax de fier,
dintr-un ac de fier, căruia i se taie vîrful şi partea

BOBINĂ

ArcLlleţul, care ţine paleta in poziţie de repaus,
se confecţionează din sirmă de nichelină de 0,15:;0,2 mm, rulată pe un ax de 1,5-:-2 mm. Se poate folosi
şi un arculeţ din sîrmă subţire de oţel, dar tensiunea
dată de acest arc trebuie să fie foarte slabă. pentru
ca releul să aibă un maximum de sensibilitate.
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CONTACT

Asamblarea releului se face prin lipirea cu sode polistiren a bobinei şi a miezului
pe care este fixată bobina pe plăcuţa de plastic.
Se dă apoi o gaură de 0,3-:-0,5 mm În placă, gaură
care serveşte ca «lagăr» pentru axul paletei. Cealaltă parte a axului este fixată prin suportul de alamă
al paletei, care se nituieşte În poziţia definitivă pe
placă. Suporturile de contacte se fixează prin presare În plastic cu un ciocan de lipit, fiind poziţionate
cu o pensetă. Tot prin presare În plastic, la cald,
cu ciocanul de lipit, se introduc două bucăţele de
sîrmă de 1 mm diametru, care servesc ca borne
pentru capetele bobinei. Ultima operaţie e fixarea
arculeţului, care trebuie să tragă foarte uşor paleta
pe contactul de repaus.
Reglajul releu lui constă in plasarea paletei la
o distanţă maximă de 1 mm faţă de miezul bobinei,
luţie adezivă

reglarea distanţei contactdlor, reglarea arculeţului.
Timp pentru constr':;lcţie? Maximum o oră la primul
exemplar. Un s'at! Incepeţi simultan construcţia
a 3-4 relee! Timpul total de realizare va fi foarte
scurt!

ÎN NUMĂRUL VIITOR:
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•
•
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•
•

bombată.

Suportul releului poate fi o plăcuţă de plastic de
4-5 mm grosime, prevăzută cu un decupaj pentru
bobina releului.
Contactele se confecţionează din tablă de alamă
subţire, de 0,3-:-0,5 mm, îndoite ca În figură, pe care
se nituiesc contacte de argint sau nituri de alamă.
Suportul paletei - o fişie de alamă îndoită ŞI
perforată ca În figură.
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Amplificator stereofonic cu posibilitiţi multiple de mixaj
Oscilator R.F. modulat
Amplificator pentru antenă TV
Dispozitiv mecanoelectric cu cifru
Captarea sunetului
Alimentarea motorului trifazÎc din reţeaua electrici bifazid
Instalaţie de aer condiţionat
Construcţia unui catamaran
Pescuitul sportiv
Teleobiectiv ZOOM
Schimbarea automată a diapozitivelor
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Ing. GRIGORE MORARU
Deşteptarea «brutală», cu ajutorul soneriei ceasului, poate fi Înlocuită uşor cu un dispozitiv electroniC
menit să cupleze la ora dorită radioul, magnetofonul etc.
Schema propusă necesită materiale uşor de procurat, iar execuţia este simplă.
Din punct de vedere electric, se realizează o
separaţie totală Între reţea sau tensiunile mai mari
din schemă şi carcasa ceasului. Cu valorile indicate
pentru elementele de circuit pe carcasă tensiunea
este sub 2 V, iar curentul sub 1 mA.
Sînt folosiţi doi tranzistori (fig. 1): TI de tipul
EF,T 125 şi T 2 de tipul EFT 353.
In situaţie normală, TI este blocat, iar T 2 În conducţie. Blocarea tranzistorului T 2 este asigurată
de divizorul R p R2' R3' Tot la acest divizor se face
allmentarea cu tensiune scăzută a tranzistorului T 2'
În momentul in care intre a şi b se face scurtcircuit,

schema basculează, tranzistorul T 2 se blochează,
iar tranzistorul TI intră În stare de conducţie.
Prin acesta releul electromagnetic (RE) este acţionat, iar contactele Kl şi K2 se închid. Contactul K2
pune În funcţiune radioul, al cărui volum a fost deja
fixat Contactul Kl asigură «automenţinerea» releului electromagnetic. adică starea de anclanşare
este menţinulă chiar dacă schema basculează invers,
odată cu desfacerea scurtcircuitului intre punctele

a

şi b.
Legătura la ceas se face conform fig. 2: punctul b
se leagă la oricare punct al carcasei, iar punctul a se
leagă la indicatorul de sonerie conform detaliului din
fig. 3. Pentru legătura la punctul a se poate folosi
chiar sîrmă de bobinaj foarte subţire, emailul fiind
înlăturat doar pe portiunea AB. În asa fel ÎnCÎt firul să
nu facă masă cu carcasa decît În momentul În care

indicatorul orar se suprapune peste indicatorul de

sonerie. Firul acesta se poate scoate uşor pe ia
butonul pentru sonerie.
Pentru ca atunci cînd dispozttivul este oprit, prin
scoatere de sub tensiune, pornirea radioului să se
facă obişnuit, se prevede lntrerupătorul I În paralel
cu contactul K2' întrerupător care se pune pe poziţia
Închis.

LISTA DE MATERIALE

~

TI - EFT 125; T 2 - EFT 353; RE - releu electromagnetic. I anclanşare - 60 mA; Rl - 2x/0,5 W; R2 - 2llo
10.5 W; R3 -120.0/0,5 W; Rt. - 300 n/O,5 W; Rs -10 Kn
10.5 W: R. - 3 ko/0,5 W; C - 50 M/5O V; OI 2. - DR 302
Sectiune 3 cm 2
'
TR nI :::: 2 500 spire/O,12 mm
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350 spire/O •.28 mm
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Fig. 1
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zisă, iar o altă parte afişajul. Circuitele
sînt compuse din semiconductori (tranzistori, diode) care, in majoritatea cazurilor, lucrează În regim de comutaţie.
Foarte des se folosesc circuitele bistabile (de reţinut că fără folosirea

PIZINTtI

TABELUL NR. 2
Cifra
zeci-

bistabil bistabil bistabil bistabil
26
1A
16
2A

mală

APARATBLB
demasura
Dumerlce

O
1

O
1

2

8
9

O
1
O
1
O
1
O
1

O
O

O
O
O
O
1
1
1
1
O
1

Cod

1

2

4

3
4
5
Ei
7

O
O
1
1
O
O
1
1

O
O
O

O
O
O
O
O
1
1

dintr-o parte in alta, balansoarul basculind in raport cu viteza şi locul deplasării omului (vezi fig. 1).
fn sistemul binar cifrele se repreziryă
printr-o combinaţie de zerouri şi cifra 1.
Această reprezentare, cu toate că pare
complicată la prima vedere, are foarte
multe avantaje in operaţiile matematice, şi in special in circuitele logice
de calcul. Cu zero şi unu se indică
precis dacă un circuit trebuie să fie
inchis sau deschis.
IIfabelul nr. 1 indică de altfel cum se
reprezintă În sistemul binar cifrele
zecimale, iar in tabelul nr. 2 - şi mai
concret - dă un exemplu de aplicare
la circuitele bistabile.

CONSTRUIREA
UNUI DISPOZITIV
IN VEDEREA FAMILIARIZARII
CU SISTEMUL BINAR
in vederea simplificării construcţiei,
În montajul de faţă se întrebuinţează

8
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N. GALAMBOS

in tehnica electronică actuală se
folosesc din ce in ce mai mult aparate
de măsură cu afişaj numeric. Astfel,
cronometrele, voltmetrele, frecventmetrele, puntile RlC şi o serie de alte
aparate care, pină nu de mult, aveau
indicaţia măsurătorii În sistemul analogic (indicaţia continuă a valorii mă
surate) au fost modernizate, citirea
valorilor măsurate făcîndu-se direct,
conform numerelor afişate. Cu toate
că sistemul este considerat discontinuu, precizia citirii este incomparabil
mai mare decît ia sistemul analogic,
intrucit discontinuitatea se prezintă
la ultima zecimală, aceasta putind
ocupa a 12-a sau chiar a 16-a cifră
după virgulă, precizie de citire care nu
se poate atinge niciodată in sistemul
analogic.
Afară de avantajul
afişanumeric mai are
avantaje.
şi de un
citirea poate
personal cu o calificare mal
ridicată; aparatul de măsură (de
precizie) are o robusteţe sporită În
raport
folosind sistemul
de calcul, de altlel,
analogic.
nici nu se mai
un aparat
fără

stadiul
zează

becuri cu inCantcjesicelntă sau
!ul1ninesicerlţă;
tuburi cu delscătrdiri
semiconductoare
tuburi catodice.
cu descărcări În
gaze (decatroane, digitroane) cit şi
cele catodice. precum si diodele semimele:

4

conductoare luminescente, nu sint deocamdată accesibile amatorilor, ne
vom ocupa doar de sistemul de afişare
la care se folosesc becuri cu incandescenţă.

In privinţa sistemelor şi circuitelor
electronice de comandă necesare acestui afişaj numeric, vom prezenta
În cele ce urmează numai noţiunile
elementare. strict necesare pentru inTABELUL NR. 1
!cifre
l7ecimale

Echivalent În sistem binar

4
5
6
7
8
9

O
O
O
O
O
O
O
O
1
1

Cod

8

O
2

3

O
O

O
O
1

1
1
1
O
O

O
O
1
1
O
O
1
1
O

O
1
O
1

O
1
O

O

O
1

2

1

de afiamatorii
\uu'itil",.:.,.ii sistemului de
afişaj executat, vom prezenta şi un
sistem de comandă electromecanic.
este «amatoricească», coresÎnsă deplin scopului propus.
Aparatele de măsură numerice au
multe circuite electronice, din care o
parte servesc măsurătoarea propriunrr,nrlil_~"Cl!""

Însă
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sistemului binar nici nu se pot concepe
aceste circuite). Recomandăm amatorilor să se documenteze, eventual
suplimentar, in aceste domenii, Întrucit spaţiul nu ne permite să oferim
explicaţii amănunţite.
Pentru a avea totuşi o idee despre
noţiunile menţionate, va trebui să reţinem următoarele:

Circuitele bistabile se compun de
obicei din doi tranzistori (cu piesele
aferente), ceea ce asigură ca circuitul
să aibă două poziţii stabile: respectiv
la un anumit semnal să se deschidă
ori primul tranzistor,
al doilea. Mecanismul e
cu
al unui balansoar pe care un om trece

Fig. 4
TABELUL NR. 3
~ifl'a
de afişat

K

O
1

x
x

2
III

IK

1

x

3

X

.4

X

5

x

7
8

x

~

x

fi

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
"x

Pozitia x, comutator K închis

prin

numărul

(asemănător

punctelor iluca ia jocul de

domino).
În acest scop se montează nişte

beculeţe pe un panou,
şi se fac conexiunile

AS.GOEFGHJKLMNPRS

conform fig ..2,
conform fig. 3
(cifrele de la O la 9 se pot afişa pe un
singur panou). In raport cu beculeţeJe
folosite se dimensionează panoul, precum şi alimentarea. Recomandămfo
losirea beculeţelor de sca,Iă .radio de
6,3 V, acestea fiind. cel mai uşor de
procurat şi, eventual, de inlocuit. Schema completă de conexiune se face
conform fig. 4. Rezistenţele 1\. R." R."
R4 au menirea să asigure ca becureţefe
să ardă cu aceeaşi intensitate la orice
combinaţie a comutatoarelor ~. ~,
K4• Aceste comutatoare sint basculante, tabelul nr. 3 indicind poziţia lor
la cifrele de afişat. Pentru ali mentarea
beculeţelor se va folosi un transformator 220 V/6,3 V/3 A. In acest caz se
poate renunţa la rezistenţe, iar in locul
lui 1\ se va monta tot un beculeţ
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Circuitele de comandă electronică
pentru acest sistem de afişaj fiind
destul de complexe, ne vom ocupa de
ele intr-unul din numerele viitoare.
Pină atunci, amatorii pol construi afişajui conform indicaţmor de mai jos,
comanda aprinderii becurilor făcîn
du-se manual, folosind indicaţiile din
tabelele aferente sistemului corespunzător de afişaj.

SISTEMUL DE AFIŞAJ
CU 7 SEGMENTE LUMINOASE
Sistemul se confectionează destul
de uşor şi este destul de simplu de manevrat Segmentele luminoase se obţin cu ajutorul unor beculeţe tip sofită
sau punind 3-4 beculeţe de scală
alăturate. Se mai obtin rezultate bune
şi folosind plăcute de"plastic (plexiglas)
transparente, care au o muchie de
~ţă. Ia vedere, in timp ce muchia
opusă. este luminată de un beculet.
Indiferent de metodele pe care le vom
utiliza, trebuie avut grijă ca la iluminarea unui. segment să se lumineze numai ~cesta. nu şi segmentul vecin.
În acest scop se execută o cutie din
metal, plastic sau carton. in care se
montează segmentele luminoase contarm fig. 5. intr-o altă cutie se montează
segmentele conform fig. 6. la executarea conexiuni.or este recomandabilă
folOisirea sirmei de conexiune cu izolaţie in diferite culori. Alimentarea becuEetelor se face cu ajutorul unui transformator adecvat. Pentru a da un
aspect mai atrăgător şi. totodată, in
scopul menajării vederii, in fata beculeţelor, la distantă mică de ele (aproximativ 2 mm). se montează un geam
sau o placă de plastic transparent,
mătuit (cu pinză abrazivă sau nisip).
Din tabelele 4 şi 5 se poate observa
comanda segmentelor. respectiv care
segment trebuie să. se aprindă in
vederea afişării cifrelor şi literelor menţionate.
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4, 3, 2, 1, iar !Ia familiarizarea cu circuit. logice - in ordinea mentionată
in schemă. Acest lucru reiese şi din
anaUzarea tabelelor 1 şi 2.
Comutatorul KS serveşte !Ia punerea
functiune al dispozitivului, iar fuzibilui
protejează transformatorul in
caz
cazul unui transformator asemănător celui
SI
este de
A pentru 220 V şi de
A
pentru
V.

SISTEME DE AfiŞARE
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Sistemul de afişare cu 16 segmente
luminoase din fig. 7 şi tabelele 6 şi 7
asigură afişarea intregului alfabet. a
cifrelor şi semnelor mentionate.
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mascat şi identic cu celelalte. De remarcat că in cazul exerciţiilor de scriere
În sistemul binar comutatoarele se
plasează in ordinea inversă, respectiv

Fig. 10
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S. RADIO -SERVICE
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Mentinerea ancianşării unui releu se poate efectua in mai multe
feluri, folosind În acest scop un montaj cu tuburi, tranzistori sau
contacte comandate de bimetal.
Această ultimă variantă o redăm in schema din fig. 1.
Schema diferă de cele cunoscute prin faptul că se utilizează ~ouă
contacte cu bimetal Kl şi K 2 • cu ajutorul cărora se poate obţine o
temporizare de la 4 secunde la 6 minute.K1 are contactul normal inchis,
iar K 2 contactul normal deschis. La apăsarea butonului SI priza
primeşte curent, se aprinde becul de control cu neon NE şi. totodată,
se alimentează Kl!" După Închiderea contactului Kz se alimentează
K , care după un timp intrerupe t4t circuitul.
~ obţine in acest fel un timp dublu de menţinere a releu lui fată de
un singur bimetal. In cazul in care curentul de incălzire a bimetalelor
este reglabil, timpul de menţinere se poate şi el regla in limite destul
de mari. Releul trebuie să fie prevăzut cu contacte care să reziste la
curentul circuitului comandat.
Contacte cu bimetal de genul lui Kt: se utilizează la starterefe de la

s,

tuburile fluorescente, iar cele de la Kl se utilizează la siguranţele
termice.

grile de comandă apUcindu-i-se un
semnat
Nivelul semnalului 'a intrare se regleazăcuajutorul

potenţiometrului

de1 NUL
Fiecare triodă formează un etaj de
ampmicare in
avînd zgomot
şi distorsiuni f,oarte
Toate cele
patru ieşiri sint
pararea intre
zistenţa

Amatorilor de inregjstrări şi reproduceri HI-FI le propunem un montaj
simplu, cu ajutorul căruia pot realiza
mixarea a patru canale de sunet.
Dispozitivul este construit cu două
duble triode de tip ECC 83, fiecărei

de 200

cu valoarea de 0,1 p
Trebuie avut În vedere că toate legă
turiJe cu semnal (grile-anode) trebuie
făcute cu cablu ecrana!.
Allmeniarea mirepului dispozitiv se
face de la redresoru. amplificatorului
de putere.
ÎnSăşi constructia poate constitui
unpreamplifi'cator. in felul acesta integrindu-se definitiv intr-un amplificator.

Asa cum am arătat de mai multe ori. Încercarea si
perl;'rmanţele unui amplificator Af sau ale unuia d"e
Înaltă frecventă se pot obţine folosind un,generator de
unde dreptunghiulare. Construcţia h.li nu este niCI
prea simplă şi nici foarte modestă ca preţ de cost.
Pentru a avea la dispoziţie un astfel de generator, se
pot folosi un generator sinusoidal Af, ca cel descris
În numărul de faţă al revistei,şi un adaptor pe care vi-l
vom prezenta În cele ce urmează.

6

IEŞIRE

Este un sistem simplu ce utilizează un tranzistor
P-N-P, de tip EFT 352-353, OC 71, OC 75, M 1T 40-42
etc., şi 2 diode redresoare 01 -~ de tip O 226, D7
etc. Acest sistem este un amplificator saturat care
funcţionează ca limitator pentru tensiuni sinusoidale
aplicate ia intrare şi avînd tensiuni de 0,5;.10 V. Cu cît
tensiunea aplicată la intrare este mai mare, cu atît
forma: tensiunii dreptunghiulare obţinute la ieşire este
mai frumoasă. deoarece limitarea se face mai bine.
Valorile rezistenţelor R.z şi ~ determină funcţionarea
ca limi'tator a tranzistorului T. Alimentarea tranzistorului se face tot de la tensiunea de intrare. prin
redresarea ei. Dioda D1 este folosită şi ca limitatoare.
Montajul este simplu. iefti!) şi se poate adapta la orice
MOl1tajul se poate realiza pe o plăcuţă de
imi~{"'iln~t sÎ introdus într-o mică cutie de mateprevăzută cu 2 bucşe radio pentru ieşire
şi 2
liţate cu 2 banane, cu care se alimentează de la
generatorul AF.
Tensiunea la ieşire se poate regla prin varierea ten.,
siunii de intrare dată de generatorul AF. Sîntem convinşi că această construcţie va mulţumi pe amatorii
electronişti.
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M. BAGHIUS
Realizarea unui generator de joasă frecventă,
deosebit de util in activitatea oricărui electronist,
implică, aşa cum se vede şi in fig. 1, utilizarea unui
O
oscilator Re in punte WIEN.
7,
Un astfel de generator poate lucra de la 5 la 75 000
Hz, in 5 game. Urmărind schema, se constată că
puntea WIEN de la intrare se continuă in sistemul de
oscilator cu tranzistorul T l' folosit ca receptor pe
emitor. Datorit1l acestui montaj, puntea WIEN nu e
influenţată,deoarece impedanţa de intrare in tranzistip P-N-P cu ~=50. Se recomandă a fi folosite
torul T este mai mare de BR 50 kn. In aceste
tranzistoare tip EFT 307, EFT 308, EFT 352, EFT 353.
condiţii~ funcţionarea punţii e\t; foarte corectă.
1116, MTI 41,
75,
45 etc. Se pot folosi şi tranzisrn sistemul de oscilaţii, cuprinzind 2 etaje de amplifitoare N-P-N cu siliciu, cum ar fi BC 108, BC 109,
care cu reacţia T - T mai intră şi un al doilea
dar În acest caz trebuie să inversăm polaritatea
~zistorul T4t ce inchide bucla
repetor pe emitor.
sursei de alimentare de 9 V şi polaritatea condensade reacţie. Impedanţa de ieşire a acestuia, care este
toarelor electrolitice. Ultimul etaj e un repetor pe
foarte mică, il face să se comporte ca un generator
emitor şi este prevăzut cu un atenuator. Se recomande tensiune constantă indiferent de valoarea rezistendă ca acest atenuator (între punctul A şi masă) să fie
ţelor variabile P ' P , In acest fel, tensiunea dată
1b
1
ecranat cu un ecran din tablă de aluminiu sau alamă.
de generator e~ constantă. Rezistenţa variabilă
Pentru atenuator se va folosi un comutator simplu K
Pj -P se realizează dintr-un potenţiometru du2
1b
cu
5 poziţii, axul lui fiind fixat pe panoul frontal.
blualiniar de 25 ko.. rn caz că nu avem la dispoziţie
Rezistenţele
lui
se
vor
măsura
cu
exactitate
la
o
un astfel de potenţiometru, se pot folosi şi 2 potenpunte de precizie şi trebuie să aibă valoarea indicată
ţiometre liniare de 25 k.o, care sint montate mecanic
În schemă. Rezistenţele R , R2O' R21' R se realizeaca in fig. 2. Ultimul etaj este tot un repetor pe emitor,
19
22
pentru a face ca tensiunea de ieşire să fie constantă.
ză prin bobinarea pe o rezistenţă de 10
sau mai
Generatorul mai este prevăzut şi cu un sistem de
mare sîrmă de nichelină pînă se obtine rezistenta doreglaj automat al amplitudinii (RAA) realizat pe o
rită.1n locul acestui atenuator decadic se poate folosi
buclă de reacţie negativă in care a fost introdus un
altul (fig. 3), a cărui impedanţă de ieşire este constantermistor R avind valoarea de 2 k.a la 20° C. Prin
tă. Acesta se realizează numai cu rezistenţe chimice,
1
modificarea fui se modifică reacţia negativă şi deci
ce trebuie sortate, deoarece cele din comert au
amplificarea tranzistorului T2' ceea ce constituie
toleranţe de ± 10%. intreg montajul se indică it se
sistemul de RAA.
realiza pe o placă de circuit imprimat sau din pertinax
In schemă sint folosite rezistenţe de 0,5 W putere
(cu capse) cu dimensiunile de 15x7 cm. Întreg
disipată şi condensatoare cu tensiunea minimă de
montajul împreună cu sursa de alimentare (2 baterii
lucru de 15 V. Se pot folosi orice tip de tranzistoare
plate de 4,5 V) se pot introduce Într-o cutie de ma-
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V
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teria. plastic de dimensiuni corespunzătoare. Pe
panoul fronUI se vor scoate comutatorul de game
(un comutator dublu cu 5 poziţii), axul potenţiometru
lui dubiu P1 pentru reglajul fin al frecvenţei, comutatorul K,.. întrerupătorui I şi bornele de ieşire. Montajul, smtem convinşi. va satisface pe toţi amatorii

celor care ne-au solicitat
IAUZA - {)

schemei,

următoarele

se

utilizează

iar pentru
viteza de 4,5 cm/s; filtrul l{)
Etajul final construit cu tubul 61f 14 1f
atit la redare cît şi la control
auditiv la înregistrare.
Reglajul nivelului audio la inregistrareredare se execută cu potenţiometrul
serveşte

R13·

Oscilatorul este construit pe o triodă
a tubului l4 şi lucrează pe frecvenţa de
60 kHz, nivelul pentru înregistrare reglindu-se din trimerul C . A doua
19
triodă

a tubului L

4

serveşte

la controlul

nivelului de inregistrare, indicatorul fiind
un
instrument
cu
sensibilitatea
de 250 pA.

Magnetofonul are patru
partizate astfel: intrarea pentru
ton; sensibilitate de 3 mV, intrare de ia

receptor; sensibilitate 25 mV, intrare
picup; sensibilitate 250 mV şi o intrare
pentru nillel de 15 V.

IllCIRIC
II RII
Construirea
rial de bază tabla
preţul de
exerciţiu

Bineinţeles

necesare şi
4 coiţare
comert la preţul de
10 g sirmă de cupru
340 li sirml de
2 cuie de fier
2 piulite lM 4;
2 şuruburi scurte
sau
• cap cilindric;
10 g tablă de alamă de 1 mm;
20 g tablă de cupru de :2 mm;
'1 cui de fier ,. =6.
'incepem prin a trasa şm tăia din tabla de cutie de
conserve 54 de bucăţi rond. cu diametrul de 26 mm,
avind o gauri bine centrată de 5 mm. la fel tăiem două
rondele din tabla de cupru.
Inainte insă de a găuri central una din rondelele de
cupru. trasăm din centrul ei cu compasul un cerc cu
raza de 11 mm. pe care n impărtim in 18 pălti egale.
Punctim fiecare din cele 18 pAlti şi le găurim cu un
burghiu spiral cu ~=1.5 (fig. 1).
Pe şurubul cu ~=5 mm montăm toale rondelele şi
le stringem bine, avind grijă ca rondelele de cupru să
fie montate prima şi ultima. deci rondelele de fier cuprinse intre cele două rondele de cupru.
Bine fixate şi strinse. tot cu burghiul spiral cu ţ)= 1,5,
prin găurile din rondeaua de cupru, jlăurim de la un
cap la altul tot pachebd de rondele (18 găuri).
Dupa găurire fi după ce am curăţat de izolaţie sîrma
de cupru de 1.5 mm o introducem bucătele, de la un
capăt la altul. prin găurile din pachetul de rond ele.
Capetele sirmelor se nituiesc şi se lipesc cu cositor.
pentru a stabili un bun conta,el electric cu rondelele
de cupru.
Pachetu~ de rondele formează rotorul motorului, el
trebuie centrat şi slrunjit pe dom la cota de ţ)=:24 mm.
Pentru completare se strunjeşte şi axul motoraşului
la cotele diin fig. 2. care se introduc presat. Pentru
buna reuşită trebuie avut grijă ca subansamblul axrotor să ne bine centrat.
Pentru confecţionarea stalorului, vom intrebuinţa

Ing. A. IONESCU

colţarele de fier pentru scaune. in acest scop lndreptăm
două bucăţi prin batere la rece cu ciocanul, iar pe
celelalte două le tăiem astfel ca fiecare din braţe să
aibă lungimea de 23 mm. Aceste piese În formă de
unghi drept se asamblează cu cele drepte prin două
nituri f/J =1,5 mm (două cuie), după cum se vede În
fig. 3.
Capetele niturilor trebuie să fie îngropate. După
asamblarea colţarelor la piesele drepte, se montează
pe acestea cite trei brăţări din sîrmă de cupru, bine
ajustate şi bine lipite cu cositor, astfel ca acestea să
formeze o infăşurare electrică in scurtcircuit. Acesta
este bobinajul auxiliar.
Din bucăţile de fier ce au căzut de la tăierea. colţa
relor se ajustează patru piese după desenul din fig. 4,
piese ce vor forma distanţiere intre cele două armături
exterioare şi În acelaşi timp miezul magnetic al bobi.nelor.
Din două cuie ţ)=4 mm, prin filetare la capete, se
confecţionează şuruburile de montaj.
in ansamblu, motoraşul arată ca in fig. 5.
Bobinele electrice conţin fiecare cite 1 500 de spire
din sîrmă cupru-email (j) = 0,4 mm. Pentru uşurinţa

la momentul il! curentul are valoarea maximă, dar
cu sens invers, deci se va întîmpla exact ca la momentul
1, dar cu sensul schimbat.
In sfîrşit, la. momentul IV, situaţia este identică cu cea
de la momentul II, dar cu sensul schimbat.
Dacă din punct de vedere magnetic considerăm o
anumită. polaritate la momentul I pe armătura superioară. această. polaritate la momentul II trece pe armătura
laterală din dreapta, la momentul III trece pe armătura
inferioară, iar la momentul IV trece pe armătura laterală din stinga. Adică se întîmplă in mod identic aceiaşi
lucru ca in cazul În care am invîrti fizic un magnet permanent. Avem ceea ce se numeşte un cîmp magnetic
invÎrtitor. datorită curentului electric alternativ, fără
să fie nevoie de a roti un magnet.
Acest cîmp magnetic învîrtitor traversează, la rîndul
lui, rotoml, care, după cum ştim, conţine o serie de
conductorielectrici care leagă cele două rondele de
cupru.
Forma rotorului se numeşte infăşurare in scurtcircuit
sau În «colivie de veverită»,
Bineinţeles că, datorită cimpului magnetic variabil
care traversează rotorul, va. apărea şi in rotor un curent
dE' inducţie, decalat În urmă cu un sfert de perioaqă
faţă de cel care l-a produs, avînd aceeaşi formă. In
sfîrşit, datorită curentului din rotor, vom avea şi aICI
un cîmp magnetic invirtitor, În acelaşi sens, care Însă
va fi decalat in timp cu 1/4 din perioadă faţă de cel din
rotor.. Se inţelege că între cimpul magnetic din stator
şi cel din rofor apar interreacţii, ceea ce face ca rotorul
s~ fie antrenat În sensul Învirtirii cîmpului magnetic.
In momentul cînd rotoml, prin invirtire, ar ajunge
la aceeaşi viteză-cu cîmpul magnetic din stator, adică
la sincronism, În rotor nu mai poate să ia naştere
curent de inducţie, căci conductorii rotorului, invirtindu-se cu aceeaşi viteză. cu cimpul magnetic din stator,
acesta faţă de conductorii din rotor apare ca un cimp
constant şi. deci care nu poate produce curent de
ingucţie.
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montajului este recomandabil ca bobinele să fie infă
şurate in sens invers una faţă de alta . Se vor monta
astfel in serie, legind inceputurile bobinelor intre ele,
rămînind ieşirile pentru alimentare.
Alimentarea se face direct sub 120 V, 50 Hz.

MODUL DE FUNCTIONARE
Să urmărim pe schiţa din fig. 6 ce se întîmplă În
timpul unei perioade a curentului alternativ. Pentru
aceasta Împărţim perioada in patru părţi (fig. 1). La
momentul 1, cînd curentul este maxim, să presupunem
că sensul cîmpului magnetic este cel figurat În fig. 6.
La momentul II, cînd curentul este. ze~of 'in co!i!'ele
principale, datorită inducţiei in ~obmaJele a'!xlhare,
apare curentul maxim, care, dupa cum se ştie, este
decalat in urmă cu 1/4 din perioadă. A~tfel, În m~ment~[
II apare un alt cimp magnetic, d.atontă curenţtl<?F' dm
bobinele auxiliare şi care in spaţIu e.ste perpendtcula!
ne axa cimpuJui de la momentul I (vezI săgeata punctata
pe schiţa alăturată).

In consecinţă, este necesar ca rotorul să se învîrteas-

că

cu o viteză mai mică decit viteza cîmpului din stator.
Pentru a.cest motiv, acest gen de motoare se numesc
«asincrone». La frecvenţa de 50 Hz, turaţia cimpului
În stator este de 50 x 60 = 3000 ture/minut.
Rotoarele de motoare asincrone În mod obişnuit au
tura.ţia de 2 8OG-2 850 ture/minut Diferenta dintre
turaţia cîmpului în stator şi dintre rotaţia rotorului se
nume.şte «alunecare». Aceasta se exprimă în procente.
Sensul de invirtire este totdeauna in sensul bobinei
auxiliare, ceea ce demonstrează fizic că apariţia curentului electric de inducţie este in urma celui care l-a
produs.
Pentru buna reuşită este necesar ca intrefierul, spaţiul dintre armăturile polare şi rotor, să nu depăşească
0,35 mm. M.otoraşul descris mai sus permite să i se
poată ajusta mărimea intrenerului prin ajustarea pieselor distantiere ce formează armăturile bobinelor
statorului şi. prin ovatizarea găurilor prin care trec
şuruburile de stringere, permitind astfel deplasarea
laterală. a pieselor statorului.

SE

OT DETECT DEFECT LE
INTERIOARE ALE
MATERIALELOR SOLIDE?

Dispozitivul pentru detectarea defectelor interioare din materialele solide, autor Ioan Sipoş, este
constituit dintr-un microfon 1 (fig. 1) care recepţio
nează vibraţiile elastice produse in interiorul materialului de cercetat prin percuţie şi le transformă În
oscilaţii electrice; aceste oscilaţii, amplificate la
rindul lor intr-un lanţ de amplificare 2 În terisiune,
tranzistorizat, sînt aplicate apoi pe baza unui tranzistor 3, care constituie etajul final de amplificare.
Semnalul obţinut la ieşirea amplificatorului 3
este transmis la intrarea unui limitator de amplitudine 4, la ieşirea căruia este filtrat prin intermediul
unor filtre electrice 5, redresat şi aplicat unui instrument de măsură 6.
in acest fel se asigură independenţa indicaţie.
aparatului de măsură de amplitudinea semnalului
recepţionat de microfonul 1.
Dispozitivul nu necesită o etalonare pe o anumită
frecvenţă, reglajul făcîndu-se de la caz la caz, pentru
fiecare material examinat, măsurînd frecvenţa oscilaţiilor electrice proprii materialului omogen, iar
prin devieri le de ia această frecvenţă stabilindu-se
neomogenităţile din masa materialelor.
in brevetul R.S.R. Of. 45121/1971, autor Dumitru
Doboş, este prezentat un aparat didactic pentru
2

-'7."":
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culoarea cadranului prezentînd o nuanţă mai lnchfsă
de cadranele II, III şi IV.
Sensul direct este gravat printr-o săgeată prevă
zută cu semnul
iar sensul invers printr-o săgeată
prevăzută cu semnul -, ambele de culoare roşie,
plasate În originea arcelor.
Pe placa circulară 4 sint montate următoarele
elemente geometrice, care materializează liniile trigonometrice după cum urmează:
- o tijă 5, montată prin două şuruburi la placa,
colorată la fel cu axa cosinusului pe care se măsoară:
adică roşu plin partea pozitivă şi roşu-argintiu intercalat partea negatiVă, materializînd linia cotangentei;
- o altă tijă 7, montată În acelaşi mod ca prima,
În direcţie perpendiculară pe ea, colorată la fel cu
axa sinusului pe care se măsoară, adică În negru
plin partea pozitivă şi negru-argintiu intercalat partea negativă, materializează linia tangentei. linia
cosinusului este materializată de diametrul orizontal cu care se confundă.
În centrul plăcii circulare se află o tijă 6 care materializează secanta şi cosecanta, fixată pe axul
central al plăcii, peste care se află suprapusă o tijă
10 divizată şi colorată În acelaşi mod cu tija 6, cu
care de altfel se şi confundă, adică negru plin În
faţă

+,

I
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Fig.1
predarea intuitivă a trigonometriei În şcoli.
Aparatul (fig. 2 şi 3) cuprinde un suport 1, prevă
zut cu o tijă 2, În care se fixează telescopic o placă
de formă circulară 4, prevăzută cu o prelungire ce
se fixează cu ajutorul unui şurub 3. Placa circulară 4
este gravată cu elementele cercului trigonometric
după cum urmează: cercul trigonometric printr-o
linie continuă, prevăzută În partea exterioară cu
diviziuni pentru unghiuri şi arce În grade, iar În interior, În radiani, colorate cele mai importante În roşu,
iar restul În negru.
Diametrele perpendiculare, care împart cerclJl
trigonometric in patru cadrane, formează În acelaşi
timp şi sistemul de axe de referinţă, realizat printr-o
gravare cu linie
în partea pozitivă pentru ambele
intercalate in partea negativă
axe
prin
axe, fiind colorate conventional:
orizontal, respectiv axa cosinusului, in
roşu plin În partea pozitivă şi roşu-argintiu intercalat
(liametrui perpendicular, resSil1iUsuh.li, În negru plin În partea pozişi
intercalat În partea negativă.
Cele patru cadrane sînt indicate prin cifre romane:
1, U, m, IV, iar cadranul I scoate În evidenţă faptul
că aici toate funcţiile trigonometrice sînt pozitive,

partea pozitivă şi negru-argintiu intercalat În partea
negativă. De tija 6 se articulează printr-un ax o tijă
8 care materializează linia sinusului, colorată În
acelaşi mod ca axa pe care se măsoară. Pe tija 10
se montează, cu ajutorul unei brăţări cu şurub, o
altă tijă 9 cu o linie sinus suplimentară necesară
pentru reducerea la primul cadran.
Toate tijele, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10, materializînd funcţii
trigonometrice, sînt astfel divizate Încît porţiunile
intercalate, care indică negativul, reprezintă În acelaşi
timp şi zecimea de rază. Pel,tru tijele 5, 6, 7, materializînd funcţii trigonometrice mai mari decît 1, au
fost utilizate nuanţe deosebite ale aceleiaşi culori
pentru întreaga porţiune egală cu raza, ceea ce scoate
În evidentă unitatea de măsură.
Acţjon~uea tijei mobile fi se face prin axul central,
de la un mecanism cu arc situat
luînd
spatele
circulare, iar
respectiv oprirea aparatului În
corespunzător
se realizează cu
unui mîner
care blochează, printr-un excentric
una din
dinţate,
tija fi În
dorit.
Mnnt~rA::I
şi
se face cu
şuruburi 13,
armarea arcului se
cheie, ca şi la alte mecanisme cu arc.

Fig.
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Se ştie că pe culoare. pe scări, În subsoluri
este necesar şi suficient să existe o iluminare
de scurtă durată (10-20 de secunde), În stare
să ne asigure - În afara iluminării - o importantă economie de energie electrică. Iluminarea
aceasta de scurtă durată nici nu-şi propune
de altfel decit să permită unei persoane să
străbată· spaţiul respectiv În condiţii normale
şi să evite În continuare consumul de energie
electrică atunci cind nu mai este necesară iluminarea. Pentru aceasta se folosesc actualmente dispozitive electromecanice cu sistem
pendul sau cu un mic motoraş electric, sisteme
care «păcătuiesc» însă prin aceea că, datorită
sistemului l1)ecanic, au o slabă siguranţă in
funcţionare. In cele ce urmează vă vom propune
deci o soluţie modernă bazată pe un sistem
electronic, prezentind avantajul unei siguranţe
in funcţionare mult sporite.
Practic vom prezenta două scheme, una cu
tuburi (fig. 1) şi alta cu tranzistoare (fig. 2).
Vom Începe analiza cu schema din fig. 1. Astfel, să presupunem că batem din palme, fluierăm sau pronunţăm cu voce gravă şi puternică:
«Să'fie lumină». Acest semnal acustic este captat de microfon şi amplificat de etajul RC cu tubul T şi etajul RC cu trioda din stinga a tubului
1
T 2' Semnalul amplificat de la bornele rezistenţei
R se aplică unui detector lucrind cu diodele
5
01 şi 02' Grupul de detecţie e format de condensatorul C şi impedanţa de intrare (foarte

s

şi T 2 pot fi de tip ECC 40, 6HS C sau

Condensatorul
zistoarele T 4 şi

6Hfil, din

cele patru triode se vor folosi numai trei, iar
diodele 0 şi 02 pot fi EFD108. Releul Re este
1
un releu cu rezistenţa infăşurării de 2,5;';-10
şi cu două rînduri de contacte, iar microfonul M
poate fi o capsulă microfonică de la aparatele
telefonice. Montajul se poate realiza pe un
şasiu din tablă de 10 x 10 cm şi introdus intr-o
cutie corespunzătoare. Sistemul este foarte
robust, sigur şi practic. În fig. 2 este prezentată
o altă soluţie, folosind tranzistoare, şi montajul
are dimensiuni reduse. EI se poate realiza pe
circuit imprimat. Primele două etaje amplifică

St se lncarcă relativ incet, tran-

'5 rămînînd deschise şi lumina

fiind aprinsă. la terminarea încărcării condensatorului C , tranzistoarele T şi T se blochea5
4
4
ză şi releul Re se declanşează, stingind lumina.
Se folosesc 4 tranzistoare (T l' T 2' T 4 şi T 5)

kn.

de tip P-N-P -

AC 151, EFT a5a, iar Ta de tip

BC 107-108. În montaj mai sînt folosite
dioda 01 de tip EFO şi 2 diode O şi 0a de tip
2
Re2

h---
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semnalului este blocată). Semnalul detectat ~ -

o~

cu polaritatea + pe grilă determină deschiderea acestei triQde şi, ca urmare, acţionarea
releului Re, care $e două contacte, şi anume
Re şi Re . Aceste contacte sînt inchise atunci
2
1
cind releul Re este acţionat. la apariţia unui
semnal roşu de intensitate suficientă În microfon, acesta este amplificat, detectat şi rei eul
Re este acţionat. Contactul Re fiind făcut,
1
condensatorul C , încărcat cu o tensiune cu
1
polaritate + faţă de masă de la redresorul de
alimentare, incepe să se descarce prin rezistenţa R şi rezistenţa echivalentă formată din
7
rezistenţa inversă a diodelor D şi O În paralel
1
2
cu rezistenţa grilă catodă a triodei din dreapta
a tubului T 2' Această descărcare este lentă

~

şi durează un timp de zeci pe secunde, in care
trioda rămîne deschisă. Ca urmare a acestui
fapt,. releul Re este acţionat şi contactul Re
2
este făcut, becurile l2' l2'" fiind alimentate.
Cînd condensatorul 1 s-a descărcat, trioda

se blochează şi lumina se stinge, deoarece
releul Re nu mai este acţionat Sistemul se
poate alimenta direct de la tensiunea din reţea
ua alternativă de 220 V, folosind o diodă semiconductoare 0 de tip SO-1, 0-226, 1 S 558
3
etc. Filamentul se alimentează prin condensatorul cu hirtre C g de 10 pF/400 V. Tuburile T ,
1

~

U

semnalul captat de cap suia microfonică M,
Ele sint etaje amplificatoare de tensiune şi se
realizează uşor. Etajul ai treilea, cu tranzistorul
T 3' În lipsa unui semnal este blocat. la apariţia
unui semnal În capsula microfonică, un semnal
suficient de intens, se produce deschiderea
tranzistorului T3 , Condensatorul C" care este
încărcat la tenstunea de alimentare a montajului, se descarcă rapid' prin tranzistorul T 3'
la disparitia sunetului din microfon, tranzistorul
T 3 se blochează şi condensatorul C incepe
4
să se incarce, ceea ce duce la deschiderea
tranzistoarelor T 4 şi T 5' şi releul Re este actionat, ceea ce duce ia aprinderea luminii (l1,l2"')'

CLEUJRB
A. Cleiuri pentru etichete:
Se face un amestec din:
- gumă arabică
-1 parte
- amidon
- 1 parte
- zahăr
- 4 părţi
- apă suficientă pentru o viscozitate medie.
fiz. M. SCHMOll .Acest amestec se fierbe citeva minute şi se
Realizarea diferitelor aparate şi dispo- diluează după necesitate.
zitive electronice cît şi o serie de alte
B. Clei universal (asemănător pantoactivităţi constructive implică. deseori
col-ulei):
materiale pe care amatorul şi le pregă- clei de oase
-10 părţi
teşte singur. in cele ce urmează prezen- apă
- 26 părţi.
tăm tocmai o suită de astfel de reţete
Cleiul de oase se mărunţeşte şi se lasă in
utile constructoriloll' amatori, precum şi apă timp de 24 ore, după care, prin încălzire
modul lor de utilizare. iEste foarie indi- Într-un vas cu apă, se dizolvă complet, avînd
cat, se. inţelege - recomandare genera-grijă ca nivel·ul să rămînă constant pe cit se
Să -, ca aceste materiale să fie pregătite poate. Se adaugă atunci:
in cantităţi mici, pentru a fi in perma- acid acetic glacial
- 1 parte,
nenţă proaspete.
Se încălzeşte amestecul Într-un vas cu apă

SO-1, DS-1 sau 0-226, Releul Re trebuie să
lucreze la o tensiune de circa 5-1 V şi la un
curent de 1-2 mA. Montajele sint demult
cunoscute şi au fost experimentate atit la noi
in ţară cit şi de amatorii din R.D.G" Cehoslovacia şi U.R.S.S. Capsula microfonică trebuie
amplasată intr-un loc convenabil, iar de la ea
la montaj se va merge cu cablu ecranat de
televizor. la aceste montaje este bine să se
măsoare rezistenţa de pierderi para~el cu cea
a condensatorului C7' respectiv C , care trebuie
4
să fie cit mai mare.

timp de 3-4 ore, după care se poate intrebuinţa.
Se pot umple tuburi goale de pastă de dinţi cu
acest amestec ce se ţine inchis ermetic.
C. Clei pentru lipirea sti clei pe metal:
1) Pentru obţinerea unui clei ce rezistă la
temperatură se face un amestec din soluţie
de şerlac in alcool şi ipsos, astfel încît amestecul să capete consistenţa unei paste cu care se
unge locul de lipit. Se Iasă la uscat 24 de ore,
presind piesele. Acest clei· rezistă la o temperatură de peste 150-20(fC, fiind foarte bun, de
exemplll, la: lipirea culoturilor tuburilor electronice de balonul de sUclă, la lipirea bec uri lor de
iluminat etc.
2) Cu ciocanul de lipit se poate topi, În sfîrşit,
puţină piatră acră Calaun) direct intre cele două
elemente - piesa metalică şi sticlă -, avînd,
grijă să nu se evaporeze in timpul topirii apa de
cristalizare. lipirea este bună, dar nu rezistă
la temperatură.
(CONTINUARE.
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sticlă se face
preparind un amestec format din:

D. Lipirea pieselor de
1) -

gelatină aibă

-100

părţi

- acid acetic 96%
-150 părţi.
Se dizolvă amestecul la cald, după care se
adaugă:

- bicarbonat de potasiu
5 ărţ'
În pulbere
p •.
Acestclei se va feri de lumină, ţinindu-I
într-o sticlă colorată de culoare Închisă sau
într-o sticlă pe care s-a lipit hirtie neagră.

În esenţă: un mic radioreceptor care poate
fi folosit şi ca dispozitiv de convorbiri la mici
distanţe, in genul telefonului de campanie.
Acest radioreceptor cu amplificare directă
se realizează cu patru tranzistoare şi o diodă
cu germaniu. Cu ajutorul unui condensator
variabil, circuitul de intrare LI CI se acordează pe un post de radio din unde medii. Etajul
realizat cu tranzistorul TI funcţionează ca
amplificator aperiodic de înaltă frecvenţă
dacă aparatul se utilizează ca radioreceptor,
iar dacă aparatul se foloseşte ca telefon
funcţionează ca un amplificator de joasă
frecvenţă.

in timpul funcţionării ca radioreceptor,
comutatoarele Pt şi Pa se găsesc in poziţia
de sus, conform schemei. Semnalul de Înaltă
frecvenţă, preluat de la droselul Dr, este
detectat de dioda O şi, prin condensatorul
de cuplaj C.4' se transmite la intrarea tranzistorului Ta' Rezistenţa Rt creează polarizarea
bazei tranzistorului T . Dacă regimul a fost
corect ales, curentul colectorului acestui
tranzistor este de 0,7-:-1 mA.
Pentru legătura telefonică, comutatorul Pt
se trece În poziţi~ inferioară «telefon», iar
comutatorul Pa serveşte la comutarea difuzorului, care la emisie se cuplează la intrarea
amplificatorufui, iar la recepţie, la linia de
legătură.

Semnalul acustic, amplificat de primul etaj
prin condel1saforul C4' se transmite la baz,a
tranzistorului
Treapta cu tranzistorul Ta
realizează
a semamolifkarea finală. Cu

rnA.

Tranzistorul T 4 este de joasă frecvenţă, de
putere medie, tip P201 cu radiator de căldură.
Se pot folosi, de asemenea, P4, P202 şi P203,
Difuzorul dinamic are rezistenţa bobinei mobile de 60.0.
Bobinele antenei magnetice L şi ~ sînt
înfăşurate pe un miez cilindric din ferită de
diametru 8 mm şi lungime 140 mm, invelit
În prealabil cu două straturi de folie subţire
de polietilenă. Bobina Lt are 130 de spire
din conductor 7xO,07, înfăşurate una Iingă
alta. Bobina de legătură ~. are 20 de spire
din acelaşi conductor şi se amplasează pe
o carcasă mobilă, care se deplasează liber
pe miez. Pentru aceste bobine se poate folosi
si conductor 0,1-0,15 mm. Droselul Dr ·se
bobinează pe un inel de ferită cu diametrul
de 8 mm şi are 120 de spire din conductor
;=0,12 mm. Comutatoarele Pt şi Pa sînt cu
cîte două secţiuni şi două poziţii. Aparatul
se alimentează de la o baterie de lanternă
de 4,5 V.
Montajul radiofonului se face pe o placă
din placaj, material plastic sau carton tare
de dimensiuni 145 x 75 mm, piesele fiind fixate
pe nişte plăcuţe mobile din alamă, iar legătu
rile fiind făcute cu conductori de cupru cu
secţiune minimum 1 mm, cositoriţi.
Carcasa aparatului, avînd dimensiUllile 150
x80x35 mm, se execută din placaj sau
material plastic transparent t iar orificiul pentru difuzor se acoperă cu o mască (reţea)
decorativă. Pe peretele fronta', În stinga
difuzorului, se montează comutatoarele Pl
şi P2' iar pe peretele lateral din dreapta se
fixează intrerupătorul alimentării B şi demele
legătura linieî telefonice. Peretele
al carcasei este demontabil.
se reduce la
recomandate are CI.l;reniti!()r
verificarea

E. Clei pentru lipirea plăcilor de faianţă.
porţela~ şi sticlă

1) Plăcile de sticlă se lipesc cu un clei constituit dintr-un ameste de cauciuc şicloroform.
Mai exact. se dizolvă cauciucul incloroform
pină se obţine o pastă consistentă.
Se adaugă apoi:
- sticlă solubilă (silicat de sodiu) concentrată, pînă ce amestecul capătă consistenţa
unei vaseline. Se ung ambele suprafeţe de
lipit cu această pastă. Se presează şi se Iasă să
se usuce timp de 24 ore. '
2) Plăci de sticlă, faianţă, porţ.alan:
- clei de oase
-15 părţi
- cretă pisată
- 50 părţi
- scrobeală ,aIbă
- 30 părţi
- apă
il>
75 părţi
- alcool 95%
- 50 părţi
- terebentină
-15 părţi.
Acest amestec se fierbe, amestecindu-I bine.
Se ung cele două suprafeţe de lipit, apoi se
presează, Iăsindu-se la uscat 24 de ore.

F. Lipirea pe metal sau pe diverse
materiale ce rezistă la temperaturi
Lipirea unor piese se face cu ajutorul şerlac
ului.
Se presară şerlac fulgi intre cele două suprafeţe, după care, cu fierul de lipit-curătat, se
topesc fulgii de şerlac, presind piesele. Lipi. rea este bună. Se' recomandă ca cele două
suprafeţe să prezinte asperităţi.

Chit pentru lfnetale
Un chit pentru metale se obţine astfel:
Se amestecă cretă pisată şi ulei de in fiert,
pînă se obtine o pastă consistentă. Se adaugă
la 9 părţi din acest amestec o zecime de oxid
de plumb (alb de plumb).
După chituire se Iasă la uscat şi apoi se
poate şlefui.
Chit pentru Bemn
lemnul poate fi chituit amestecînd clei de
oase şi ipsos,
Se adaugă in cleiul topit in apă o cantitate de
cit să
pasiă destul de consistencantităţi mici, uscindu-se remateriale~or

pot
vîs:co_r.ila.1ea

plastice

şi

modificate

necesară.

2)

piesellOl!' din bamul
ira m!.! I se lipesc ungind suprafecu benzen şi apoi presindu-Ie. Uscarea
citeva ore.
poate obţine şi un clei pentru
piese dizolvÎnd irolitul În benzen, astfel
amestecul obţinut să aibă consistenta unui
sirop. Cu acest clei se pot izola conductorii
eleCtrici ce lucrează la tensiuni foarte mari,
trolitu! fiind un foarte bun izolant.
ain cauza diversificării foarte mari a maselor
pbstice. este bine c;a amatorul să posede o
~erie de solvenţi puternici cu care să testeze
masa plastică respectivă pentru a afla solventul
lecesar.
Astfel de solvenţi ar fi;
- Tetraclorura de carbon, acetona,alcoolul
etilic 95%, cloroformul, 'Ijlolul, benzolul, benzenul, neofalina, acidlll 'acetic glacial etc.
In lucrările de specialitate inchinate utiliz~rii maselor plastice se găsesc, binefnţeles,
şi alte metode de li pi re.
Piesel(~

«telefon ».

Pentru executarea ra"'ezistenJe şi conden'comandă piese de
TI va fi de Înaltă
'Qul P401-P403,
.:iT 313. in celeI

joasă frecvenţă

Ele se pot 'Înlocui
.0, GT108-GT 111.

Spuneţi cîteva cuvinte în faţa difuzorului,
care joacă rol de microfon. in difuzorul legat
la ieşirea amplificatorului veţi auzi un sunet
amplificat. Printr-o alegere mai precisă a rezistenţelor R3 şi R veţi obţine un sunet de
5
calitate.
Acum rămîne să verificaţi «raza de acţiune»
a telefonului. Legaţi două aparate cu 6 linie de
legătură din conductor izolat de diametru
minimum 0,8,6 mm. la distanţe mici, dispozitivele telefonice se pot lega cu un singur
conductor, iar clemele libere ale aparatelor
trebuie legate la pămînt cu ajutorul unor bare
metalice de lungime 40-60 cm. Ţineţi minte!
,Intensitatea convorbirii telefonice depinde
de lungimea liniei de legătură şi de diametrul
conductorilor de legătură.
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La sportul cu vele se fOloseşte energia
vintului pentru deplasarea am barcaţiel, echipată cu una sau mai multe vele
(pînze). Vela (pinza) este de formă triunghiulară, forma cea mai potrivită pentru a «prinde» vintul necesar lunecării
bărcii pe luciul apei. În al doilea rind,
prin umflarea velei, aceasta capătă caracteristicile aripilor de avion, apărînd
efectul de «susţi'1ere» în direcţia părţii
bombate a pinzei. In al treilea rind, Înaintarea navei cu vele este datorată şi
ajutajului care se formează între vei a
anterioară şi vela mare, prin care pătrun
de fluxul de aer, dind naştere unei forţe
reactive.
Iată cîteva sfaturi pentru veliştii Începători ilustrate În figurile alăturate:
1. Pentru a naviga împotriva vîntului.
se adoptă un curs de zigzag. Schimbarea continuă a d~recţiei se face prin
navigarea cu viraje. Intii .barca se deplasează cu vîntul în faţă la un unghi de 450
fată de directia vîntului, apoi este vi rată
direct împotriva vîntului şi În continuare
pusă pe noua direcţie, cîrmaciul şi
vela fiind mutate pe partea cealaltă a
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bărcii. Astfel barca înaintează acum cu
Vintul la proră, către ţintă, urmind să
efectueze noi viraje.
2. fnaintarea cu vintul În spate se
numeşte «navigare cu muză». De data
aceasta nu prora este condusă contra
vintului, ca la navigarea prin viraje, ci
pupa. Cind chila şi vintul sînt pe aceeaşi
direcţie, atunci vei a nu este supusă la
nici o presiune. Cirmaciul trage velete
peste el, de cealaltă parte a bărcii,
unde se şi mută. Acum barca înaintează transversal pe direcţia vîntului,
spre ţintă.
3.. Plecarea de la ponton cu vîntul În
directia de mers: desfacerea parimei din
spate, aşezarea vele; din faţă perpendicular pe direcţia vîntului (cu vintul
În ororă), desfacerea parÎ"'~i din fată,
cîrmirea cu 35°, înaintarea cu spatele
pînă ce chila face un unghi de cca 900in
direcţia vîntului, navigarea spre larg.
4. Acostarea este arătată şi ea În
schema alăturată.
5. Diverse moduri de navigaţie cu vele,
în funcţie de direcţia vîntului.
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SISTEM DE COMANDA
ELECTROMECANIC
rn vederea experimentării afişa
jelor descrise, se poate confecţiona
un simplu dispozitiv inspirat din
combinaţia constructivă a unui comutator rotator (cilindric) folosit
la televÎzoare şi a unui dispozitiv
pentru o maşină de frezat.
Această combinaţie pare bizară.
dar dacă este executată corect se
obţin rezultatele scontate cu mijloace ieftine şi simple.
Dispozitivul constă dintr-un cilindru fixat pe un ax. Axul are la
cele două capete" un suport cu
bucşă (fig. 8). Divizorul, conform
fig. 9 şi 10, se fixează .Ia un capăt
al axului, iar la capătul opus se
cuplează un comutator rotativ sau
o piesă cu reglaj circular (potentiometru , condensator etc.) a cărei
poziţie dorim să o vizualizăm numeric. Pe perimetrul cnindrului se
fixează nişte nituri sau şuruburi
cu cap semirotund, atît radial cît
şi longitudinal, care, ajungind În
dreptul contactelor montate sub
cilindru, Închid circuitele conform
unui program. longitudinal se
fixează un număr de nituri egal cu
numărul contactelor care trebuie
închise, iar radial un număr egal
cu semnele care urmează a fi
afişate. Contactele trebuie confectionate dintr-un material elastic şi
bun conducător de electricitate.
ca cele folosite la relee şi la comutatoarele' de la unele aparate de
radio (contactoare de la magnetofoane sau picupuri).
Construind dispozitivul. descris,
amatorul va putea efectua afişaje
numerice spectaculoase la comutatoare de domeniu sau gamă, la
decade de rezistente sau condensatoare, precum şi afişarea rezultatelor întrecerilor sportive, la indicarea mutărilor efectuate de şa
hiştii care joacă În public etc.
la folosîrea unor becuri mai puternice cit şi la o tensiune mai mare
de 24 Veste indicată folosirea unor
relee, pentru a evita arderea contactelor de la dispozitivul de comandă şi a evita astfel eventualele
accidente de electrocutare la manipularea dispozitivului.
Folosind tuburi fluorescente (de
preferat cele cu aprindere instantanee), semnele afişate se pot citi
la distante foarte mari. Montarea
unor becuri de acest gen ca şi
orice altă instalatie care lucrează
la tensiunea retelei electrice trebuie efectuate numai de electricieni
autorizaţi, care cunosc toate prevederile legale in vigoare.
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Miniformatele fotografice, respectiv
negativele cu dimensiuni de 8 x 11 sau
10 x 14 mm. sint mai rar utilizate in
tara noastră, cu toate avantajele incontestabile pe care le prezintă: greutate
redusă, consum mic de peliculă etc.
Dintre aparatele fotografice miniformat comercializate in ţara noastră
menţionăm aparatul de producţie sovietică «Kiev-Vega» - format 8 x 11 mm
şi obiectiv industar 1: 3,5. Pelicula utilizată, din păcate neprocurabilă curent
din comert. este de tip neperforat cu
lăţimea de 16 mm. Datorită sistemului de
tradare. se poate utiliza insă şi pelicula
cineperforată de 16 mm normală sau
super, ,precum şi cea de 2 x 8 mm.
-
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Denumirea

Poz

Buc Material
Lemn esen.
tare

Dimensiuni

1.

Coloană

1

2.

Planşetă

1

Placaj sau
PAL placai 300 x 360 x 20

1

PAL

pentru lemn

3

Oţel

ventilaţie

1

Tablă cositorită 0,5

3. Suport
4.

Şuruburi

5. Ecran de

I

ţă

25x50x960

P 78-grosime 2(
moale p3x32
min.60x60

mm

6. Corp de iluminat

Tablă cositorită 0,5

1

p 85 x 110

mm
1. Ecran de

ventilaţie

II

Idem

1

min. 40 x 40
:orespunzător

I

8. Capac

1 ,Idem

9. Jug de îmbinare

1

Lentilă plan
10. condensor

11.

Şurub

cu

convexă-

piuliţă şi şaibă

12. Suport lateral

2

poz.S

Lemn-esentă moale
Sticlă

85x85x35

optică

1>50

2

()ţel

M.4 x25

2

Tablă cosi";
torită gros.

moale

30 x 55

0,5
13. Tub de

protecţie

1

Tablă cositorită gros.

p 64 x

128

0,5

14.
15.

nelul obiectivului
Şurub

16. Obiectiv fotografic

1

Aluminiu

3

Oţel

1

-

Tip autofiletan
moale .3x8
f = 50mm

~1. Jgheab de ghidare

1

Tablă de
alamă 0,5

Distanţier pentru
~8. condensor

3

Tablă de
alamă 0,5

Pentru posesorul unui asemenea aparat fotografic, achiziţionarea unui aparat de mărit obişnuit nu este rentabilă
şi nici indicată.
În schiţa alăturată se prezintă construcţia unui aparat de mărit simplificat
la minimum. Scara de mărire şi punerea la punct sînt fixe, fiind stabilite din
construcţie şi reglindu-se la confecţionare. Utilizind cotele aproximative
de desen şi datele din tabel se obţin
de pe clişee 8 x 11 mm copii fotografi ce
de dimensiunile unei «cărţi poştale».
Ca material se vor utiliza de preferinţă
cutii de tablă cu capac (de la cafea,
lapte praf etc.).
Corpurile de tablă se vor vopsi În

p&ax8

cf. figurii lungi
me 95 cu fereastră de
8 x 11 mm

25 x 12

interior cu vopsea neagră. de preferinţă
mată. Sursa luminoasă o va constitui
un bec opac de cca 15 W. Lentilele condensorului vor putea avea un diametru
mai mic decît cel indicat (minimum
() 16 mm).
Asamblările se vor executa, după caz,
cu clei, şuruburi de lemn, şuruburi antifuletante, şuruburi cu piuliţă şi lipituri
cu cositor.
Obiectivul utilizat va avea o distantă
focală de maximum 50 mm, distanţă
căreia ii corespund aproximativ datele
din tabel. Evident, utilizarea unui obiectiv cu distanţa focală mai mică va micşora dimensiunile de gabarit şi înălţi
mea totală a aparatului de mărit. Re-

comandăm

obiectivul aparatului fotografic «Smena», obiectiv procurabil ca
piesă de schimb din comert la un preţ
accesibil.
Dacă se consideră necesar, cu mici
modificări, aparatul de mărit prezentat
aici poate deveni reglabil.
in varianta prezentată, modificind dimensiunile feres,trei jgheabului 17, se
pot utiliza. alte formate de negative
fotografice, chiar pînă la formatul «Laica» - 24 x 36 mm.
In cazul modificării diametrului condensorului, se va ţine seama ca acesta
să depăşească În orice caz cu cîtiva
milimetri diagonala formatului negativului.
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Aparatul a cărei prezentare
o facem în materialul de faţă
a fost realizat
de către autorul acestor rinduri
şi este utilizat
cu rezultate optime
Stud. V. CĂLINESCU

Dimensiunile aparatului asigură usca.rea unei
copii fotografice de 30x4O. a două copii de
18 X 24, a nouă copii de <] X 12 sau a optsprezece
copii de 6,5 X <] cm.
Rezistenţa (fir spiral de nichelină) este cumpă
rată din comerţ şi este Întinsă pe nişte suporţi
ceramici. Deoarece temperatura de usca.re a
fotografiilor se limitează la maximum 80oC,
rezistenţa aparatului va trebui să fie modificată
astfel:
- pentru alimentare la 110 V se foloseşte o
rezistenţă de 220 V scurtată la 0,75-0,8 din
lungimea iniţială;
- pentru alimentare la 220 V se folosesc
două rezistenţe de 220 V legate În continuare,
una dintre ele fiind redusă la 0,30-0,40 din
lungimea iniţială.
Aspectul uscătorului este cel din figura 1.
Aparatu! este prezentat descompus În figura 2,
figură cu ajutorul căreia vom anaHza părţile
componente.
O cutie metalică alcătuită din doi pereţi
laterali A şi doi pereţi frontaU B adăposteşte

Aceasta se Întinde la 15-20
capacul superior C. cît mai uniform
Piesa D centrală are două valuri,
rigidizează central cutia şi susţine izolatorii ceramici. Aceşti izolatori se prind foarte bine, pentru
a nu se roti, cu nişte coliere de două aripi E.
aşezaţi ca În desen (nu se dau cote pentru poziţionare). Izolatorii pot fi oarecare, funcţie de
posibilităţile de procurare locale. se cere Însă
să poată asigura, prin lungimea lor, acoperirea
intregii suprafeţe de către rezistenţa electrică.
Rezistenţa nu se prinde direct de izolatori, ci
de nişte mici cleme fixate pe aceştia (cleme tip
colier dintr-o sîrmă mai groasă sau tablă, vezi
figura de detaliu nr. 3). Acest sistem are două
avantaje: permite plasarea rezistenţei Într-un
singur plan şi permite modificarea înălţimii de
plasare a rezistenţei, deoarece capacul superior.
aşa cum se vede, este curbat (deci clemele de pe
izoiatorii centrali sînt mai Înalte). Capacul superior C şi cel inferior F se fixează cu trei suruburi
pe fiecare parte de pereţii frontali B, afe căror
orificii sînt fi Ietate M4 sau M5. Găurile filetate
rez.istenţa electrică.

faţă de
repartizată.

mm

poziţionate În materialul
uşoară, Însă urmează

prezentat.
s-o faceţi
dumneavoastră. Capetele rezistenţei se leagă
la două tije Z, care se conectează la priză. Cele
două tije se cumpără (se folosesc la unele tipuri
de fier de călcat) împreună cu un sistem izolator
ceramic. Picioarele aparatului nu sint date,
forma şi dimensiunile lor rămîn ~a latitudinea
constructorului, ceea ce se impune este plasarea
lor CÎt mai la extreme.
Pînza de presare a aparatului de uscat se prinde
cu un capăt de cadrul G şi cu celălalt de tija H.
care e şi ax "'de oscilaţie pentru cadru. Tija se
fixează la capetele libere În două piese de tip K.
cu cîte două şuruburi. Fiecare piesă K se prinde
pe partea terminală a axului H intre două şaibe.
1, intregul montaj se fixează cu un stih ce se
introduce În orificiul axului. Axul este prins de
corpul aparatului cu două plăci de tip M. Cadrul
se fixează În poziţia orizontală cu două forme
elastice (din oţel) de tip l. Forma exactă se dă
după ce avem cadrul executat. Dimensiunile
şi 12 cm pe
lamei nu depăşesc 5 cm pe
nu sînt

operaţia

este

înăltime.

cons.tructorul urmează să dea forma si
dim~nsiur:tile exacte la finele realizării aparatulu;
Figura 4 cuprinde toate elementele necesare:
execuţiei. Se face observatia că Diesa centrală O
este la fel ca piesa 8. dar avind alte orificii de
prindere.. Figura 4 a prezintă alt tip de aripă
mai uşor de executat. Găurile de prindere
sint poziţionate peste tot) sint de _ 5 şi sint
la 8-12 mm de margini, in mod echidistant.
Pentru asamblare se folosesc
M4
(M3 nerecomandat. dar posibil).
fOlosit este tablă de grosime 3 mm pentru cutie
şi de 2 mm (sau chiar
pentru cele două
capace. Se recomandă a se folosi ca material
aluminiul sau duraUminiul. dar, evident. se poate
folosi orice alt metal.
Placa cromată (nu este in figura 2) necesari pentru lustru se cumpără. Ia fel ca şi un rulou de
presare.
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DAN PETROPOl
Schema procesului de developare
Transformarea imaginii fotografice latente În imagine vizibilă, prin reducerea ionilor de argint din grăunţii impresionaţi
ai emulsiei pină la argint metalic, constituie procesul de develo-

pare. Ca urmare a acestui proces, cantitatea de argint care se
află in grăunte ca imagine latentă creşte de circa un miliard
de ori. Notind convenţional agentul revelator cu «Rev», schema
reacţiei de developare s-ar putea descrie În două faze:

Rev(red) _ Rev (oxid) +

e-

Ag++ e--Ag,

~r =:rt~20

450

®

in care prima reacţie este de oxidare, iar a doua de reducere.
Reacţia chimică descrisă corespunde aşa-zisei developări
chimice şi de ea depinde in cea mai mare măsură formarea
argintului metalic netransparent. În afara developării chimice
există un proces de developare fizică, care se bazează pe
depunerea pe centrele de developare a argintului metalic din
'Ol)ii de argint conţinuţi in soluţie.
In soluţia de developare există o serie de alte substanţe care
corectează acţiunea revelatorului. Acţiunea acestora va fi
descrisă după prezentarea prinCipalelor substanţe de revelare
utilizate de amator.

HIDROCHINONA
(denumirea

chimică:

p-difenol)

Se prezintă sub forma unor cristale fine de culoare
roz-cenuşie. CapaCitatea de conservare in stare uscată este apreCiabilă. Se dizolvă in apa rece, dar În
practica amatorului se preferă dizolvarea in sulfit
de sodiu (unul din componenţii des intilniţi ai oricărui revelator) la temperaturi pînă la 35°C. De reţinut
că in stare dizolvată se oxidează suficient de repede
chiar in prezenta sulfitului, care are o· acţiune con servantă. Din această cauză, deşi revelatorii cu hidrochinonă sint consideraţi destul de rezistenţi, este de
dorit ca după o păstrare îndelungată să se ia măsurile
de precauţie necesare evitării unor eventuale acci-

dente.
Se dizolvă, de asemenea, destul de uşor În alcool
sau in eter. Hidrochinona acţionează ca revelator in
mediul alcalin la un pH in jurul valorii 10. Este utilizată de cele mai multe ori ca revelator de mare contrast
şi care produce o granulaţie mare atunci cind nu este
amestecată cu alte substanţe de revelare. Se preferă
insăutilizarea ei in amestec fie cu metalul, fie cu fenidonul. Revelatorii metal-hidrochinonici sint consideraţi clasici in practica fotografie; şi au o acţiune specifică. Revelatorii fenidon-hidrochinonă şi-au găsit o
utilizare mai largă de abia in ultimul timp, datorită
capacităţii lor de a exploata intreaga sensibilitate a
materialului fotografic. Revelatorii al căror unic agent
de revelare este hidrochinona se utilizează de amatori
pentru developarea hirtiei fotografi ce. Se evită prelucrarea materialului negativ in aceşti revelatori datorită voalului chimic care apare şi care nu poate fi indepărtat decit prin adăugarea de bromură de potaSiu
(sau un alt atenuator), ceea ce duce însă la pierderea
amănuntelor din umbră.

METOlUl
(denumirea chimică: sulfat de p-metilaminofenol)

Se prezintă ca o pulbere formată din cristale foarte
fine (ace) de culoare roz. Este sensibil la temperaturi
ridicate. Se dizolvă mai uşor in apă decit În soluţie
de sulfit de sodiu. Din această cauză, In practică,
dizolvarea sa se va face inaintea dizolvării agentului
de conservare. Se dizolvă uşor În alco,ol. Din punct
de vedere al capacităţii de conservare in stare dizolvată se aseamănă cu hidrochinona. S-a reuşit păs
trarea metolului in soluţie amestecat cu sulfit de sodiu
in proportia de 1 : 10, la temperaturi mai mici de 100 C
aproape 6 luni.
Metolul este un revelator care dă un contrast mai
~căzut decit hidrochinona şi care depinde de pH-ul
.... oiuţiei. In orice caz. se poate considera că este activ
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intre limite de pH suficient de largi. Metolul se utilizează amestecat şi cu alte substanţe de revelare decît
hidrochinona.

METOlHIDROCHINONA

o gamă largă de reţete utilizează proprietăţile specifice ale complexului chimic care se obţine prin
asocierea metolului cu hidrochinona. Viteza de reveIare a metolhidrochinonei este superioară fiecăruia
dintre vitezele de revelare ale componenţilor. Efectul
acesta se numeşte de «superaditivare», iar cauzele
sale nu sint suficient cunoscute. Din punct de vedere
practic trebuie reţinute următoarele proprietăţi ale
revelatorului cu metoihidrochinonă: formarea complexului chimic nu este instantanee, de aceea aceşti
revelatori nu vor fi utilizaţi imediat după preparare.
Un interval de 24 de ore este considerat suficient
chiar dacă soluţia a fost păstrată la rece in acest
interval.
Modificarea intre anumite limite a proporţiei dintre
metol şi hidrochinonă nu schimbă proprietăţile revelatorului mixt, ceea ce face ca aceşti revelator; să fie
recomandaţi pentru amatori dat fiind conditiile de
ctntărire şi de conservare a purităţii chimice in care
lucrează aceştia.

P·AMINOFENOLUL
(denumirea chimiei: paraaminofenol)
Este constituentul principal al revelatorului ROOINAl, care se livrează ca revelator gata preparat de
firmele ORWO şi AGFA.
Principalele caracteristici chimice ale acestui revelator sint marea capacitate de conservare şi influenta
puternică pe care o are gradul de dUuţie asupra activităţii sale. Deoarece, in general, amatorul nu-şi
poate procura substanta de bază, descrierea completă
a revelatorului cu p-aminofenoi va fi prezentată odată
cu prezentarea reţetelor ORWO.

ORTO-OXIETllAMINOFENOlUL
Este
constituentul
principal
al revelatorului
ATOMAl.
Randamentul chimic al orto-ox.iefilaminofenolului
este mai mic decit-al metolului. Acest revelator este remarcabil pentru granulaţia foarte fină care se obţine
prin prelucrarea cu ajutorul său a materialului negativ.
Are o capacitate de conservare mică şi este mai greu
solubil În apă.
(CONTINUARE iN PAG. 23)
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Ing. V. LAURIC
Putem imprima autoturismului nostru o alură sportivă, fără a opera insă modificări la motor? Şi, mai ales,
există soluţii tehnice simple care să nu solicite costisitoarele «kit-uri» de sport, de genul celor produse de
firmele ABARTH-Italia, AUTOBLEU şi ALPINE Franţa etc., pentru autoturismele care aspiră spre performanţe speciale?
inainte de a răspunde şi de a oferi o soluţie, vom
preciza că majoritatea modificărilor ce urmăresc să
mai scoată dintr-un motor ciţiva cai putere antrenează
o serie de neajunsuri,ca: scul'1area vieţii motorului,
mărirea consumului de benzină şi al celui de ulei, o
funcţionare mai zgomotoasă etc. Există insă şi une.le
modificări mai acceptabile. Astfel, dacă achiziţionarea,
de exemplu, a unui carburator mai perfecţionat este
greu accesibilă (din cauza preţului), construcţia in
«regie» proprie a unei instalaţii de evacuare a gazelor
de tip sportiv este perfect posibilă.
O asemenea tobă de eşapament face motorul mai
puţin silenţios, in schimb, chiar dacă nu se «scot»
prea mulţi cai putere prin folosirea ei, motorul ciştigă
in sprinteneală, făcind chiar posibilă o anume supratu rare, mai uşoară decit imbunătătirea atit de rivnită
a -demarajului.
in desenele de mai jos se prezintă o astfel de instaTABEL
DE
MATERIALE:

Poz

latie de evacuare utilizată de firma SKODA pentru
autovehiculele de serie pregătite pentru competiţie.
Din figura 1 se observă forma noii ţevi de eşapa
ment, căreia i s-a păstrat racordul original de legătură
cu galeria,' prinderea fiind făcută prin sudură. S-a
ajuns astfel prin incercări la o lungime totală optimă
a ţevii de eşapament de cca 800 mm.
Toba de eşapament din figura 2 este de tipul rezonant, cu lungime fixă şi amortizare exterioară. Zgomotul produs de destinderea pulsatorie a coloanei
de gaze este parţial amortizat de învelişul de şpan
de oţel din tobă, inveliş cu care tubul central de eşa
pare comunică prin intermediul a 564 de găuri cu
diametrul de p 5 mm. Amortizorul exterior este deci
alcătuit din patru camere pline cu şpan de otel (cu
secţiune foarte mică) ce lucrează in paralel, echilibrarea efectuindu-se prin intermediul orificiilor practicate
in cele patru diafragme separatoare.
Rezultate superioare se obţin dacă in locul umpluturii cu şpan se utilizează «ţesătură metalică» de tipul
b ureţilor metalici pentru spălat vase de bucătărie.
Diafragmele se execută conform e!.imensiunilor
din figură, avind grijă ca la trasaj să se prevadă un joc
de cca 4 mm pe toată circumferinţa.

Denumirea

,.
Buc

Material
de oţel
moale gros. 1 mm

Dimensiuni brute

Tablă

1.

Semicarcasă inferioară

1

2.

Semicarcasă superioară

1

3.

Tub central de eşapare

1

de oţel gros.
perete de 1, 5 mm

s6 40 x 760

4.

Capac anterior

1

Tablă de otel moale
gros 1 mm

63 x 102

5.

Diafragmă

1

idem

90 x 130

6.

Capac posterior cu suport

1

idem 2,5 mm

102 x 152

7.

Suport

1

idem

86 x 234

idem

280 x 490
280 x 490

Ţeavă

8.

Umplutură

-

9.

Diafragmă

1

10.

Diafragmă

1

eşapament

11-

Tub de

12.

Racord original

Pentru ca un motor cu ardere interni
si poata funcţiona
trebuie alimentat cu combustibiL
• Dar nu oricum.
Pentru a se putea aprinde
şi arde cu o viteză suficient de mare,
pentru a realiza o ardere completă,
În scopul unui randament cÎt mai ridicat,
motorul trebuie de fapt alimentat cu un
«amestec carburant», format din combustibil
şi aer. amestec omogen şi perfect dozat
Amestecul carburant se obtine
prin realizarea unei diferente de vitezi
Între mişcarea celor două componente,
fiind deci posibile două sisteme:
-ICLAd, caz În care aerul se deplaseazl
mai repede decÎt combustibilul, şi
-INdECTIE, caz În care combustibilul
este cel ce posedă o viteză considerabil
mai mare decÎt a aerului.
Carburatorul utilizează În principal
primul dintre aceste două sisteme,
cel de al doilea fiind utilizat
doar pentru accelerări' bruşte,
sub forma aşa-numitei «pompe de reprizi».
Spre deosebire de motoarele stationare,
motorul de automobil funcţionează Într-o
mare varietate de regimuri ce se schimbă continuu,
de la mersul pe loc la demaraje spectaculoase
şi de la porniri la temperaturi cu multe grade
sub zero la vitezele pistelor de competiţie.
De la primele carburatoare cu evaporator
şi curent ascendent de aer
pÎni la cele cu mai multe camere de amestec
şi cu tuburi de rezonantl se conferă maşinilor
de competitie aspectul unor veritabile orgi.
Carburatorul modern a parcurs un drum lung,
necesitÎnd mii şi mii de ore de experimentări
pe bancuri de probă şi realizarea a tot atitea
variante şi modificări constructive.

1
1

-

cca 2,5 kg.

Tablă

de otel moale
gros. 1 mm
idem

80 x 120
110 x 71

Ţeavă de oţel gros.
perete 1,5 mm.
f/J 42 x 800

Se taie cf. figuri.i şi
sudură cu pOl. 11 se
totală de 800 mm.

după asamblare· prin
ajustează la lungimea

in ultimii ani, fără să fi fost supuse unor modificiri
constructive deosebite, carburatoar-ele auto 'au cu:'
noscut o evolutie neintreruptă datorită efortului per.manentaJ uzinelor privind unificarea pieselor,'durata
şi siguranţa in ex-ploatare, simplitatea construcţiei
şi reducerea preţului de fabricaţie.
O serie de condiţii (spedale) şi de modificiri constructive au fost impuse totodată carburatoar-elor şi
din -alte considerente: folosirea de combustibili
cu o mai mare capacitate de evaporare; jivrarea
interioari a camerei de amestec, difuzorului şi
pulverizatoruluii prevenirea formării unor pungi
de vapori; evitarea percolaţiei etc.
Satisfacerea acestor condiţii, dincolo de avantajele imediate, incumbă însă acceptarea unor compromisuri şi rezolvarea totodată a unor probleme contradictorii.
Astfel, pentru -eliminarea jivrării trebuie încălzite
anumite zone de pe traseul de aer ·al carburatorului
după cum formarea pungilor de vapori poate fi pre:
venită numai cu condiţi~ răc'irii corespunzătoare a
canalelor de combustibil ale sistemului de dozare.
Pornind de la această situaţie, in cele ce urmează
vom prezenta citeva scurte descrieri ale unor carburatoare folosite la noile modele de at;tovehicule.
1. Carburatorul Solex 22 IDS-V (fig. 1) poate
servi ca exemplu al unei construcţii moderne foarte
simple.
Particularităţile sale constructive constau in:
- montarea tubului de emulsie 2, lateral si inclinat
fiind introdus intr-un canal plin cu benzină;
,
- amplasarea obturatorului într-un corp separat.
La tipurile mai vechi de carburatoare, tubul de emulsie era montat vertical, În centrul difuzorului.
Datorită noii construcţii, aerul circulă din pui În
tubul de emulsie şi, amestecîndu-se cu benzina, ajunge În pulverizaiorul 7, iar de
iese În difuzorul 11.
Acest mod de aşezare a
de emulsie împiedică formarea pungilor
si asa-numitei
percolaţii. adică
din DU' Ive'rizat()r
motorului cald,
În spaţiul
în difuzor după
de sub capota
temperatura este încă ridicată.
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la acest
montat
intr-un corp separat
printr-o
garnituri 12. Această
permite să se încălzească mai bine zona
(de ieşire a be.nzinei)
şi zona dispozitivului de mers În gol 10
durii degajate de motor), înlăturîndu-se
zonei respective şi Întreruperile (Ia mersul În
torate acestui fenomen.
Pe de altă parte, existenţa garniturii 12 ingreunează
trecerea căldurii la sistemul de dozare, ceea ce înlă
tură posibilitatea apariţiei unor pungi de vapori.
Datorită faptului că pulverizatorul 1 este prevăzut
cu un orificiu de ieşire înclinat (in jos), tendinţa spre
jivrare este foarte redusă.
Benzina soseşte la carburator prin ţeava cu sită 6,
acul5-al plutitorului 4, de unde trece la jiclorul principal
3.
Carburatorul este prevăzut cuclapeta de aer 8,
pe care se află supapa 9 şi jiciorul de mers În gol cu
şurubul 13 pentru reglarea amestecului carburant.
2. Carburatorul Weber 260 C-D se caracterizează
prin aşezarea camerei de amestec in pozitie orizontală (fig. 2).
.
EI se compune din camera de nivel constant 1,
in care se află plutilorul 2 şi acul 3al plutitomlui care
este introdus in locaşul 4. Aerul necesar jicl~ruluj
de aer 5 este adus din cana~ul 6.
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Ing. AUREL BREBENEL
Col. DUMITRU

Carburatorul este prevăzut cu jiclorul principal
canalul de combustibil 11, ţeava de emulsie
difuzoare: difuzorul mare 8 şi difuzo
Acest carburator este de o
neavÎnd po
de
Acul 3 al

urmă

executat sub forma. unui sertar
pe axul 16 al obturatorului şi ronă cu el. Sertarul 9 reglează accesul
In tubul de emulsie 11 al dispozitivului de doprincipal. Aerul pătrunde În tubul de emulsie 11
prin jiclorul principal de aer 1 şi prin canalele 15 şi 2.
Aceste canale sint legate intre ele numai la deschiderea parţială a obturatorului, iar la deschiderea
completă sertarul 9 inchide canalul 2. Ca urmare
cantitatea de aer pentru emulsionare se reduce şi
sistemul de dozare principal dă un amestec carburant
îmbogăţit, necesar obţinerii puterii maxime.
4. Carburatorul orizontal Stromberg CD-N (fig. 4)
este de o construcţie foarte simplă. Carburatorul are
un singur jiclor şi este de tipul cu seriar şi ac
Construcţia se compune din sertarul 4, pe
fixează acul conic 13, care pătrunde În jiclorul
bustibil 14. Distanţa dintre acest jiclor şi a
modifica cu ajutorul şurubului 15.
pe membrana de comandă 6, fiind
arcul 7.
Carburatorul dispune, de
de nivel constant 1 aşezată
de aer 3, obturatorul11 şi o
la jiclorul de combustibil.
Camera 9 este cuprinsă
carburatorului. Deas
timpul funcţionării
transmite din camera
(deasupra metml)ralnei).
Datorită acestei r-nn~:tr'llr-fii
de o parte sub acţiunea depr.~siunii.
parte sub acţiunea arcului
Prin echilibrarea acestor forţe,
poziţie de mijloc (de echilibru).
Cînd sertarul este acţionat, acul conic se ridică,
permitînd intrarea unei cantităţi de benzină proporţio
nală cu nevoile motorului.
Prin alegerea unui ac corespunzător, alimentarea
cu combustibil va fi asigurată la toate regimurile de
funcţionare ale motorului. ~ mersul in gol, sertarul
micşorează secţiunea camerei de amestec, iar acul
reduce corespunzător intrarea benzinei. În această

injectorul
duza tubului
rea benzinei
stant, tubul de
ncţionarea la repentru pornire 16.
estec cu două ditipul cu membrană.
din membrana 24,
pa cu braţul 27 al obturaare~ ~ ~ memb~neL Pe
arcul de reţinere 25.
ui pompef de reprize şi a canabenzinei din camera de nivel
este asigurată de către supapele
a carburatorului se află camera de
(În care se găseşte plutitorul 6), prevă9, În care se montează locaşul cuiului
orificiul de legătură cu aerul atmosferic 12.
unea necesară funcţionării la relanti este
să de la motor prin tubul 2. Caracteristic la
carburater este acţionarea jiclorului de relanajutorul u·nui obluralor (supapă) comandat
ectrc.magnetic.
Deoarece, in afară de mersul la relanti, carburatoru!
funcţionează similar cu cele de tip obişnuit, se va
descrie numai acest dispozitiv.
Astfel, jiclorul de relanti 4 (care este prevăzut cu
duza de aer 14) poate fi pus În legătură cu camera de
amestec numai cu ajutorul supapei 5.
Supapa este fixată pe un miez de oţel care se poate
deplasa în interiorul unei bobine electromagnetice 7,
sub influenţa curentului electric primit de la baterie.
În timpul cind motorul nu funcţionează, supapa obturează jiclorul de relanti şi orificiul care se leagă la
canalul tubului de emulsie datorită arcului 13.
În timpu~ funcţionării ...moforului la turaţie redusă,
supapa permite punerea in legătură a jiclorului de
relanti cu canalul camerei de nivel cOAstant şi orificiile
din camera de amestec.
Reglarea funcţionării la relanti se face cu ajutorul
şurubului 1.

2

Cînd motorul este oprit, curentul nu mai circulă prin
astfel că arcul poate împinge uşor supapa
spre dreapta şi obturează atît jiclorul de relanti cît şi
orificiul care se leagă la canalul tubului de emulsie.
În acestfel se Înlătură total fenomenuÎ de percola1ie
şi deci posibilitatea introducerii benzinei În cilindrii
motorului, ·cu efectele sale nedorite.
În rezumat se poate concluziona că tendinta În
fabricarea carburatoarelor este de a le echipa cu' dispozitive care să reducă la maximum poluarea atmosferei, ridicarea continuă a puterii motoarelor, un consum cît mai mic şi o construcţie cît mai simplă.
bobină,
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Toate raliurile sînt pline de surprize, de neprevăzut;
cînd au loc iarna, hazardul joacă un rol mai mare ca
de obicei. Cum in jocul no~tru zarul e cel ce decide,
am ales un «raliu al. Zăpezii», ·fiindcă inasemCi)pe8
cazuri iţi trebuie, maimuH ca oricind, o doz~ de-"o~oc.
Startul are loc la Cimpulung-MusceL Inainte
de Ci vă prezenta insă traseul, alegeţi-vă cu grijă
cau.ci~curilepe care le veţi folosi. Sinteti· aşa4:ar la
punctuI1-~aruJurmind să decidă modelul. pneurilor:
et-2poncte: cauciucuri pentru poleij
e WlJuncte:cfluciucuri cu 250 de cuie;
• 5-6 puncte: cauciucuri cu 600 de cuie.
Aţi ales deci cauciucurile. Acum dati cu., zarul
pentru a inainta.
atinhn~rit la punctul
zăpadă.,saupolei, c~

5S - Drum cu.răţat A trecut inainte o maşină
care a curăţat o bună parte din stratul de zăpadă. Cei
cu 250 ~e cuie avansaţi 4 puncte; cu 600 de cuie,
avansaţi 9 puncte.
12 - Remu,cIri. (Valabil numai pentru cei care
au fost la 48 şi nu au oprit.) Navigatorul, impresionat
de soarta cătelului lovit, e indignat că nu aţi oprit
şi nu mai vrea să continue cursa cu dv. Trebuie să
opriţi şi să-I. liniştiţi; pierdeţi trei aruncări.
65 - Intersectie. Drumul dv. se intrelaie cu o
care are prioritate. Aveţi de ales: sau treceti
.in1:ersectie 'cu toa1ă viteza şi in acest caz mai
Cu zarul-Dar riscaţ;; dacă aţi dat 1 punct,
ci>v..ati. ~oc!"it de un alt vehicul şi aţi
D~ aţi. dat ~ puncte,aţi avut noroc şi,
liberi, mai daţi
dati cu zarul.
POlliM,:,tîtu aţi ,vrut să riscaţi insă. şi aţi frinat, atunci
arulne_re. dar nu ieşiţi din joc in caz că

°

_o.···l'mI$Îrlă venită

din spate
delraD,are. Pentru
Î1~IS"I)uncte (deci avansaţi

de1EEţCjp",te

la motor

vă obligă

v-a indicat greşit
corect, aţi pierdut

aici, ori

COlltil'1i~a1f.iî

microfonull,şi

35 -

nu. ·pjrth::ipeltj.ildlou~larun~Ciri.,

niei]a;312,iar

ajuns
gatorul şi nu mai
reparaţie; nu participaţ.i la trei arllncari.
40 - Bravo! Aţi ciştigat timp faţă de graficul orar
şi avansaţi pînă la 45.
45 - Ceaţă. Nu se vede nici la 10 m. Ori continuaţi
prudent, şi nu participaţi la o aruncare. ori riscaţi şi
apăsaţi pe accelerator; 1n acest caz mai aruncaţi o
dată cu zarul: dacă aţi avut noroc şi aţi dat un număr
cu soţ, mai avansaţi cu 5 puncte; dacă e fără sot nu
participaţi la următoarea aruncare cu zarul.
48 - Citel. V-a ieşit brusc În drum şi, deşi aţi
încercat să-I evitaţi, l-aţi lovit. Ori vă daţi jos să vedeţi dacă a murit sau mai poate fi salvat (in acest caz
pierdeţi două aruncări), ori continuaţi drumul fără

aţi

milă.

Mai aruncati o
punct, aveţi ghinion ...
din joc. Dacă daţi 2-3
_>;:'m~.i.rln:AltD repara, dar pierdeţi
defecţiunea e uşoa
(elllledlje.... I!i)Î pierdeţi numai o aruncare.
Pe serpentine, in urcuş,
cauciucuri de polei, piero aruncare;
aveţi cuie, vă continuati drumul.
- Stop la intersectie. Mai aruncaţi o dată
cu zarul. Dacă e Rumărul cu soţ, intersecţia era liberă şi inaintaţi conform punctelor de pe zar. Dacă e
n.umăr ~ră soţ, trebuie să frinaţi pentru a da prioritate celeilalte maşini cu care vă incrucişaţi; pierdeţi o
aruncare.
131 - Ceaţă. Sau continuaţi drumul foarte incet
aruncaţi o dată cu zarul),sau r~scaţi şi mai aruncu zarul... E număr cu sot? Inaintati conform
punctelor. Efără soţ? frinaţi pentru a evita'o căruţă şi
vă răsturnaţi. Pină repuneţi maşina pe şose.a, pierdeti două aruncări.
140- Noroe! Aţi sosit aici? Aveţi o primă: treceţi
direct la punctul i51!
141 - Pană de benzină. Se mai intimpiă. Dar
aveţi o canistră. de rezervă. Mai aruncati deci o dată
cu zarul. fără. soţ:
pină umpleţi rezervorul din
canistră, pierdeţi o aruncare. Cu soţ: canistra se
deschide greu, pierdeti timp mult şi nu participaţi
la 5 aruncări. Mai aveţi o posibilitate: aşteptaţi maşina
de asistenţă şi nu participaţi la două aruncări cu
zarul
nu riscaţi să pierdeţi 5).
- Uscat. Şoseaua e uscată. Cei cu pneuri cu
cuie nu aruncă de două
(dacă au 600 de cuie)
sau o dată (250 de cuie).
cu cauciucuri de poiei
avansează cu două puncte.
156 - For:midabiU Ghinion! Chiar inainte de finalul cursei, vi s-a topit un lagăr la motor. Trebuie să
abandonaii!
1&0 - Aii ciştigal! Ati câştigat!

j
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Zonele accidenlale penlru a solicita

atenţia participanţilor (şi cunoaşterea
exactă a regulUor de joc) sint marcate
cu culori diferite. Celor care c1ştigă -

trec primii- prin aceste zone (probe
speciale) li se pol acorda conventional,
premii speciale (taloane corespunzător
colorale).
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egală de clorură de zinc şi o deshidrataţi tot într-o capsulă de porţelan, la
flacără, pînă ce pierde toată apa (Ia
Început clon,.Jra de zinc se umflă, iar

~poi, după ce a pierdut apa, se topeşte).
In stare topită se toarnă cu atenţie şi
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Ing. D. FLORU

In general. coloranţii organ ici sin·
tetici se obţin pe căi destul de dificile.
sintetizarea lor necesitînd atit cunostinte speciale mai aprofundate cit şi '0

aparatură mai complexă. Noi ne vom
mulţumi să-i obţinem În condiţii c.are
nu necesită o aparatură deosebită.

Fluoresceina este un colorant care
urma reactiei dintre rezorcină
şi anhidrida ftalică in prezenta clorurii
de zinc anhidre (ZnCI). care are
rol de deshidratant. Pentru obtinerea
fluoresceinei se pisează şi se 'amestecă bine într-un mojar cantităţi egale
de rezorcină şi anhidridă. Amestecul
omogemlat Sl' Iflcălzeşte într-o capsuri: de porţelan la flacără mică, amestecma continuu cu o baghetă pînă
ce se topeşte. Separat luati o cantitate
rezultă in

sub agitare peste amestecul topit din
prima capsulă. Imediat În capsulă se
va forma un colorant de culoare roşie
gă!buie sau chiar roşie, care nu este
altceva decît fluoresceină.
Dacă punem puţină fluoresceină Întrun pahar cu apă, aceasta va căpăta
culoarea verde deschis. Prin alcalinizare cu hidroxid de sodiu, culoarea
verde se inchide. in mediu acid, culoarea apei va trece spre galben. Fluoresceina este un colorant capabil să dea
fluorescenţă. Dacă privim prin pahar la
lumină, culoarea soluţiei ni se pare
galbenă, iar ~e un fond închis ni se va
părea verde. in mediu puternic alcalin
fluoresceina este roşie. Fluoresceina
este un colorant foarte puternic. EI
poate fi diluat pînă la un raport de
1/40 000 şi tot mai colorează apa. Din
acest motiv se utilizează În stabilirea
mersului apelor subterane.
«Negrul de anilinăn este un colorant mult utilizat În industria textilă,
deoarece dă culori foarte rezistente pe
ţesăturile de bumbac.
Se prepară prin oxidarea cu bicromat
de potasiu (K Cr 0 ) în acid sulfuric
2 2 7
a anilinei. Pentru a obţine negru de
anilină, introduceţi într-o eprubetă
5 mi apă, 1 mi anilină şi agitaţi
bine. Adăugaţi apoi 0,5 mi soluţie concentrată de bicromat de potasiu
şi 0,5 mi acid sulfuric. După o slabă
Încălzire şi agitare vom observa că
lichidul din eprubetă îşi schimbă culoarea trecind prin verde, albastru, În
final rămînînd negru. Acesta este colorantul negru de anilină.

Ing. D. GHELERTER

Sondajele şi statisticile făcute de specialişti au demonstrat din plin popularitatea acestui sport in intreaga lume. Astfel,Suedia are peste 1000 000 de pescari sportivi
(12.5% din populaţie), franţa are 3000000, SU.A. are
25 000 000. Polonia 300 000, România peste 100 000 etc.
Atracţia acestui sport practicabil la orice vîrstă şi
prilejuind o reală reconfortare fizică şi psihică :atracţie reală şi angajînd din ce in ce mai evident trecutul
- ne-a indemnat să iniţiem o rubrică specială pentru
iubitorii Începători ai acestui sport, o rubrică menită
să prezinte atit «abc»-ul pescuitului sportiv. CÎt şi. În
viitor, unele probleme de specialitate.
Pescuitul sportiv, În funcţie de apele În care e prac-

ticat şi de specificul peştilor din apele respective (în
principal hrana lor),poate fi împărţit În trei categorii:
pescuit staţionar, pescuit cu năluci sau pescuit cu muscă
artificială.

Pescuitul staţ.ionar,care numără şi cei mai mulţi
adepţi, urmăreşte capturarea peştilor aşa--numiţi paşnici:
crapi, caras, lin, plătică etc.
Pescuitul cu
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capturarea

peştilor

Pescuitul cu muscă artificială se practică În
apele repezi de munte şi urmăreşte capturarea p9străvi
lor, a lostritei, aleanului etc.
Şi acum ~ă le luăm pe rînd:

variantal

varianta

năluci urmăreşte

răpitori cum ar fi: ştiuca, somnul; avatul etc.

!!

Petele de vopsea, aşa cum
cu toţii. se scot diferit de
pe lemn sau stofă. de pe o ţesă
tură din fibre sintetice sau, dimpotrivă. fibre naturale. În general, se cer reţinute următoa
rele:
Petele de uleiuri minerale se
scot cu: produse petrolifere, cu
naftalină, spirt de petrol, whitespirt etc.
Petele de uleiuri animale se
scot cu acetonă.
Petele de vopsea de u lei se
scot cu neofalină dacă sînt proaspete şi cu terebentină şi petrol
dacă sînt mai vech i. Dacă petele
sînt foarte vechi, nu se mai pot
scoate.
Petele de lacuri, În general. cu
acetonă sau cu solventul lacului
respectiv: benzen, tiner, alcool,
cloroform, tetraciorură tf'e carbon etc.
.. Petele de fructe - soluţie
de acid citric sau tartric.
Petele de nicotină - soluţie
de acid oxal ic.
ştim

La pescuitul staţionar unealta folosită este undita
din vargă, fir, plută, plumb şi cîrlig.
Varga poate fi din stuf, bambus sau fibră de sticlă,ea
trebuind să fie În orice caz usoară si elastică.
.
Firul, În general, este de nylon şi are diverse grosiml
(sau rezistenţe) În funcţie de capturile urmărite. Să
reţinem insă că un peşte de 2 kg poate fi scos cu un fir
a cărui rezistenţă este de numai 1 kg, cu condiţia să
folosim minciocul (fig. 3); cîrligul variază şi el ca mărime
(tot in funCţie de capturile urmărite), lungindu-se
de obicei cu o strună. o bucată de fir mai subţire decît
restul firului, care are scopul de a Înşela vigilenţa peşte
lui şi de a evita pit:rderea întregului ansamblu În cazul
agăţării cîrligului. In fig. 1 vă prezentăm CÎteva noduri
de a lega drligul de struna.
Pluta, de diverse forme si ea, are rolul de a sustine
momeala la adîncimea dorită şi de a indica mome~tul
cînd peştele atinge momeala. Se confecţionează dintr-un
virf ~e cocean de porumb, din pene de păun, de gîscă
etc. In fig. 2 puteţi vedea cîteva tipuri de plute şi modul
lor de prindere pe fir.
Plumbul permite lansarea cîrligului, cufundarea mom~lii şi echilibrează pluta În poziţia favorabilă (verticală).
In ce priveşte momelile folosite. acestea sînt extrem
de variate. Vă prezentăm totuşi pe cele mai uzuale:
mămăligă, brînză fermentată (şvaiţer, trapist), rîme,
viermi roşii de nămol, boabe de porumb (fiert sau foarte
tînăr) şi viermuşi (larve le muştelor de casă şi de carne)pentru crap, lin, roşioară, biban, plătică etc. În sfirşit:
broască şi peştişori vii pentru ştiucă, avat, biban, somn;
coropişniţă şi lipitori pentru somn, clean, scobar.
La pescuitul cu strună plutitoare cîrligul cu momeala stă Între ape, În acest caz peştele vizat este
bibanul, ştiuca, babuşca, plătica etc.
La pescuitul de fund, plumbul folosit este mai greu,
iar peştii vizaţi vor fi: carasul, crapul. tinul şi somnul
in primul caz prezenţa peştelui e semnalată prin
scufundarea plutei, iar În al doilea caz de vîrful vergii
care se curbează sau vibrează (nu uitaţi: firul trebuie
să fie întins bine În cazul pescuitului de fund).
În ambele cazuri, smuciţi uşor verga pentru a face
«Înţeparea» peştelui, altfel acesta este destul de şiret
şi yă poate lua momeala din cîrlig aproape pe nesimţite.
In numerele următoare vă vom prezenta pescuitul
cu năluci şi cu muscă artificială, metode ale pescuitului
sportiv, calendarul pescarului sportiv (cu perioadele
cele mai favorabile pentru pescuitul diverselor specii
de peşte) etc.
Pînă atunci, nu uitaţi, pescarilor nu le place să li
se ureze «succes» cînd pleacă la pescuit.
compusă

PlseUIIUl SPORIIV

••• ŞI UNU DECOLORANTI

CUVINTE INCRUCISATE

ACTUALITATEA

Or. ing. FL.ZĂGĂNESCU
• În acest an Încep lucrările de realizare a unui
nou motor cu propulsie ionică, contractat de
N.A.S.A. cu firma Hughes Aircraft, în scopul
unor misiuni interplanetare fără echipaj, dar şi in
vederea stabilizării şi plasării pe orbite sincrone
a unor tipuri de sateliţi artificiali ai Terrei. Spre
deosebire de tipurile clasice de asemenea motoare,
testate pentru durate scurte de funcţionare, noul
motor ionic ar urma să poată funcţiona pînă la
6000 de ore, sau nouă luni, in aşa-numita cameră
de simulare spaţială!
• Începînd cu acest an, Europa are o nouă companie interţări destinată promovării sistemelor
operaţionale cu sateliţi, EU ROST A T. La şedinţa
de constituire, care a avut loc la Geneva, actul
a fost semnat de reprezentanţii următoarelor ţări:
R.F. a Germaniei, Belgia, Spania, Franţa, Marea
Britanie, Olanda, Suedia şi Elveţia. rn funcţia de
preşedinte a fost ales prof. Werner Nestel de' la
AEG Telefunken, iar ca director Ch. Christofini
de la Aerospatiale.
• Observatorii ştiinţifici care au urmărit evoluţia
acordurilor de colaborare tehnică şi a discuţiilor
aferente dintre reprezentanţii Academiei de ştiinţe
a U.R.S.S. şi ai N.A.S.A afirmă că în iunie 1974 sau,
cel mai tîrziu, în iunie 1975 va avea loc o misiune
spaţială comună a celor două ţări, în care s-ar
putea efectua o întîlnire spaţială şi o cuplare pe
orbită a unei nave «Apollo» cu una de tip «Soiuz»,
avind ca element intermediar o staţie «Saliuh>!
Datele tehnice ale misiunii ar urma să fie comunicate în vara acestui an, cu ocazia celui de-al IV-lea
Simpozion anual al N.A.S.A.
• Ultima misiune «Apollo»-17 va vizita o zonă
cuprinsă între Munţii Taurus şi pantele craterului
Littrow; regiunea se Întinde pînă la colţul sud-estic
al Mării Liniştii, avînd coordonatele 20° latitudine
nordică şi 30° longitudine estică. Alegerea a avut
În vedere originea probabil vulcanică a craterului
Littrow, precum şi găsirea unor probe de roci din

zone muntoase, cu particularităţi diferite faţă de
cele recoltate pînă acum. După cum se estimează,
mările din această regiune par a fi fost acoperite de
lavă acum 3,7 miliarde de ani, pe cind originea
Lunii are în vedere un moment plasat În timp cu
800 milioane de ani mai înainte; or, tocmai acest
domeniu vor specialiştii de la N.A.S.A. să-I studieze cu ocazia ultimei lansări din programul
«Apollo», care va avea loc, conform planului, la 6
decembrie 1972 (ora 02,38 GMT, 7 decembrie).
Reamintim echipajul: E. Cernan, Harrison Schmitt
şi Ronald Evans.
o La jumătatea anului 1975, N.A.S.A. a anunţat
că va face o interesantă experienţă de la bordul
satelitului tehnologic A TS-G: raza laser, produsă
de un laser de 5 mW de la bordul satelitului, va
ilumina o zonă terestră cu diametrul de 330 m;
informaţia va fi colectată doar de pe o arie cu diametrul de 2 m, tot cu ajutorul unui laser similar,
şi va permite analiza influenţei atmosferei terestre
asupra unui asemenea sistem. Se presupune că
s-ar putea obţine informaţii necesare pentru realizarea unui sistem de transmitere de date cu o
capacitate de comunicare pînă la 30 milioane de
biţi pe secundă!
• Contractele pentru construirea rachetei japoneze N au fost semnate de Agenţia japoneză
pentru dezvoltarea spaţială şi firmele contractante
japoneze, care colaborează cu mai multe companii
americane. Primele două trepte vor funcţiona cu
combustibil lichid, ultima cu combustibil solid,
iar destinaţia rachetei, care va fi operaţională În
1975, va fi cercetarea ionosferei cu ajutorul unui
satelit artificial, precum şi telecomunicaţii via
satelit geostaţionar.
• Lansarea celei de-a douăsprezecea variante
a rachetei europene «Europa-II» a fost amînată
pentru martie 1973; decizia a fost luată la conferinta
recentă a E.L.D.O. şi răstimpul va servi unor verificări suplimentare.

(denumirea
(URMARE DIN PAG. 17)

GLle.NUL
(denumirea chimică: oxidul
p-oxifenilaminoacetic)
Se prezintă sub forma unor lamele subţiri. Este
greu solubil În apă, În schimb se dizolvă mai uşor În
sulfit de sodiu. Este sensibil la variaţiile pH-ului,
are o mare capacitate de reducere (randament chimic
bun), este foarte rezistent la oxidare, de unde rezultă
o bună capacitate de conservare. Este totuşi rareori
utilizat de amatori.

AMIDOLUL
clorhidrat de diaminofenol)

chimică:

Are structură cristalină şi este incolor. Este uşor
solubil in apă şi are o capaCitate de conservare redusă.
Developează În mediu neutru sau slab acid şi dă o
granulaţie fină.

(denumirea

FENIDONUL
1-fenil-3 pirazolona)

chimică:

NH -C-O
CsH.,,-N CH 2 -CN 2
Este un revelator puternic, dar a cărui principală
proprietate este exploatarea completă a sensibilităţiI
materialul negativ. In revelatorul mixt fenidon-hidrochinonă procentul optim de fenidon este de circa 7%.

Orizontal: 1. Maşini electronice de calcul; 2. Electronişti ••. (fem.) - Să devină specialist electronist... 3
Capătul bananei... - Sute de mii de operatii pe secundă... Ia calculatorul electronic; 4. Matematician
şi fizician elveţian, a pus bazele teoriei calculului
diferenţial (1707-1783) - Maeştrii de odinioară in
jucării mecanice, ce mai dăinuie şi azi in muzee speciale •.. (sing.) - Electronică ••• 14! 5. Inconjurat de
·electroni... - Vin... diluat; 6. Electronica... 841 Caise - Teren ... electronic sau magnetic; 7. Cărbu
nii... din temă! - Bloc central! 8. Măsoară greutatea...
calculatorului! - Parte a calculatorului; 9. Personaj
legendar - Meşter (pop.) - Riu in Asia Mică; 10.
Calculatoare recent date in funcţiune (mase. dim.)
- Primul calculator .•• 11. Procesul complex de mecanizare prin maşini şi calculatoare electronice.•.

Vertical: 1. Ştiinţa ••• electronicii! 2. Oraş in Turchestan - Substanţă chimică; a Lege.•. - Plan central!
- Programul introdus in maşinile de calcul; 4. Parte
a mecanicii •.• - Vocalele..• motorului! 5. NumeralMeseria de electronist••• - Cind se strică calculatorul... (fig.); 6. Incepe••• lectura! - Una din cele mai
valoroase descoperiri ale omenirii... 7. Susţinătorul
viţei de vie - La centrul de control ••• - Uniunea Internaţională a T ehnicienilor; 8. Una din marile descoperiri ale lumii moderne, prevăzută cu tuburi
electronice; 9. Şerpar de piele (pop.) - Stau la bază!
10. Avantajul... maturităţii! - Nicuşor Predescu Cetate legendară in Orient; 11. In circuitele electronice ... - De dimensiuni mici şi rezistenţă mare la
maşinile electronice de calcul (sing.); 12. Şi in sfirşit. .. domeniul parcurs pină aici! (pl.).
Dicţionar: IRU, AGI, ~AU. GABA.

IOAN ROMAN
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Juriul şi-a spus cuvintul.
pe deplin preţuirea;
peste 30 de participanţi
şi-au inscris numele printre laureaţi.
Confirmind aşteptările, concursul nostru a izbutit
să se impună astfel ca o competiţie
de largă solicitare creativă,
o demonstraţie de certă tehnicitate,
teoretică şi apl icativă,
o nouă şi profundă a.firmare el fanteziei şi inventivităţii.
Lucrările premiate, aşa cum 5-a amintit,
vor fi prezenţate rind pe rind in paginile revistei
numărul viitor - amplificatorul stereofonk
de inaltă fidelitate al tinărului inginer
Adrian Moru:zi - Braşov).
Dar, in afara acestei intregiri imediate a sumarelor,
sperăm ca laureaţii concursului să-şi inscrie numele
şi printre colaboratorii permanenţi
ai rubrici lor noastre.
Vă felicităm, deci, vă aşteptăm cu noi şi noi lucrări,
şi vă rugăm să partici paţi şi-n viitor
la concursurile noastre de creaţie tehnică.
Cele mai bune

lucrări şi-au ciştigat

Ion _. Bucu reşti - "'--.... 'L.~electronic
cod binar
IDI
Sergiu - Bucureşti - Staţie

univer-

teleC()m:an(:la pentru motomodele;

Vasile - ~ucurestj mecano-electric pentr~ 36' de
«UNIPROGRA-36».

-

Gi

h.a ..... r ...~ha -

Reş iţa

-

nere;

Lugoj - Defectoscop;
Mihai-luduş-Ceasuri mecanice;
Gheorghe Bacău .- Uscător
cu termostat pentru fotografii·
Lucian Tideni
Trepied
aparat foto şi filmare. Reflectoare
Nicolae -

mică distanţă;
Mihai Bucureşti
automată

-

Dispozitiv

Bădtă

Eugen .-

pentru fotografiere la
Balint Imre pentru imagini stereoscopice;
Alexandrescu Florin -

Tehnică

Bucu

foto;

Bolos2 Romulus -

Dej -

Tehn

fato;
Coterbic Cornel - Bucu reşti Tratamente totocolor:
Ştefan
- Galaţi - Deconectar automat;
reşti

dispozitive fotografice
Sălaj Exponometru;
Ungureanu Nicolae - Tulcea - Aparat de expunere;

-

-

-

Tehnică f~tocolor

La realizarea acestui număr au
cob..borat: ing. V. Călinescu, N.
Galambos, i .... M. IYallCiovici, ins.
KLauric,
V. Lauric, ing..L
Mardn. i • .1. Mihlescu, G. Il. O ..
p.rescu.
D. Petropol. in.. L
fiz. M. Schmo., ing. Sergiu
1"1,"~ri.,..·~ .
Dinu Zamfir-escu.

i.

i,..

reşti;

Braşov;

-

Bacău;

- Gh. Gheorghiu-Dej;
Amarandei Pu iu - Braşov.

Prezentarea artistici:
Adrian Mateescu
Prezentarea grafiei";
Armdie Daneliuc
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