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Ing. A. PALTINEA

Schema interfonului prezentată în cele
Sunetele produse de difuzor se aud îndeace urmează este foarte simplă şi o poate
juns
.de tare, pe o rază de 4-6 m, dacă se
realiza orice amator~ făcînd o cheltuială
·vorbeşte
normal la microfonul Mi montat
minimă. Aparatul este construit pentru a
în
microreceptorul
din apartament. în sens
face legătura între exteriorul şi interiorul
în
casca
C
aflată
în microreceptorul
invers
unei locuinte. în acest sens, în exterior se
dm apartament se aud clar şi tare sunetele
vor monta difuzorul şi microfonul ~, iar
din exterior, de pe o rază de circa 10 m,
în apartament se montează restul schemei.
Distanţa între postul din casă şi ansamblul
Trebuie să precizez că cele două microdifuzor-microfon
~ aflat afară nu va depăşi
foane sînt de tipul celor folosite la receptoa100
m.
Mărirea distantei cere o mărire
rele telefonice. Rezistenţa statică a acestor
a tensiunii de alimentar~ a montajului.
microfoane se va regla în jurul valorilor
TransformatoruI necesar schemei este de
trecute în schemă; reglarea se poate face
celui folosit pentru sonerie, eteme!!t
rotind uşor piuliţa microfonului.
care
se
poate procura uşor din comerţ. În
Microfonul ~ şi casca C se
monta pe
cazul
în
care cititorul are posibilitatea să-I
un microreceptor telefonic, iar contactul K
construiască,
dăm mai jos parametrii ape un dispozitiv cu pîrghie, care, atunci c~d
se aşază microreceptorul pe el, va deschide cestuia:
p~~~-~-~ are 2760 de spire ~ 0,15
contactul K şi, dimpotrivă, cînd se ia mÎcroalnnelllaJll
cu
120
V,
şi
5060
de
receptorul, va determina închiderea contactuCu la alimentarea cu 220 V;
lui K,
în
instan- spire Pn::ClZ.ffin că se cere folosit un miez de 2 cm2 ;
taneu.
secUll<larm are 270 de spire
0,45 Cu,
mediană la 110 spire;
se construieşte pe un miez de

O 5 cm2 şi are 300 de spire cu ~ 0,25 Cu.
, Cititorul ~re posibilitatea să realize~ sche:
ma şi altfel, in sensul că P?ate folo81 ~oua
amplificatoare, fiecare cu CIte lf!l tranzIstor
OC 26 tătă a mai folosi un mIcroreceptor
în apartament, ci un .difuzor, ca şi in exteriorul apartamentulUI:
.
Dezavantajul acesteI vanante îl c~nstttme
faptul că sensibilitatea ~e daca .nu
vorbeşte din apropierea mICfofonulm; maI
apare şi problema ecranării fIrului de microfon ce ar merge în exterior, ceea ce ar
ridica preţul de cost destul de mult.
Schema în varianta prezentată a fost
experimentată cu succes de autor şi este
recomandată celor ce
să aibă un
interfon practic şi uşor de construit.
Ac
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Ansamblul ce
monteazO În

se

miuoreceptorul
din

apartament

Inr·.."" ..dr,... p1ra«:;u(:e CU dispozitive sermcondmctoare
lID]pUIle O protejare
eficientă a acestora
scurtcircllÎtelor. Acest
lt~uu:.."","""....... prin scheme de ..........., .."",''1-,'"''
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ririi unei alunecări fine pe placa de picup. l<
celălalt capăt al plăcii electroizolante se fixează
un metal cu o elasticitate mai mică deCÎt a lamei
L, pentru a preîntîmpina frecarea excesivă a
acestei bucăţi de metal cu contactul M de pe
placa de picup. După ce am Tacut şi acest dispo-

tate S marchează sina de dosar cu ajutorul căreia
se prinde ansambiul de ceas. În legătură cu acest
ansamblu vom reaminti că orificiile În care culisează tijele nu trebuie să permită apropierea
acestora În partea lor superioară, pentru a nu da
nastere la scurtcircuitări. In continuare am trecut la confectionarea tamburului (punctele I~,
, 11.3 si• M se 'stabilesc si• se montează În ultima
12'
fază).

L

zitiv, trecem la stabilirea locului contactelor
I~, I~, 1'3 şi M pe placa de picup. Se poate folosi
orice alt material electroizolant, cu condiţia să
aibă o faţă foarte bine lustruită pe care să alunece
cu uşurinţă vîrful lamelei L şi să vină În dreptul
cifrei 8 de pe cadran, dar pe partea opusă, adică
În spatele ceasului. ÎnvÎrtim pînă la ora 8 şi 50
de minute. Însemnăm
placă şi acest punct
şi continuăm pînă la ora
şi 10'. Scoatem placa
şi pu nem contactele. aşa cum am explicat În
figura 1, de ÎndemÎnarea noasta:i depinzind 'exactitatea funcţionării soneriilor. In locul unei plăci
intregi putem folosi doar o porţiune circulară
pe care fixăm perechi de CÎte două contacte.
În acest caz suprimăm contactul M din figura 1.
dar trebuie să avem grijă ca
plăcii să

Fig. 5

de formă ciiindrică,
diametrul bazei de 20 mm, I~am
din lemn.
Tamburul

c. Se

ulterior
montează

Este foarte util-plăcut ş~maiales, comod pentru un' posesor de televizor să poată controla şi comanda de la locul de vizionare (practic de la distanţă) luminozitatea, contrastul
sa~ volumul de suneîal aparatului. Actualmente,
televizoarele au prevăzute fişe pentru comanda de !a distanţă a televizoarelor, dar, din
păcate, in comert nu se t:ăsesc încă gispozitille
cu cablu pentru această comandă. !n cele ce
urmează vom prezenta consttrucţia u!lui astfel
de dispozitiv În mai multe variante. In primul
rind, vom prezenta sistemul pentru te.levizoarele din seria «Miraj», «Venus», «ClaSIC», «Opera», «Luna», care sînt prevăzute cu fişe
pentru comanda de la distanţă. la aceste televizoare, dispozitivul permite să se regleze de
la distanţă volumul sonor, luminozitatea şi
contr$lstul imaginii.
_.
'
În figura 1 este reprezentata, f.lg. 1 a,. flşa
mamă plasată pe televizor, iar În fig. 1 b diSpozitivul si fisa-tată. Volumul sonor se poate mo,
'regiajul polarizării bazei ultimului
etaj
lantul sunet, lucru realizat de po!en. luminozitatea se reglează din
Do1ten:UOlne1trul Pz, care ~etermină polarizar~a
cinescop, Iar contrastul - pnn
varierea polarizării ecranului etajului final video
cu ajutorul potenţiometrului ~. Pentru legă
tura intre fişa-tată şi dispozitivul de reglaj se
va folosi fir liţă cu lungimea de 4-5 m. ,Cele

Îr

.. ea
cind

direct dioda D şi a debloca tranzjstCtrul
care la rîndul lui comandă blocarea lui
În această situaţie,
mari în stare de blocare a lui
"'.. ,..""....,+-0.1 care mai poate circula spre me)llt'l1
este neglijabil.
Condensatorul C determină
valoarea
astfel,
a 1 ms. Pentru
un timp mai
lui
dar să nu se

se vor

intl'nl'!III(~p'

Odată anclanşată Siglllranţa

+

nou În stare de functionare '-n't·"""1r'"n"",;,-...,.rl
tura ei cu sursa de 'alimentare şi ffijatllrtnd
scu~rtcrrcUltlul din
Pentru
vizual al momentului
monta un bec de 24
45
Între ernuteru!
şi colectorul lui
. Dacă scurtcircuitul
sistă la o nouă conectare a sursei de alimen':U.F, ... .lLU.!.j, .. "'" va intra din nou instantaneu
Detalii constructive:
- EFT 323 sau alt tranzistor

125 sau
la 1 W cu un
-EFT 214 sau
cu un /1>50
D - EFI' 108 sau oricare alt

200

500

de

diodă

analogă.
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I

o 5 cm2 şi

unei şcoli. In1C':<tnIlIP
- o utilizare
activitate 1n care, pentru o n"",..mn~rl?i
de timp, la o anumită oră. se cer incietllinite
lucrări. Pentru. realizarea acestui
folosit

are 300 de spire cu rJ. 0,25 Cu.
, Cititorul are posibilitatea să realize~ sche:
ma şi altfel, in sensul că poate folosI ~oua
amplificatoare, fiecare cu cîte ~ tranzIstor
OC 26, fătă a mai folosi un nncr?~ptor
în apartament, ci un ~uzor, ca ŞI m exteriorul apartamentulUi:
.
Dezavantajul aceSteI vanante îl c?nsntme
faptul că sensibili~tea ~e daca .~u ~
vorbeşte din apropIerea m:~ofOnU!UI, ~
apare şi problema ecranăru frrulul de IDlcrofon ce ar merge în exterior, ceea ce ar
ridica pretul de cost destul de mult.
Schem~ in varianta prezentată a fost
experimentată cu succes de autor şi este
recomandată celor ce doresc să aibă un
intp.rfon oractic si
de construit.
A
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Sunetele produse de difuzor se aud îndea.de tare, pe o rază de 4-6 m, dacă se
'lrbeşte normal la ~crofonul Mi !U0ntat
microreceptorul dm apartament. In sens
ers, in casca C aflată în ~icroreceptorul
apartament se aud clar ŞI tare sunetele
~"'*ArillT_ de pe o rază de circa 10 m, _ _
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l-am

cum
făcut

dar se poate face
orice material electroizoiant care permite Îndoirea.
Se poate folosi şi un material
CAORANVL DE
bun conducător de elec/"{~J'7'NERE AL
tricitate, dar În acest caz
lucrurile se complică, de.l1~2rcJ
oarece ne obligă să luăm
măsuri speciale de izolare.
Celelalte elemente ale piesei se pot face din orice
fel de material. cu condiţia ca tamburul. despre
care voi aminti mai tîrziu,
să fie electroizolat. in caz
contrar, se magnetizează
ceasul.
rjO le
Pentru confecţionarea
lor, am folosit pertinax de
1 mm grosime. in partea
superioară am fixat o bucată metalică, pusă apoi
În legătură cu resortul r
care, la rîndui lui, era conectat la reteaua de 220
Către part~a mediană, am
În fiecare
un orificiu,
care
am introdus o
de
sîrmă fixată de suport În

\,CAf.IU"{i_

4

. '

b

frontală a

suportului am practicat trei crestături
În care am introdus o fişie de tablă. de circa

lăţime, decupată dintr-o cutie de conserve
(preferabil din partea de sus sau de jos care are
o formă rotundă). in felul acesta" treCÎnd fişia
de tablă
cele 3 crestături, am
comactele de care avem nevoie. Avînd trei contacte,
am lipit
fiecare din ele CÎte un conductor
electric,
cele folosite uzual
cablajelor radio. Tot de
am fixat o altă
de tablă - o şină de
un dosar - cu .,.".fO........ 1
căreia am fixat intreg ansamblul
să mai adaug că acestui ansamblu
gat o placă de
din care am deculDat
mită parte.
pentru a
cheia ceasului
butonul de int'ilit"!:!ln:>
An,rn:nv:' de matrjliinille

5 mm

punc-

rării unei alunecări fine pe placa de picup. La
celălalt capăt al plăcii electroizolante se fixează
un metal cu o elasticitate mai mică decît a lamei

tate S marchează şina de dosar cu ajutorul căreia
se prinde ansamblul de ceas. În legătură cu acest
ansamblu vom reaminti că orificiile În care culisează tijele nu trebuie să permită apropierea
acestora În partea lor superioară, pentru a nu da
nastere la scurtcircuitări. In continuare am trecut la confecţionarea tamburului (punctele I~,
I~, 1; şi M se stabilesc şi se montează În ultima
fază).

L

Fig. S

L, pentru a preintîmpina frecarea excesivă a
acestei bucăţi de metal cu contactul M de pe
placa de picup. După ce am Tacut şi acest dispozitiv, trecem la stabilirea locului contactelor
I~ , I~. 1'3 şi M pe placa de picup. Se poate folosi
orice alt material electroizolant, cu condiţia să
aibă Q faţă foarte bine lustruită pe care să alunece
cu usurintă virful lamelei L si să vină În dreptul
cifrei' 8 d~ pe cadran, dar pe' partea opusă, adică
În spatele ce.asului. ÎnvÎrtim pînă ia ora 8 şi 50
de minute. Insemnăm pe placă şi acest punct
şi continuăm pînă ia ora 9 şi 10'. Scoatem placa
şi punem contactele, aşa cum am explicat În
figura 1, de ÎndemÎnarea noast':ă depinzînd ·exactitatea funcţionării soneriilor. In locul unei plăci
intregi putem folosi doar o porţiune circulară
pe care fixăm perechi de CÎte două contacte.
În acest caz suprimăm contactul M din figura 1.
dar trebuie să avem grijă ca marginile plăcii să

V. FRIGURĂ

Deseori, din lipsă de experienţă, În urme< lipirii
cu cositor, anumite piese (rezistenţe de mic waiai,

tranzistoare, diode etc.) se deteriorează.' Tot atît
de des se Întîmplă ca lipiturile să fie necorespunzătoare, ceea ce determină diferite alte deficienţe
În funcţionarea schemei şi poate conduce chiar
la inlocuirea anumitor elemente de circuit sau ansambluri.
Micul electronist Începător ar dori ca, folosind
un număr minim de elemente de circuit, să poată
realiza
mai multe montaje şi să vadă, totodată,
funcţionarea aparatului, modielementelor de cire'..:lit: .
aici ideea
demonstra În
ce urmează
cOlntectj(>na o placă
montaj unică
,."' ... 0'";....,'0.,,'1'''' majoritatea schemai
lipite cu cositor
a deteriora nici o
COlntacte electrice , ..... ",..".,..,
de

ruia se potriveşte
Într-un mod oarecare
electroizolant.
de
fixează cu
la al cărei cap se
a putea fi

În felul acesta putem folosi şi experimenta cu
piese la mai multe montaje. De
asemenea, fiind o metodă mai rapidă de punere la
punct a unei scheme sau montaj poate fi folosită
si În laboratoare. După experimentare, piesele sînt
j'ntacte şi placa se poate folosi la executarea altui
montaj.
uşurinţă aceleaşi
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in

cazul

radioreceptoarelol
posibilitatea alimentării cu energie electrică dlfl
curentul de radiofrecventă captat
prin antenă. În acest caz s~ va folosi o antenă bine degajată, iar
piesele folosite trebuie să fie de
bună calitate (tranzistori cu consum redus şi amplificare mare,
condensatoare ceramice sau .cu
mică, bobine executate r~u sîrmă
dublu izolată cu emarl şi mătase.
eventual două rînduri). O primă
metodă de a folosi antena şi ca
«baterie» ar fi aceea ca, pe lîngă
circuitul oscilant al receptorului,
să mai existe unul, reglat pe cel
mai puternic post de gamă. Tensiunea de radiofrecvenţă ce apare
la capetele acestui circuit oscilant este redresată de preferinţă
printr-un sistem cu dublare de
tensiune filtrată şi apoi ~ltilizată
la alimentarea etajului amplificator. O astfel de schemă este
prezentată În fig. 1.
staţionare există

Receptorul este tip reacţie,
tranzistorul funcţionînd în montaj reflex. Diodele D" D2' DJ'

je orice
TI este
de tipul
323, E FT 322,
EFT 321, EFT 351. EFT 352.
EFT 253 etc., toate cu punct alb.
Cei mai pretenţioşi pot folOSI
un tranzistor ek tipul BC 107,
BC 108 sau BC 109. Ceea ce-I
face pe ultimii mai preferaţi
decît primii este faptul că au un
factor de amplificare cuprins Între 200 şi 800. Atenţie! Be-urile
fiind de tipul n-p-n, trebuie
schimbată polaritatea diodelor.
Toate piesele să fie de calitate
pentru ca pierderile de energie
să fie minime. Căştile
o impedanţă de 2 000-4 000.0..
O altă schemă interesantă de
alimentare a corectorului unuI
tranzistor din energia captată de
antenă (fig. 2) a apărut În revista
«Radiotelevision pratique». Iată
şi datele recomandate de autor:
D-dlodă cu germaniu de tiP
OA 70; T -tranzistor tip OC 70.
OC 71, 2N 524, 2N 525; l,-110
SPI re/Cu 2 X mătase 0.6 mm;
L~ -90 spire bobinate cu aceeasI
si~mă ca şi ll' amîndouă pe o

carcasă

cu (/) = 50 mm. Priza la
L2 se ia ia 35 spire de jos:
Cv, -1 000 pF aer (două condensatoare de 500 pF legate În
paralel); Cv 2 -500 pF cu aer;
C -condensator fix cu hîrtie de
2.IJF.
Ilo

BOBINELE PENTRU FIG.

Bobina
L1

{~~

l;J. cd
de
L.'l

Numărul

de spire

30
50
25
5
120
1 000
2000

Diametrul (mm)

Observaţi,

Cu-Em mătase 0,31
Cu-Em mătase 0,3

Cu-Em

mătase o..iJ pe

Cu-Em mătase 0,3
Cu-Em mătase 0.3

Cu-Em O.07-j).]

o

ferită

pe o

carcasă
tip

de

oală

rezistenţă

arsă curătată

l4

1 000

2000

Cu-Em 0,07-0.t
J

de
vopsea. S~ bob;nează pe 5 sed

Pentru televizoarele cu alimentare universală recomanun alimentator separat pentru convertor.
Acest convertor a fost construit, experimentat şi n.'C(imandat de cititorul nostru D. Paşaliu.
dăm
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de magnetofon ca SI pentru cele
IeSIri se folosesc tot mufe
mag netofon
rea diverselor
cele două
semnalul
zistoruiui
de

inare

mtrare, ceea ce nu mfluenamplificarea lui.
realizeaza cu
tiP EFT 125,

A.
De multe an este necesar sa
conectam la unul SI acelasi amplificator de putere
mal multe surse,
dovedi util
sursa, sa
nal la mal
amplificatoare
Pentru acest scop prezentam sche-

asa cum se vede
o Iesire de control
trarea pe bandă
si patru IeSiri Independente (IesIri
cu
emitor),
se
la patru
toare. Semnalul
poate
de
fie de la un
fie de :a
Pentru conectarea surselor se vor folos,
ralNJI-1 ecranate si mufe tiP
',~,+on cu
borne. Pentru le'"lrea

'c; 09 n

etoFon
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1ntr6 ri

alăturată

zlune
unde scurte,
Acest adaptor se LUUlt-.aL_O
borna A la borna

F

pămint.

Dupa cum se vede, adaptorul
cu 3 tubUri electronice.
este o
de
functionînd cu un tub 6l'i\1 TT
ŞI este
cu antena capacltiv.
locul condensatorulUi de 4-,0
se
poate monta un condensator trimer de 500 pF, pentru a se putea
antena la circuitul oscilant, obtmÎndu-se o ameliorare a selectivitătli.
Lampa va fi montată pe un soclu ceramic prevăzut cu blindaj.
Semnalul de radiofrecventă amplificat trece prin condensatorul
şi se aplică grilei tubului T, care lucrează ca schimbătoare de +,<>,,..,,,,,,,·t'"
Acest tub va fi o jumătate dintr-un 5H2 7T. Cealaltă jumătate, pentru a nu
stingheri functionarea primei părti, va avea electrozii puşi la masă.
Tot pe grila triodei T, vin şi oscilatiile produse de oscilatorul local.
Acesta lucrează cu o dublă triodă de orice tip Într-un montaj de multivibrator asimetric.
Atît la
cît şi la TI se vor folosi soduri ceramice blindate.
Acest adaptor Împreună cu aparatul de radio la care este cuplat formează un receptor cu dublă schimbare de
Prima frecventă
dată de mixarea semnalului din antenă cu cel dat
oscilator este de
1 500 '<Hz, iar a doua este cea din aparatul de radio Cind dorijli să ascultăm
pe unde scurte, vom aduce radioreceptorul pe gama de unde medlÎ În
jurul frecventei de 1 500 kHz, unde vom auzi programele de pe scurte.
Condensatorul variabil din radioreceptor îl vom lăsa pe loc şi vom actiona
condensatorul din adaptor. Se mai poate observa că, dacă vom misca
putin într-o part\3 şi În alta condensatorul din radioreceptor, vom obtine o
usoara extensie de bandă. Dacă vrem totuşi să montăm o extensie de
bandă. avem doua posibilităti: ori punem, În paralel cu condensatorul
variabil de la oscilator, un condensator variabil de cîtiva picofarazl, Ori
înserielll cu L;:l o bobină cu cîteva spire, prevăzută cu miez de ferocart pe
care să-I putem roti prin intermediul unui buton.
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R COMANDA

Toate montajele de audiofrecvenţă, atît generatoare cît şi receptoare, au ca principal parametru de
evaluare cantitativă puterea de ieşire, exprimată În
wati.
Cunoaşterea puterii amplificatoare!or de audiofrecvenţă devine cu atit mai necesară cu cît ne stră
duim să adaptăm· mai bine diversele tradudoare
audio (difuzoare) la linia sonoră studiată.
În cele ce urmează se va expune schema unui
wattmetru de construcţie simplă, cu care se poate
determina cu o precizie satisfăcătoare (5%) puterea
de ieşire a amplificatoarelor de audiofrecvenţă.
poate fi confecţionat cu două sau trei
de posibilităţile de construcaltă scară va fi de 50 W, iar

Ing. S. GOLDIMBERG

Aceluiaşi comutator (de fapt unicul) îi revine şi
sarcina (fig. 1) de a «alege» scara de măsură corespunzătoare. De ace~a, comutatorul va avea 3 etaje a
cîte 6
Aşa cum
se
remarca, pe
(fig. 1) s-a notat cu
interioară şi cu

Ex sarcina exterioară. Notatiile cu cifre arabe corespund scărilor de
constituie
rezistentele de
Ele sînt
confecţionate din
au următoarele
valori: R1 ==50/25
=10 0./00 W.

/---------,r----·-·-·--

/

/

25l n

Pentru a nu avea erori, rez.isteni;a Rl trebuie să
fie exact de 5 fi. Dacă avem
valoare, atunci
cu formula:
tensiunea ap'licată se

SoHâtat frecvent de către cztztori,
breviarul pe care vi-l propunem
se rezumă pentru moment la:
~O tipuri de radioreceptoare.
Intr-un număr viitor vom întregi breviarul
cu datele constructive ale transformatoarelor
unor noi tipuri de aparate de radio.
Scrz'eţi-ne care sînt transformatoarele
care v-ar interesa cel mai mult.

TRANSFORATOARE
DE RETEA

TRANSfORMATORUL UTIL

r---------..,.....--------r------;-.. ---.-,-------.-----....
Numărul

bobinei

Număr

Tensiunea

spire

În mm

volţi

li
l2
L3
l4
l5

«Enescu» $-602 A,
1
0,3
0,3
0,2
0,2
({Darch~e)}

«Tomis»

A,
A

I

6,3
104

«Opera» $-611 A

10

80

440
40
400
2x1000
26 '

100
2x250
6,3

«Dardee» $-643 A,

fJ

t;

110
10
110
10

r/:J

280

P

«Se leei» 3-5-641

Ij)

r/:J

(> 0,45

j) 0,45
P 0,35
(> 0,2
1

110
10
100
2x250
6,3

20
110

!

440
40
400
2 x 1 100
28

L1
L2
L3
L4
L5

6,3

860
78
780

995
2x 47

f; 0,45
f; 0,45
f; 0,3
(J 0,12

I/J 1

I/J
f>

1f;
1f;
f;

110
10

100
2x240
6,3

110
10
100
127
2X 6,3

It

tranzistoare
de tăiere

fro,/""o.....

t'"

;:/61

spire eu
rel:1steo'ta
Transformatorul
la radlioreclmt,oarele
Antena
este un brat al ande cameră de televizor. '
tubului electronic se montează
de aluminiu (fig. 2), care,
şuruburi M3. se fixează peo plă
cu circuit imprimat (fig. 3). T ensiunea anodică se obtine de ia un converti zor cu un tranzistor (fig. 1) ac 20
montat ca autooscilator. Ca transf ormator se va utiliza un transformator
de sonerie 8V/220V, la care se desfac
infăşurările secundarului (fig. 4). Montajul se va realiza tot pe o plăcuţă cu
circuit imprimat (fig. 5).
Cele două plăcuţe se montează între
ele cu ajutorul a patru şuruburi M 4 x 60,
care joacă şi rolul de legătură electrică
Între montaje.

nate

Desfăcînd legătura
punctul a,
se montează un
iar Între
masa montajul ui şi
să se constate o t",."",i"",o
Dacă nu se obţine această
trebuie modificat Ri} la 100
sau se
verifică corectitudinea montajului.
Se reface legătura din punctul a şi
se alimentează tubul 3 A 5. Cu un undametru se acordă circuitul LC; pe frecvenţa de 27,120 MHz. Montînd un bec
de 12 V/O,1 A Între antenă şi bobina de
compensaţie lC (21 spire ~ = 0,8 CuEm pe o carcasă O = 8 mm), se caută
obţinerea unei luminozităţi maxime a
becului reglînd miezul bobinei LC.
Butonul de acţionare a radioemiţă
torului este intrerupătorul li (cu Întrerupătorul
închis).

'2,

-IlO
FIG.$"

9

uşor

conditii
pe unui sau mai
localitatea unde se află +~L~"i""~'
În acel
intensitatea cîmpului eflElctlrorna(]IH~tic
al
de radiofrecventă
canalul r",.""",+i"",.".+
să atingă sensibilitatea'
a r",,,.,,n'f,, .... 1
televiziune, ceea ce astăzi este uşor
datorită releelor şi microreleelor de retransmisie dispuse
În interiorul tării.
Fig. reprezintă o antenă de cameră, care se va
construi din sîrmă de cupru neizolată cu un diametru
de 1-2 mm, prinsă cu copci sau cuie pe o ramă din
lemn sau pe o placă din placaj, plăci aglomerate sau
chiar carton. Numai un colţ al pătratului format de
cele 4 romburi ale vibratorului nu se va încheia. De
el se va lipi, aşa cum arată fig. 1, o bucată de cablu
coaxial cu impedanţa caracteristică de 75!l, lungă
de 60-80 cm, care se va introduce fără nici un transformator de adaptare În jacul de antenă al receptorului de televiziune.
Romburile prezentate În fig. 1 se vor cositori la
colţurile pătratului ce-! formează, iar la colţul de
coborîre se va lăsa o distanţă de 10-12 mm între
colturile romburilor. De un romb se va lipi un fir de la
cămaşa metalică (ecran) a cablului, iar de celălalt
, romb se va lipi firul central din cablu.
Cablul se va susţine În capătul spre antenă, fiind
strins cu un colier de sîrmă (sau o scoabă) de placa
de lemn pe care s-a montat antena. După confecţio
nare, antena se va instala În camera in care se află
televizorul, aproape de aparat, pe perete, În direcţie
perpendiculară pe direcţia re/eului de televÎzÎune
pe al cărui canal se face recepţia (se poate admite
tAIAIJi7illlnP.

I

II I I I I I I III

recepţionat.

Dimensiunile antenei de cameră
1-2 cuprinse în banda 1 sînt date

canalele
tabelul nr. 1.
-

Canalul TV

L (mm)

V (mm)

P (mm)

-

1

1 700

150

100

2

1400

130

85

3

1100

95

60

4

1000

85

60

5

900

8Ci

50

6

470

40

30

7

450

40

30

8

435

40

30

9

415

35

25

10

400

35

25

11

380

35

25

12

370

25

25

aceeasi
vitarea
alimentează

pentru ecare
fiecare receptor de televiziune în parte.
semnalele de

radiofrecvenţă

şi
va fi prea slab, se
capacitatea condensatoarelor
ca toate să aibă aceeaşi
se
sîrmă de
,,,,,,,v,enu, de nn:,to,-;nl-", ::.'rnil... t~'t",
CU acelaşi succes
cupru
de la conductoarele 'de conexiune de
îndepărtat izolaţia de plastic, cu
Nu au carcasă. Bobinele se realizează pe
o bară de q, 4 mm care, după bobinarea '"'v" .... ,,,.. ,,,,,
cu pas de 2 mm Între spire, se va Înlătura. ~obinele
Ll şi ~ au cîte 3 spire, iar bobinele l3 şi L4 au cîte
7 spire. Datele sînt valabile pentru recepţia celor 12
canale din banda i. Doza de distributie se va confecţiona din tablă de 1-1,5 mm grosime, cu dimensiunile de 125 x 55 x 12 mm, la care una din feţele
de 125 x 55 se poate suda, cealaltă Însă se va fixa
cu şuruburi. Pe feţele laterale, aşa cum arată fig. 5,
se vor face deschideri În formă de U pentru accesul
cablurilor de la antenă şi de la posturile de receptie.
Piesele se vor monta pe o placă din textolit sau
pertinax, ca În fig. 4, cu dimensiunile de 120 x 50 'l( 11,5 mm, care, la rîndul ei, se fixează Într-o ramă din
cornier metalic cu grosimea aripilor de 2 mm şi
laturile de 6x6 mm. Cablurile se fixează cu bride
strînse În şuruburi M 3x10 mm, toaie de partea
superioară, care se aşază În cutie spre capac. Pe
aceeaşi parte se cositoresc rezistenţele Rj -;- R~
de iozele nituite pe placa izolantă şi de cele lipite
de cornierul metalic. Cornierul metalic, În final,
se va conecta la centura de pămÎntare a clădirii.
Pe partea din spate se cositoresc de ioze con densatorii C1 -C'1- şi bobinele L,-:-Ly.Scurtcircuitarea unui
cablu de recepţie sau lăsarea lui neutilizată nu
influenţează cu nimic recepţia la celelalte posturi
conectate la aceeaşi antenă.

I

I
c)

ca1:ol'
c) 60%; d) 70%.

d)
e)

7.
zule

2.

,,~,

.....~ .........

au distorsiuni mai

scă-

b) NU

8.
3. Avantajele unui
final În contratimp sint:
a) Transformatorul
nu se saturează În curent
continuu
b) Se atenuează brumul alimentării de la reţea
c) Se atenuează toate armonicele pare
d) Toate cele mentionate mai sus.
e) Nici una din cele menţionate.
4.
a)
b)

Reacţia negativă de tensiune:
Creşte impedanţa efectivă de ieşire
Scade impedanţa efectivă de ieşire
Afectează numai frecvenţele Înalte

c)
d) Nu se poate realiza cu pentode
e} Nici una din cele mentionate mai sus.
5. Cuplajul cu transformator:
a) Trecere limitată a frecventetor
b) Trecere limitată a semnalelor de unde dreptunghiulare
c) Are greutate şi preţ de cost excesiv de mari
d) Toate cele menţionate
e) Nici una din cele menţionate.
6. Reacţie negativă de curent:
a) Creşte impedanţa efectivă de ieşire
b) Scade impedanţa efectivă de ieşire

Reacţia pozitivă

reduce dis1:orsh.mile de

fază

şi frecvenţă?

a) DA

ţa

b) NU

9. Difuzoarele au tendinta să vibreze la frecven"
101' de rezonanţă natlmiRă dacă:
a) Panta de creştere a undelor dreptunghiulare
este prea lină
b) O distorsiune ia armonica a 3-a
c) Nu exces de armonici pare
d) Impedanţa de ieşire este excesiv de mare
e) Nici una din cauzele enumerate mai sus.

10. la un etaj final În contratimp este obligatorie decuplarea rezistenţei comune de catod cu
o capacitate de valoare mare?
a) DA
b) NU
Dacă din
cunoştinţe
tinţe bunei

cele 10 întrebări

aveţi 7 răspunsuri corecte:
satisfăcătoare; la 8 răspunsuri: cunoş
la 9 răspunsuri: excelent şi la 10 răspun
suri corecte recomandăm să deveniţi... inginereiectronist cu specialitate În audiofrecvenţă.

RĂSPUNSURILE CORECTE:
1) b; 2) a; 3) d; 4) b; 5) d; 6) a; 7) a; 8) b; 9) d: 10) b.

1.1

Realizarea obiectelor din fier forjat pentru decora ..
interioare - despre care scriam În numărul
precedent al revistei - implică o anumită tehnologie
şi, pornind de aici, cunoştinţe speciale.
Odată ales obiectul pe care dorim să-I realizăm _
suport pentru luminare, veioză, ramă de
de plafon sau de colţ, \:uier etc. - îl
după forma şi dimensiu.1i1e camerei, aeSelnll11C1LH
hîrtie.
Urmează apoi realizarea (definitivarea) artistică a
a liniei
obiectului, mai exact stabilirea exactă a
generale şi a detaliilor (ornamentale) care
se
cele mai potrivite În contextul· celorlalte obiecte
ţiuni

cameră.

Să analizăm, de exemplu,
suport
de lumînare cu un braţ sau cu mai
cazul
nostru, pentru a simplifica operaţiile, vom alege
suport pentru o singură lumînare, aşa cum reiese şi
din figură. Suportul se compune din următoarele

Ing. D.
operaţie ne trebuie un ciocan obiş
grame, existent În comerţ, dar care
m(II1I't!r::~t după
pe care ni-I alegem
jmnrim~u", pe fier.
cazul nostru, talpa ciocarOl:unIJe~~te cît mai bombat, pentru a se imprima

lucrîndu-se de obicei pe nicovală
bucată de traversă de cale
una lîngă alta, astfel Încît Însă fie acoperită de
loviturile, neavînd aceeaşi
ml:enISi!rat,e, provoacă urme cu diametre diferite, care
mai interesant
se vede

cu""<:::'" '''''' '<:<, pe o

1

==-

r

o

coninchis, în
intercalate
În cursul developării albului, acelaşi
gri se poate transforma În negru. Schimbările se datorează şi utilizării Ainui revelator de hîrtie (experimentat cu succes
pentru developarea la sOlarizare) care
permite atît solarizarea hîrtiei de contrast BC-1 şi a hîrtiei normale BN-1 cît
şi Încetinirea fenomenului solarizării la
un nivel controlabil.
IPROC:EElIEUIL SOLAR.ZĂRII
Revelatorul folosit la solarizare:

1

2

--------------------------------------------------,~.

_ _ _ _ _--J)j
14

mai
lucru la
după

se va transton Închis de gri. Nu e
ca faza 1 să fie scurtă
nu se va aprinde becul pentru
solarizare atunci cînd imaginea e doar
În curs de apariţie), rezultatele fiind
foarte slabe.
3. Transformareaalbului e hotărîtă
de lungimea În timp a fazei 2 de developare. Faza 2 fiind scurtă,albul devine
doar gri deschis, după copiere gri inchis sau chiar negru. Faza 2 fiind lungă,
albul se înnegreşte complet, după copiere, deci, redevenindalb.
Astfel, cele 3 părţi de lucru separate
În executarea imaginii solarizate permit o schimbare după plac a grîului, a
negrului şi a albului.
După ce cunoaştem fenomenul solarizării, putem trece la executarea imaginii 2.
",,,,il,,,rii"'<I"h,,

terabil, de
Încetinirea terlOrne!nullui.
Descrierea solarizării: asezăm hîrtia
expusă În revelatorul de mai sus. Developarea ei se poate face de la aproape
norma! pînă la supradevelopare (faza 1
de developare), după care se solarizează. De exemplu: folosind becul de
75 W; la o distanţă de 2 -m, se aprinde
lumina timp de 3,5 s pentru hirtia BC-1
sau 1,5 s pentru hirtia BN-1, fără ca În
acest timp revelatorul să fie agitat. Developarea se continuă (faza 2 de developare). Observăm cum, Încet de tot,
albul se innegreşte, dar nu şi griul!
Hîrtia o vom putea scoate la un moment
oarecare,al,9s de noi, punînd-o imediat
În fixator proaspăt. 1n continuare, totul
decurge normal, inclusiv uscarea fotografiei. Hirtia solarizată este destul de
innegrită peste tot, dar deja dă o imagine destul de plăcută dacă o privim
prin transparenţă. Această hîrtie solarizată e destinată copierii prin contact.

ROLUL DIFERITELOR FAZE
DIRIJAREA TONURILOR

iN

1. Tonul de gri care va rămîne neînnegrit după solarizare, deci după copierea imaginii va apărea negru, este
tonul de gri inchis. FOlosind însă supraexpunerea la executarea imaginii pe
care vom sOlariza, putem să obţinem
ca griul mijlociu (sau, după o expunere
şi mai lungă, griul deschis) să apară
În ton fnchis, deci să devină ton-cheie.
Astfel, alegerea tonului de gri pe care
vrem să;,. I transformăm în negru (sau,
după incă o copiere, în alb) se realizează prin alegerea lungimii expunerii
hîrtiei pe care vom solariza.

IMAGINEA 2
Examinînd imaginea 1,alegem varianta dorită a schimbărilor tonuri lor,
copiem această imagine 1 fntre plăcile
de sticlă, folosind o expunere corespunzătoare
tonului-cheie ales, după
care urmează sOlarizarea, cu fazele 1
şi 2 cu durata convenabilă.
Bineinţeles, trebuie să avem in vedere
că, copiind imaginea 1, tonalităţHe ei
apar inversate pe imaginea 2 (deci În
versiunea negativă) şi aceste tonalităti
sînt supuse efectiv fenomenului de SO'_
larizare.

IMAGINEA 3
Se obtine printr-o copiere a imaginii
2 pe o hîrtie cu contrast mare (preferabil AC-1) în revelator contrast obişnuit.
De exemplu folosind hîrtie AC-1, un
bec de 200 W, la o distanţă de 1 m, copierea Între plăcile de sticlă necesită
o e~punere. de 10-20 s. Faţă de fig. 0,
pe fig. 1 gnul deschis s-a transformat
În negru, negrul inalb,aibul in gri închis. Pe fig. 2, griul mijlociu a fost toncheie, deci apare negru,ultimul rămÎ
nîndalb.
Pe fig. 3 tonul-cheie este griul 1nchis, albul răm1nîndalb, negrul transTormindu-se în alb (fazele 1 si 2 cu
durată lungă).
.

IMAGINEA
Fixînd ca scop transformarea tonului
gri ales, deci a
alb,
n-avem decît

I~II

bU
In

sfîrşit, nu

uita ca inaintea
înmagazinăm energie În arcul obturatorului.
La apăsarea pe declanşator, acest arc
se va destinde, acţionînd mecanismul
accesul luminii in
De·ocamldaltă, atit este tot ceea
princip.ilele organe
declanşării să

Să

presupunem

că

adică să

o expunere
nfD1N. De
lează valorile
fiind neglijabile.
Cantitatea de lumină care intră lI'!
aparat este proporţională cu timpul
În
stă deschis obturatorul şI
la rindul ei, este
cifra de
scara

nu ştim nimic
face o fotografie
În mînă

ne vom
primul rînd, vom căuta
declansatorul. Acesta este butonul
apăsare, va face ca lumina
pentru un timp limitat în
pelicula.

zitiv care nu
imaginea
vizor decît atunci CÎnd aparatul este
corectă de fotoreali-

În

scară

de
unde se
5. Piesele 18, 19
20~ureche de agăţare, 21-contact Slrlcro-t>lit:z.
aparatului?
6. Dacă perechea 1/25 s cu 5,6 este corect
de Hso DIN, dar În aparat avem peliculă de 24°
amatori), putem alege perechea 1/250 s cu 81
7. Dacă timpul cel mai mical
este
peliculă de 27°DIN şi fotografiem vara
ora 13 cer
ce diafragmă vom adopta?
8. Citaţi toate perechile echivalente cu perechea 1/120 s cu 4, presu~
punînd că aparatul rămine Încărcat cu acelaşi tip de peliculă.
9. Următoarea serie de perechi de pelicule, timpi şi diafragme sînt
echivalente
cu accepţia uneia singure. Care?
15c, 1/30, 11; 18~ 1/2000, 2; 18~ 1/125, 8; 21~ 1/500, 16.
10. La umbră, este de 6 pînă la 10 ori mai puţină lumină decît În plin
soare. Putem fotografia vara la ora 11,00, cer senin; la umbră pe peliculă
de 220 DIN cu perechea 1/500, 5,S?
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CASETA
aducerea cifrei de pe scara
se face punerea
16 se

punctul

roşu

În

faţa

diafragmei

1/500, 2.
sau

Dacă, după ce am fotografiat, nu
vom uita să tragem filmul, adică să
aducem o nouă porţiune defi/m neexpusă în camera neagra in vederea unei alte

altă

pereche

echivalentă.

fotografii, putem să incepem să fotografiem. Se spune că Incepătorii au
noroc, deziluziile fiind rezervate pentru
av.ansaţi.

cipită:

În
numitul său
luminozitate, cu ajutorul
de expunere se reduce la
cunde!
În
- primul aparat fotografic
portabil, cu plăci ro1851: Descoperirea procedeului fotografiC cu plăci umede.
5t4ilinheil construieşte obiedidescoperă

de argint,
cincizeci de ori mai sensibile, fotografia devenind accesibilă amatorilor.
1873: Vogel descoperă rolul coloranţUor in stratul de emulsie fofosensibilă,
creÎnd posibilitatea unei redări corecte
a culorilor În tonuri de alb-cenusiu.
1887: Un preot american, Goodwin,
inventează rolfiimul. Invenţia este însă
exploatată imediat de către George Eastman, proprietarul firmei «Kodak», care
înfiinţează cea mai mare fabrică de
filme de pe atunci din lume. Goodwin
intentează un răsunător proces firmei
«Kodalo>, proces ce îl cîştigă prin resău În 1898.
cu bandă de
de astăzi,
însă imediat
suma de

vorba de o
dimensiunile unei camere
căreia este obscuritate comunul dintre
este practicat un orificiu
dimensiune
mică. Pe peretele opus se obţine imaginea răsturnată a peisajului
scenelor animate de afară. Tot
se
propagă razele de lumină prin pupila
ochiului omenesc, afirma leonardo da
Vinei, anticipînd intr-un fel viitoarele
aparate fotografice.
În secolul al XVI-lea, Porta stabileşte
importanţa diafragmării, apărînd şi

mele scrieri care ne oferă o ti",,,,,,,·;,,,,·,,,
completă a primei camere obscure tran sportabile, prevăzută cu o lentilă fixată
În tub În locul orificiului
Această

cameră

obscură

tuburi

a soartei,

ce-Î

proprie-

cu

două

Grupul şcolar M.I.U. din
Tirgu-Mureş este unicul
producător
de motoare
electrice cu turaţia variabilă. Deosebit de căutate
pentru industria iextHă, ele
se exportă in Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană,
Grecia, Polonia, Turcia şi ~
Ungaria.

Ce poate fi mai simplu decit o menghină?
Şi totuşi mîna viitorului specialist se fol'=

mează aici şi acum, În anii de studiu Inac=
tic. Menghina rolativă executată de elevi
ai şcolii de maişbi din Grupul şcolal' «23 Au=
gust» poate executa repere la diferite
Înclinări.
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Bucla de reglarea presiunii execlJta-

tă de elevul maistru lacovescu T.
de Ba Centru! şcolar chimie-Plo~
ieşti

asigură

funcţionarea

pel'=

fedă, fără timpi morţi, a comple=
xelor instalaţii chimice - impe-

rativ major nu numai ai acestei
ramuri, ci al intregii economii na~
ţionale.

o

problemă de
reală importanţă
tehnică - determinarea mamă
rului şi lungimii

barelor ce ies
dintr-un
laminor - poate fi
Încredinţată fotore.eului metalurgic produs de
Liceul industrial metalurgic din
Hunedoara.
Originalitatea aparatului pentru predarea şi verificarea cunoştinţelor de trigonometrie a fost recunoscută de forurile
de specialitate prin acordarea brevetului de inventator lui
Călin
elev al Liceului n ... 1 din Roşiorii de Vede,
autorul
aparat.

IA DOMICilII:
Cu scule simple, Îndemînare
se poate Înlocui
un carou spart la o fereastră. se
poate aşeza o bucată de sticlă pe
suprafaţa mesei etc.
După cum se arată În jlll~t'~·~t'i",
alătu rată, avem nevoie
tăietoare cu virf de
riglă gradată din lemn, cu
drepte; un cleşte (poate
patent) cu făld late; un amestec
ulei cu
; o Iarnă de
cuţit (sau
ascuţită, cu un
mîner
un
ochelari
protecţie,
Pentru lucru se foloseşte o masă
acoperită cu o pătură sau un
covor vechi.
şi puţin exerciţiu

Se

bucata
se unge pe conturul
de tăiat cu un:t-I!i'UZ

1
Se taie
sculă compas
care se poate
COl*~,cţl(ma relativ uşor;

cu o

2
ort:~sel1Za uşor

de vopsea veche,
etc.
cu lama de CUţit,

carou lui
pe tot perimetrul.
pentru a se vedea

"'t"I'UIO"'".

şi

dacă tăietura

este cor,nb/etd

şi

se

1
'-A'......

""l-, ... unei tăieturi

transversale
la mI'H"all"l~·n
cea mai

freza sau
se unge cu amestecul

sus-amintit;

Se indoaie
tăieturii

4

transversale
cade

Tăierea
şi

se face rapid

cu oarecare presiune

pe

suprafaţa

sticle;;

a) Chitul vechi este Înderama de lemn se
brc'teiea;j~ă cu o bucată (bantablă;

Separarea bucăţii tăiate
prin introducerea unei pene
(sau creion)
sub geam În
tăieturii.
presÎndu-se uşor de o parte
şi de cealaltă.

20

Scoaterea geam ului
spart, cu mănuşi. Curăţirea
chitului cu şpadul, scoaterea cuielor vechi, vopsi rea marginilor;
c) Montarea caroului. Dimensiunile vor fi cu circa 3 mm mai mici, pe lăţime
şi inălţime, decit spaţiul respectiv. Se presează geamul şi se intinde chitul cu
degetele;
d) Prinderea În ţinte a geamului. Se poate folosi un tub de ghidaj;
e) Chituirea finală cu şpadul;
1) Vopsirea chitului după 2-3 zile.

5

netică şi, in egală
cu arta». Pornind
a publica - foto
de aici, ne facem datoria
2, 3, 4 - o serie de vitralii care s-ar putea
încadra, practic, fără stridenţe, într-o
modernă. Nu fără a oferi cititorilor pe
spaţiul publicistic al paginii. Aşteptăm, deci
'
vitraliiie d".

P.S. În limitele aceleiaşi pagiri vom încerca În viitor să vă prezentăm o serie de alte
hobby-uri, concretizate În excelente colecţii
de nave, ceasuri, busole, miniautomobile
de epocă etc. Deţinătorii unor astfel de colecţii - viltuoşi ai unor hobby-uri prin excelenţă fascinant-tehnice - sînt rugaţi să ne
scrie.

Eliberat de rigoarea, deseori Iimitativă, a
de inspiraţi~ istorico-religioasă, vitralIul modem pătrunde tot mai mult În interiorul locuinţelor noastre. Un perete despăr
ţitor, 'un glasvand, o simplă uşă dominată
de o placă translucidă, depăşind funcţionali
tate~ lor imediată, transformă o întreagă
amblanţ~ 10cativă prin fascinaţia secretă de
forme ŞI culoare a noului vitraliu.
t~melor

2

Rigorile temei dispar; cele ale bunului gust.
ale fanteziei şi,mai presus de orice, ale artei
se dovedesc Însă aceleaşi, dacă nu chiar
sporite prin ancorarea lor intr-un context
familial, cotidian.
Evident, vitraliul clasic, de certă monumentalitate (vezi foto 1, 5) nu rămîne În afara
marilor victorii şi căutări ale epocii noastre.
Curente artistice prestigioase - intemeiate
pe tehnica echilibrului de formă şi culoare s-au supus deopotrivă influenţei directe şi
indirecte a vitraiiului. Noul «design» avea
să-I recunoască şi el, preluîndu-I creator, ca
o nesecată sursă de fantezie şi - prin receptivitate la epocă - de mare vitalitate. Implicit,
ne-a pătruns incă o dată În case ...
Cititorii
de tehnica vitraliului il
declară
ezitare un «hobby», singurulcităm textual- «care rimează cu tehnica ciber-

1
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1-micromotor; 2 - motorul de protectie; 3 tripo/ar; 4 - bobină Întrerupător; 5 contact de automentinere; 6 J 1 - contactele dispozitivului; 8 - brat solidar cu axul micromolorului;
9 - resort antagonist; 10 - buton de pornire.
întrerupător

ORIZONTAL: 1. Organ de

maşină făcînd

parte
dintr-un angrenaj de transmisie sau preluare a unor
mişcări (2 CU".); 2. Operaţie tehnică utilizind ca agent
termic vaporii de apă - Indicator exprimat În mărime
relativă care arată creşterea sau descreşterea procesului de productie; 3. Utila re - Agent atmosferic utilizat În industrie sub formă lichefiată; 4. Metodă nouă
utilizată in tehnică, În special pentru uscarea produselor aderente, cum sînt de exemplu tananţii şi detergenţii -Element chimic gazos utilizat la fabricarea
insedicidului DDT, ca decolorant În industria textilă

2

3

4-

5

6

Invenţia se referă la un dispozitiv electromecamc destinat protecţiei electromotoarelor trifazate in cazul lipsei unei faze,
precum şi în cazurile de suprasarcină (autor
- Iosif Frederic Hagelstein).
Dispozitivul de protecţie, potrivit invenţiei, foloseşte un echipament compus
dintr-un micromotor asincron, trifazat, de
construcţie obişnuită, conectat in serie cu
electromotorul trifazat care urmează a fi
protejat;de axtU micromotoruliui este ~t
totodată un braţ, care efectuează o deplasare într-un plan al cărui unghi depinde
de poziţia a două contacte limitatoare,
conectate în serie cu bobina întrerupăto
rului tripolar.
Un resort care creează un cuplu antagonist cuplului motor de rotaţie determină
braţul să realizeze deschiderea unuia dintre contacte; în prezenţa cuplului motor
datorat curenţilor celor trei. faze, braţul se
deplasează, ocupînd o poziţie intermediară
contactelor limitatoare, proporţională cu
sarcina consumatorului.

chide al doilea contact, care, la rîndul lui,
va intrerupe circuitul bobinei întrerupă
torului, determinînd deconectarea consumatorului de protejat, implicit dispariţia
cuplului motor al micromotorului; în felul
acesta braţul, datorită resortului, revine
în poziţia de repaus, determinînd deschiderea primului contact, care va menţine
deschis drcO.itul bobinei.
Pentru consumatori de diferite puteri
se pot folosi la micromotor înfăşurări statorÎce corespunzătoare, şunturi sau transformatoare.
Dispozitivul prezintă următoarele avantaje: protecţia este realizată de un singur
dispozitiv în cazul lipsei unei faze, suprasarcină, întrerupere sau scurtcircuit în
înfăşurări; asigură o precizie mare, siguranţă şi durată în funcţionare; are un
gabarit şi greutate reduse; nu este influenţat de variaţiile de temperatură ale
mediului ambiant.

THI

etc. (simb.); 5. Camă! - Nesiguri; 6. La intrare În fabrică!
- Ansamblu
cameră de aer comprimat
şi o anvelopă ce se
la roţile anumitor vehicule;..
7. Elemente chimice cu
caracteristic,
conducătoare de căldură şi electricitate,
ductile - Măsură englezească (pl); 8. Parte
nentă a unor aparate de zbor - Hărţi
laţie generatoare de abur sub presiune Casă! 1. O. Utilizată la fabricarea ţesături lor - A
Nici mai mult, nici mai
11. Operaţie de deClai,are
a zonelor de maximă
pădurilor nici un fel de scădere; 12.
maşină care serveşte la punerea În mişcare a
sau a
nave - Substanţă chimică
ca anestezic
medicină.

Instalaţie
ţii pentru detectarea şi localii:arE!a
anumit obiectiv - Instalaţie

VERTICAL: 1.

ridicarea şi transportarea difE~riti~lor matp.ri·a!p.
treprinderi, şantiere,
saniei - Drum de fier;
economice reprezentînd
d ucţiei; 4. Fir de
5. Localitate În India - Pn>gr,amul c.,nnr'rlnnat
vităţii economice din
hicule care servesc
ferajă - O~gon pentru
de fier! - In paner! 8. InC:OV1()ieirea
a unor
piese lun~i din metal, lemn, plastic etc. (pl;);
9. Maşină slaţionară pentru sortarea boabelor de cereale; 10.\Podiş În Nigeria - Una din fetele lui Delavrancea::' Moţ (ban.); 11. Teşite! - Cete! - Dispozitiv utilizat la separarea materi-alelor sub formă granuIară; 12. Aparat utilizat in industria -electrotehnică
pentru mărirea intensităţii sau a tensiunii curentului
electric.
'Dicţionar:
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La suprasarcină, braţul de acţionare se
deplasează. in poziţia maximă, unde des-

OBOT, AIRI, AiR, TUT.

LA CEREREA UNOR CITITORI,
PUBLICAM CÎTEVA DATE
INFORMATIVE
ALE UNOR TRANZISTORI
Ucbo (V)
AC
AC
AD
AD
AD
AF
AF
AF
AF
SC
SC
SC
SC
SD
BD
SF
BF
ACY
AFY
AFY
AFY
ASY
BCY
BDY
BFX
BFX
BFX
BSX
BSX
BSX
BSY
BSY
BSY
BSY

121
152
130
132
150
106
125
139
279
107
108
109
157
109
130
184
194
23
12
16
37
48
66
13
55
60
62
46
49
62
17
34
62
63

P
P
P
P
P

P
P
P
P
N
N
N
P
N
N
N
N
P
P
P
P
P
N

N
N

N
N·
N
N
N
N
N
N
N

20
-32

-32
-80
-32
-25
-32

-20
-20
50
30
30
-50
60
100
30
30
32
25
30
32

Ic (mA)

-

300
500
-3000
-3000
-3500
10
10
10
10
200
200
200

-

200
3000
15000
30
30
200
10
10
20
300
200
3000
400
25

64
45
80
60
40
30
100

12
000
600
3000
200

60
60
20
60

25
40

UBe 2 v; P=PNP;

600

_.
N=NPN

200
200

f T (MHz)

1,5
1,5
0,35
0,35

045
220
75
550
780
250
250
300
130

30
09
300
260
1,5
230
550
600
1,2
250
30
500
550
675
50
400
30
280

400
200
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Perturbaţiile

provocate În

scoarţa

toate condiţiile de pe
american «S kylab» (mai
derabilitatea), destinat să
laborator cosmic american În
viitor.
transmise pe sol. Studiind aceste sem• La 30 septembrie a
nale, specialiştii N.A.S.A. au ajuns la
cosmodromul «Cape
concluzia că scoarţa selenară are o
dintre cele mai importante
grosime de 65 km, evidenţiind posibiliruJui laborator cosmic de
rican «Skylab», şi anume
tatea existenţei unei «mantale» şi chiar
a unui nucleu similare celor pe care le
spaţial «Apollo», care şi-a
are Terra! Meteoritul a ciocnit Selena
recent setul de încercări la sol la
la 142 km nord de locul de aselenizare
trul ~paţial de la Houston.
a echipajului «Apollo»-14 şi energia
e Incă un astronaut incercat pără
dezvoltată la impact a fost ech~valentă seşte N.A.S.A.; este vorba de fostul
cu aceea pe care ar fi provocat-o explocomandant al navelor cosmice pilotate
zia a 200 tone de trinitrotoluen; acest
«Gemini»-4 şi «Apollo»-9, genera~ul mameteorit se pare că a avut diametrul
ior de aviaţie, inginer astronaut James
McDivitl. De menţionat că MeDivitt înde aproape doi metri şi a provocat un
crater de aproximativ 100 m diametru.
deplinea din 1969 funcţia de conducător
al programului navelor spaţiale «Apol., Recent s-a încheiat interesantul experiment început la 10 iulie sub numele
10». Astfel, de la 1 septembrie 1972,
fostul astronaut McDivitt va indeplini
de SMEA T (iniţia~ele cuvintelor englefuncţia de vicepreşedinte al unei comzeşti cu semnificaţia: experimentul mepanii industriale.
dical pentru testarea În altitudine a echie Planificarea, care are la N.A.S.A. o
pajului «Skylab»). Condusă de speciafoarte mare «trecere», produce şi unele
liştii Centrului pentru zboruri spaţiale
întîmplări
care par cel puţin curioase:
cu echipaj de la Houston şi efectuată
se ştie că În 1976 americanii au plănuit
de astronauţij R.l. Grippin, D. Thorton
să depună lin pe Marte un robot cu mai
şi M. Bobke, această experienţă s-a
multe funcţii ştiinţifice, denumit «Videsfăşurat timp de 56 de zile la «bordul»
king». FrÎnarea acestuia În rarefiata,
camerei de 6 m diam~tru care reproduce

selenară ca urmare a unei recente 10viri de către un meteorit au fost 'inregistrate de staţiile seismice pasive lăsate
de echipajele «A poli o» pe Selena şi

I

dar foarte intinsa atmosferă marţiană
va comporta şi un sector În care de
mare folos va fi o paraşută. Ei bine,
încercările cu această paraşută au Început, sub forma unui set de trei testări,
Încă din iunie 1972!... Se vor reproduce
toate condiţiile În care are loc funcţio
narea paraşutelor, corpul care simulează
vehiculul activ «Viking»fiind ridicat la
cca 48. km cu un balon stratosferic,
acolo considerîndu-se că există o densitate similară celei din apropierea suprafeţei «planetei roşii» ... Cele 850 kg,
cit va cîntări macheta staţiei automate,
vor parcurge domenii cu viteze supersonice şi subsonice, variind între 100
şi 2 600 km/ oră!
• De cînd a ajuns În apropierea planetei Marte, staţia interplanetară automată «Mariner»-9 a transmis aproape
8 000 de fotografii ale planetei, reuşind
«acoperirea», a peste 72% din suprafata «planetei roşii». Conform declaratiiior specialiştilor de la Jet Propuision
Laboratory, Pasadena, În noiembrie a.c.
va inceta transmisia acestui devotat
emisar al Terrei. Î ntrueit centralizarea
datelor numeroase primite de la «Mariner»-9 va mai dura, sperăm să informăm cititorii de abia spre sfîrşitul anului cu cele mai importante concluzii care
au fost trase din «interogarea» planetei
vecine .
., După ample dezbateri, consiliul şti
inţific al organizaţiei europene de încercări a lansatoarelor de vehicule spaţiale,
CEClES/ElDO,a hotărît să amine cu
1-1/2 ani lansarea rachetei «Europa»-li,
ca urmare a distrugerii ultimei variante
a rachetei «Europa» la sfîrşitul anului
precedent. Cu această rachetă urmează
a fi lansat în 1974 satelitul de telecomunicatii franco-german «Symphonie». sub
auspiciile ERSO.

• Vă recomandăm- să calculaţi valoarea curentului ce
cu
trece printr-o
valoarea de 5 n în condiţiile schemei alăturate.
ce aţi calculat, montaţi
serie cu respectiva rezistenţă un instrument de măsură
şi verificaţi experimental valoarea curentului rezultat din
calcul.
15..n.

8..n.

sov

• Calculînd sau utilizînd
abaca publicată în revista
noastră, cît timp vă este
necesar să determinati valorile celor două rezistenţe,
care legate in serie au valoarea 100 Q, iar legate în
paralel 10 O?
I-E-----

Efectul nociv al abuzului de medicamente, oricare ar fi, nu mai surprinde
pe nimeni. Chiar şi nevihovatele pastile
de antinevralgic, În afara cal mării rapide
a unor dureri - pentru care şi sînt folosite - au şi alte efecte mai puţin grave,
e drept, ia un individ sănătos, dar totuşi
demne de amintit. Irită mucoasa gastrică, În anumite situaţii, influenţează
În caz de abuz activitatea corduiui şi,
În sfîrşit, produc uneori tulburări ale
sistemului circulator sÎ'ale sistemului
nervos central.
.
Putem Însă renunta la aceste salvatoare antinevralgice? În articolul de
faţă vă prezentăm o metodă relativ
simplă de terapie locală electrică a
diverselor nevralgii, o metodă îndeajuns
de eficace,al cărei preţ de cost se află
~ub cel al unei pastile de antinevralgic.
In plus, are avantajul de a nu prejudicia
prin nimic pacientului, indiferent de
vîrstă sau de starea sănătăţii lui, fiind
o metodă de fizioterapie sută la sută
externă.

Pentru a aplica metoda de tratament
va trebui mai intîi să vă confecţionaţi o
«perie» metalică de felul celei prezentate În fig. 1, confecţionată dintr-o bucată de lemn tare, lungă de 150-180 mm,

cu secţiunea dreptunghiulară de 15 x
8-10 mm, cioplită la un capăt În formă
de mîner de perie de dinţi, iar la celălalt
capăt avînd aplicată pe una din feţe o
bucăţică de tablă subţire, de alamă, În
care' s-au dat găuri de 1 mm, aşa cum
se arată În fig. 2 (se poate utiliza, precizăm, chiar şi o bucată de tablă de la
o simplă cutie de conserve). Tabla se
fixează pe lemn bătînd În fiecare
cîte un ac de gămălie. E bine să
ace cu gămălie mare şi nichelatâ
fie inoxidabile). După ce se vor
astfel (Ia acelaşi nivel) toate
cîte unul în fiecare orificiu~ se cositoreşte Întreaga tablă de ace. La extremitatea dinspre mîner se
un
fir de liţă de 1-2 m lungime,
subţire şi mai moale, care se
polul negativ (lamela mai lungă)
unei
baterii de lanternă de 4,5 V. (Poate fi şi
uzată, dar nu complet descărcată, deoarece curentul care se va consuma
este extrem de mic, de 800-1 000 de ori
mai mic decît consumă un bec de baterie.) La polul pozitiv se leagă tot un
asemenea conductor, la capătul căruia
se cositoreşte o bucată de tablă la fei
cu prima, de orice formă, cu suprafaţa.
de 5-6 cl'l'f-; acest pol pozitiv se aplică,
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după ce a fost învelit
apă cu sare, pentru un

cu tifon muiat in
contact mai bun,
pe spatele sau pe gîtul pacientului)
fixindu-se cu o eşarfă sau cu benzi de
leucoplast. Fiind gata «instalaţia», p.oate ,
incepe «tratamentul». Periind locul dureros cu o presiune medie, timp de o
jumătate de oră, pacientul va resimţi
În mod sigur o ameliorare sau chiar o
incetare completă a durerii. E bine să
se spele În prealabil cu spirt locul unde
se pune electrodul pozitiv şi locul unde
se va peria, pentru a degresa pielea.
Explicaţia acţiunii terapeutice este simplă: locul dureros se consideră «rănit»
de variaţia bruscă locală de temperatură
şi, ca orice rană, este mai «pozitiv»
încărcat decît ţesutul înconjurător, datorită, bioelectricităţii celulelor. Impulsurile negative introduse prin periere
anulează diferenţa de potenţial, producînd ameliorarea de care aminteam.
Se poate folosi şi bateria de 6 V a maşinii, cu motorul oprit.

• Ce valori vor avea reşi
şi ce

zistenţele

tensiune va debita sursa de
încît voltalimentare
70
resmetrul să
pectiv, ,30 V?

recomandăm să

tranzistoare
să-I

avînd minusulla

şasiu.

la un

benzile de r:;:lIii(1,~nrt~i"!''lI"i
cu tranzistoare.
referiti nu dau randamentllj

scontat
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AVIATiE
Cu prilejul «Zilei aviatiei», comemorÎnd pe pionierii aripilor româneşti
Traian Vuia şi Aurel

lZ,B6

*-.......4..f?'1.....---I-......jjI7--........--4~...........:..,--.......

T

Vlaicu, Poşta română a emis două
timbre cu valori nominale de 60
bani şi 3 lei. Cu acelaşi prilej a
fost emis şi un plic «prima zi»,
oblileral cu o ştampilă speciala,
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la realizarea acestui număr au colaborat: ing. R. Coman; ing. V. Călinescu;
ing. Cornel Coterbic;ing. Sergiu florică; ing. D. GăIăţeanu; N. Galambos; ing. M.
S"anciovici; ing. V. Lauric; ing. 1. Mihăescu; ing. D. Petropolj fiz. M. Schmolt

Prezentarea ariistică: ADRIAN MATEESCU
Prezentarea' grafică: ARCADIE DANELIUC
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