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N. GALAMBOS

Despre unele instrumente electronice (orgă, chitară etc.) OJ o mai largă răspîndire ,
cititorii interesaţi pot găsi diferite descrieri şi soluţii practice, atît in cadrul revistei
noastre cît '51 În literatura de specialitate. Articolul de faţă prezintă un instrument electronic relativ puţin cunoscut, dar aspirind, mai ales in ultimul timp, la o justificată acreditare muzicală.
uzi că uşoară, păstrarea tempoului şi ritmului fiind
le unei orchestre cu experienţă.
entişti nu vor să renunţe la individualitatea
acceptînd un «baterist electronic», pot folosi apara•
•
In
ntlnuare
pentru exersare.
t.aparatului este dată În fig. 1, În timp ce În fig. 2 se indică
porenţiometrelor de reglaj la circuitul de bază.

Sunetele instrumentelor de percuţie obţinute pe ca.le
permit, după cum bine se ştie, înlocuirea unor
minoase cu un ~ic aparat, care, prin intermed
care existente, creează efecte sonore de
Un avantaj deosebit îl constituie şi
avem în vedere menţine tempoul
timp cît dorim), calitate utilă

U

obişnuite.
dată in fig.

J T -F E T

Inainte de a intra in analiza sche
este necesar să dăm unele explicaţii
zistoarelor cu efect de cimp (FET),
tranzistoare fiind folosit mai rar de
zistoarele T , -T 2-T 3 din fig. 1 sint de tip
UJT (unijoncţiuneHET. Acest nou tIanz
fost. construit in 1953 in cadrul unor experienţe
pentru perfecţionarea tranzistoarelor; folosirea practică insă, din anumite motive, a inceput de numai
10-12 ani. Tranzistorul UJT-FET este de fapt o
diodă cu două baze (chiar sub această denumire a
fost folosit la inceput). Un semiconductor de ·tip N
este prevăzut cu două contacte chimice şi cu o
joncţiune P-N (fig. 3). Contactele ohmice se numesc
baze, iar joncţiunea P-N se numeşte emitor. Corn·
plementarul, ca şi la 1ranzistoarele obişnuite, este
construit cu semiconductoare tip P şi joncţiun/
N P (fig. 4). Nu intrăm in amănunte de tehnologie
constructivă, dar menţionăm că şi aici există mai

5.
ia cristalului
fiind foarte stabil.
or) apare o tensiune
aplicăm o tensiune extecomandă U
I;are e mai mare
E
R
scade vertiginos (Ia 100).
S1
stica specifică a tranzistoarelor UJT-FET
de cele obişnuite o reprezintă şi faptul că intră
in stare de conducţie la o tensiune de prag mai
mare de U . In practică, această tensiune este de
s
aproximativ ~ V. De la această tensiune tranzistorul
se deschide şi panta de conducţie este foarte abruptă.
Un asemenea exemplu de aplicare este dat in
fig. 6, care reprezintă un montaj simplu de generator
de unde tip «dinte de ferăstrău». Să analizăm cum

La inceput, CE nu este

incărcat. CE incepe să se

incarce prin rezistenţa RE cind emitorul atinge
tensiunea de virf U p' dioda intre emitor .şi" bază se
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funcţionează.

Fig. 1

o

Fig.!
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Fig.4-

deschide din cauza golurilor injectate, scade rezistenţa semiconductorului intre emitor şi contactele
ohmice, iar C~ se descarcă. Frecvenţa este dată
de formula indicată in fig. 6. R,; nu se alege arbitrar,
ci se ţine cont de caracteristica tranzistorului; ea
trebuie să fie aleasă in aşa fel Încit la o tensiune
U dată, curba de lucru a lui RE să intretaie caracteT
ristica domeniului negativ al lui IE(U ). Formele de
E
undă obţinute În diferite puncte sint redate de asemenea in fig. 6.
Se pot obţine şi altfel de forme de unde. Astfel,
În fig. 7 avem un generator de impulsuri in «dinte de
ferăstrău» şi unde dreptunghiulare. Formele obţi
nute În diferite puncte sînt ilustrate În figură.
Montajul funcţionează astfel: condensatorul C S6
Încarcă prin rezistenţa R, . Cînd E atinge tensiunea
de valoare U
=
'Z'
U
creşte brusc curentul
ES1
SS
de emitor, tensiunea pe E scade brusc, dioda D
va fi polarizată invers şi condensatorul se descarcă
treptat prin R . Dacă tensiunea la punctul A scade
2
sub valoarea tensiunii din punctul E, tranzistorul
basculează Înapoi, in starea iniţială, şi ciclul reÎncepe.
Pentru cei care nu pot procura tranzistoare UJTFET, dăm În fig. 8 o echivalenţă cu tranzistoare
obişnuite. Menţionăm că rezultatele sînt satisfăcă
toare, dar nu identice. Trecerea În conducţie nu
mai este aşa de abruptă, iar tensiunile de prag diferă
În funcţie de caracteristicile tranzistoarelor folosite,
avînd chiar acelaşi indicativ. Această soluţie de
Înlocuire se poate folosi şi la schema din fig. 1 in
locul tranzistoarelor T , -T 2-T 3' Se va face Însă
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Un cuier atrăgător. amuzant «făcut chiar
de tăticu» - constituie pentru copii un argument
mult mai convingător decît o indicaţie
absolut
•
judicioasă, dar ... moralizatoare. In plus. un cuier
cu trompă de elefant, fixat chiar la Înălţimea
copilului. se Înscrie În categoria acelor prezen~e
care izbutesc să Îmbine o joacă cu o deprindere
foarte serioasă.
Desenele - sugerate de revista engleză «Do
it yourself» constituie, evident. o sugestie
şi. in acelaşi timp. o recomandare pentru o anume
tehnică de lucru. Desenati
deci modelul sau
•
inventaţi un altul. decupaţi-I apoi şi lipiţi-I pe o
foaie de placaj corespunzătoare. in rest, dacă
n-aţi uitat să folosiţi un ferăstrău de traforaj ...
totul e foarte simplu.
•
In acelaşi stil şi cu aceeaşi tehnică puteţi incerca
şi realizarea unei veioze mai mult decît amuzante.
De aici Încolo, Însă, - solicitindu-i şi pe copii
să vă ajute - totul depinde de fantezia şi indemÎnarea dv.
Aşteptăm deci scrisori şi fotografii, mai ales
pe care să le putem trimite in schimb colegilor
dv. t:de hobby» din Anglia.

Florile infrumuseţează şi înveselesc orice cămin.
Dar nu dispunem totdeauna de timp pentru a le
transporta la soare sau la umbră,la lumină sau într-un
colţ mai ferit. Etajera mobilă pentru flori, pe care o
puteţi confecţiona singuri, rezolvă această problemă.
Foarte indicat pentru acest scop este lemnul de
mahon sau alt lemn roşu, mai ales dacă este acoperit pe ambele părţi de un strat de lac rezistent la
umezeală.

Lucrul se incepe prin confecţionarea unui .tipar
in mărime naturală pentru părţile laterale. Pentru
rafturi, cit şi pentru şipcile din marginea. rafturilor,
sint de ajuns jumătăţi de tipar, cum se arată Tn desen, pe hTrtia gradată de mai jos. După aplicarea
tiparului pe scindura destinată părţilor laterale, piesele care corespund una alteia se fixeaz~ prin intermediul părţilor. de prisos (care rămin in afara tiparului) astfel ca, la tăierea ulterioară cu ferăstrăul,
cele două părţi să aibă forme identice.
La asamblare, întii se unesc piesele curbe ale parţilor laterale. Urmează montarea pţăcilor de .bază,
prin şuruburi de lemn. Apoi se introduce şipca mTner
şi se fixează părţile laterale de placa de bază. Jn
sfirşit, se aşază rafturile şi se ·fixează prin şuruburi
şi clei.
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Este vorba in fapt de o masă care, in loc de
picioare, are un suport-vitrină; odată pliată la
perete, masa se transformă intr-o atractivă
vitrină pentru bibelouri (incadrată eventual intr-o ramă din esenţă tare).
Ca să se evite golirea rafturilor cind masa se
Iasă in jos, se toarnă citeva picături de lac pe
fiecare obiect (ca să nu cadă).
.
Figura alăturată arată amănunţit cum se
croiesc şi cum ' se ansamblează părţile competente.
. La spatele «suportului»-vitrină se poate fixa
un ecran de aramă, de mare efect estetic, cre ind
o anume impresie de adincime (atunci cind
masa este deschisă) şi constituind totodată un
fundal foarte potrivit pentru bibelouri (cind
masa este pliată pe perete).
Alegerea cirligului menit să fixeze masa de
perete ţine de preferinţe, dar o posibilitate comodă o constituie fixarea unei bucăţi de fier
magnetizat de muchia exterioară a mesei şi,
respectiv, inşurubarea in perete a unei contra•
piese.
Această piesă, practică şi elegantă, se poate
folosi atit pentru servit masa cît şi pentru alte
treburi gospodăreşti. Pliată de perete se transformă intr-o vitrină ingustă cu 3 rafturi.
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«frigero», «frigero-super» şi «frigero-Iux» sînt
denumirile comerciale ale noilor tipuri de frigidere
româneşti cu compresor de 1'10 1, 180 1, respectiv
240 1. Prezentînd o serie Întreagă de calităţi incontestabile (consum mic, putere de răcire superioară, aspect
plăcut şi posibilităţi de reglaj) frigiderele cu compresor
şi-au cîştigat un binemeritat prestigiu atît În practică
industrială cît şi În cea menajeră.
Marea majoritate a frigiderelor cu compresor posedă
acelaşi tip de schemă electrică, devenită clasică.
Ea se compune din (a se vedea figura alăturată):
motocompresorul M, releul de pornire RO, releul de
protecţie Rp, termostatul Ts, stecherul St.
Se ştie că motoarele monofazate cu inducţie nu pot
porni singure fără dispozitive speciale de lansare.
Soluţia cea mai des folosită pentru pornirea motoarelor
monofazate se bazează pe utilizarea unei Înfăşurări
auxiliare care produce faţă de cîmpul principal un cîmp
auxiliar decalat. Ambele cîmpuri furnizează un cuplu
învÎrtitor, care Înlesne~te o pornire uşoară şi sigură.
De Îndată ce motorul are o turaţie suficientă, poate
funcţiona mai departe cu faza de lucru, Înfăşurarea
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LISTA MATERIALELOR

,

• 1 bucală de 2 x 60 x 90 cm de lemn moale, furniruil
cu lemn Iare;
• 3,7 m de bandă presaIă de 4 cm;
• 1 bucală de 0,3 x 40 x 75 cnf de lemn moale;
• 1 buc\,Iă de 1,2 x 32 x 50 cM de lemn moale;
• 3 m d'"e bandă de lemn flexibilă;
• 1 ecran de aramă de 40 x 75 cnf ;
• 1 bucală de 1 m de balama de pian;
• cirlig pentru fixarea mesei de perete;
• cuie de finlsaj sau stifluri, linte pentru fixarea ecranului de aramă, şmirghel, ciei, materiale de finisare.
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auxiliarii decuplindu-se automat. Prin urmare, Înfăşura
rea auxiliară, care este parcursă de curent numai
CÎteva secunde, se va dimensiona foarte strîns În vederea efectuării unei economii de spaţiu şi material.
Acest fapt pune În pericol de ardere faza auxiliară
dacă aceasta din urmă rămîne conectată un timp mai
Îndelungat.
Pentru conectarea şi deconectarea fazei auxiliare la
pornire, se foloseşte releul de pornire Rd. Dacă şte
cherul St se introduce În priză, Înfăşurarea de lucru "
În serie cu bobina releului de demaraj Rd, este parcursă
de curentul de scurtcircuit, rotorul rămînînd În stare
de repaus. Bobina W, fiind alimentată cu o intensitate
importantă de curent, va acţiona Închizînd contactul
3 şi prin urmare va ali menta faza auxiliară. Motorul
Începe să se Învîrtească. Odată cu creşterea vitezei,
curentul prin faza de lucru I se micşorează. La un
~numit curent " corespunzător vitezei nominale,
releul Rd deschide contactul 3 şi astfel faza auxiliară
este ·mtreru pta.
Releul de pornire trebuie să anclanşeze şi să declanşeze fării vibraţii şi bilbÎieli, contactul să fie sigur, pe cit
posibil să Închidă şi să deschidă acelaşi curent şi să aibă
o fiabilitate ridicată (minim 500 000 manevre).
Motocompresorul frigiderului trebuie neapărat protejat din cel puţin 2 motive:
1. in caz de accident (suprasarcini Întîmplătoare,
frecări, faza auxiliară este introdusă cu Întîrziere sau
nu este Întreruptă la timp, scurtcircuit În motor etc.).
•
2. In funcţionare normală, temperatura Înfăşurărilor poate să se ridice peste limita admisibilă datorită
apariţiei unui cuplu antagonist, superior celui furnizat
de motor. Acest fenomen se po~te produce cînd uşa
frigiderului rămîne deschisă o perioadă mai Îndelungată
la o temperaturii ambiantă mai ridicată sau cînd se
o
bruscă În alimentare În
com-

"/XArA DE NRErl!.
8AI'IDĂ DE J.EMN
.eL EXI81J.Ă APJ.IC"ATĂ
PE TREI MUCHII

scurt
nu
fan auxil
trebuie deconectate spre a nu se arde.
Sarcina deconectării motorului revine releu lui de
protecţie. Temperatura Înfăşurărilor poate lua valori
alarmante nu numai din cauza creşterii intensităţii
curentului. Pot interveni frecări mecanice sau ridicarea
importantă a temperaturii ambiante. Releul de protec~
ţie declanşează În aceste cazuri mai repede, fiind astfel
conceput Încît să fie sensibil şi direct la temperatură,
În afară de curent. Comanda conectării şi deconectării
periodice a frigiderului revine termostatului Ts. Termostatul măsoară În mod continuu temperatura din incinta refrigerentă şi, funcţie de această temperatură,
comandă automat cuplarea sau decuplarea motocompresorului. Termostatul este prevăzut cu o rozetă
de reglaj avînd 3 -4 sau mai multe poziţii, cu care se pot
regla temperaturile din frigider după necesităţi. rn
acest fel se menţin temperaturi scăzute (dulapul frigiderului fiind astfel construit Încît pierderile de temperatură să fie cît mai mici), deşi regimul de funCţionare
este intermitent. Aşa se explică consumul scăzut de
energie electrică. Spre exemplu, frigiderele româneşti
de tip «frigero» consumă la 25 0 C 0,6 kWh În 2<4 de
ore de funcţionare, iar la 32"C 1 kWh În H de ore.
De obicei, frigiderele cu compresor nu posedă
Întrerupător. Rolul de alimentator şi Întrerupător
este preluat de ştecherul montat la capătul cordonului.
De remarcat că ştecherul este prevăzut cu contact
de punere la masă, protejÎnd prin aceasta persoanele
care Întîmplător ar atinge părţile metalice ale frigiderului puse sub tensiune accidental.

1.3

va urma un astfel de drum incit după ieşire va
trece tot prin O' (de exemplu. razele 2 şi 4) .
Toate punctele din planul care trece prin O.
paralel cu obiectivul, vor avea imaginea situată
intr-un plan paralel cu planul obiectivului care
trece prin O' şi care se numeşte p!anul imaginii.
Dacă notăm cu d şi d' distanţele de la obiect
la obiectiv şi de la imagine la obiectiv, Între ele
există o relaţie simplă care ne serveşte pentru
calcule, şi anume:

Ing. D. PETROPOL

aparatului fotografic. a aparatului de mărit. a
aparatului de proiecţie diapoziti~. a dispoziti velor de reproducere. ca şi a aparatului de luat
vederi sau a aparatului de proiectat film cinematografic. Unde se formează punctul imagine1
Fiecare obiectiv este caracterizat prin «distanţa
focală» dată În centimetri, care nu este decit
distanţa de planul obiectivului a unui punct C
(focarul) care se află pe axa obiectivului. Proprietatea principală a acestui punct1 O rază de lumină
care vine paralel cu axa obiectivului, Îşi deviază
drumul la trecerea prin obiectiv. astfel
Încit
•
la ieşire trece prin punctul C (fig. 2).
Un obiectiv este convergent dacă razele paralele se unesc dincolo de planul obiectivului ; in
acest caz se consideră că distanţa focală este o
cifră pozitivă Dacă după trecerea prin obiectiv.
razele diverg, astfel incit numai prelungirile lor
se unesc În punctul c, focar situat În faţa obiectivului, obiectivul se numeşte divergent. iar
distanţa focală este o cifră negativă .
Ştiind in plus că orice rază de lumină care
trece prin centrul obiectivului işi păstrează
direcţia. putem deduce unde se formează ima•
grnea.
Fie «o» punctul obiect şi să trasăm drumul
une i raze de lumină (fig. 1, raza 1) paralelă cu
axa obiectivului pină la i ntersecţ i a cu planul
obiectivu lui. Ştim că această rază va trece prin
focar. Trasăm apoi raza 3 care vine de la acel.aşi
punct şi care trece prin centrul obiectivului şi îi
prelungim drumul pină la intersecţia cu prima
rază de lumină . punctul astfe l determinat este
cel care ne interesează ş i il vom nota cu O' .
Orice altă rază de lumină care pleacă de la O

Una din operaţiile pe care trebuie să le executăm inai ntea declanşării este pu ner'ea la pu nct
a apanltului fotografii::. De ce este necesară 1
Nici un sistem optic nu redă la fel de precIs
contu ru ri le obiectelor situate la diferite distanţe .
Se cunoaşte dealtfel că sistemele optice prezintă
proprietatea de stigmatism pentru o anumită
pereche de planuri. Cum funcţionează insă obiectivul aparatului de fotografiaU
Trebuie să spunem că un obiectiv. oricit de
complicat. poate fi echivalat. intr-o primă aproximaţie, cu o lentilă simplă din punct de vedere
optic; din această cauză. explicaţia noastră se
va referi la drumul razelor de lumină printr-o
lentilă. Această descriere si
calcu lui care va
•
urma trebu ie inţelese, «pri nse» de fotograf.
deoarece se va intilni cu ele de foarte mu Ite ori.
fie atunci cind lucrează cu aparatul fotografic.
fie cind lucrează În laborator. fie cind proiectează
şi construieşte dispozitive şi aparate optice .
ŞI

PRECIZIA IMAGINII

Obiectivul aparatului de fotografiat are proprietatea de stigmatism. adică are proprietatea
de a deforma drumul razelor de lumină care
pleacă de la un punct o al unui obiect. astfel
Încit ele să se intersecteze intr-un acelaşi punct o'
care se numeşte punctul imagine .
•
In cazul in care s i tuaţia se prezintă ca În fig. 1,
adică punctul obiect şi punctul imagine sint de o
parte şi de alta a obiectivului, se spune că imaginea formată este «reală», În sensul că ea poate fi
proiectată pe un ecran. Situaţia descrisă În fig. 1
este caracteristică «fu nctionăr
i i» obiectivu lu i
•
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momentul in care fotografiem. se pune o
problemă uşor diferită de precedenta. Ne sint
date planul peliculei negative, planul obiectului
real «O», care este obiectul pe care vrem să-I
fotografiem, distanţa focală a aparatului (de
exemplu, in cazul aparatelor de format mic
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cca 5 cm),
astfel Încit
ni se dă:
determine

•

iar noi trebuie să aducem obiectivul
imaginea rezultată să fie clară . Adică
D=d+d'; f=5 cm şi se cere să se
d '. Relaţia algebrică este:

In realitate, aceste formule le utilizăm numai
atunci cind dimensionăm dispozitive optice pen•
tru a determina cursa obiectivului. In cazul
aparatu lui fotografic, constructoru I a notat pe
inelul de distanţe poziţia ob iectivului care corespu nde pentru obiecte aşezate la diferite
distanţe . Şi totuşi nu putem e limina acest calcu l
in cazul in care executăm macrofotografii cu
ajutorul inelelor care măresc distanţa d in tre
obiectiv şi peliculă pentru a putea realiza fotografii ale unor obiecte foarte apropiate de aparatul fotografic (sub distanţa minimă inscrisă
pe inelul de distanţe) sau in cazul in careintrebuinţăm lenti lele ad iţionale care modifică distanţa
focală a obiectivului.
Referindu-ne la fig. 1', facem o observaţie
simplă: Dacă vom situa pelicula fotografică intr-un

ZONA

DE CLA~ITATE

PLANUL.

D&PI!RTAT I---......::..:::..::..:....~:.!.!::!

I

-

4P1Ol0~'AT

I

DE PUNeRE
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Punerea la punct se face pe obiectul care
prezintă cel mai mare interes În fotografie.
- Diafragme mici se adoptă numai În cazul
În care condiţiile de iluminare sînt comode
(adică nu impun adoptarea unor timpi de expu·
nere prea mari) şi cînd dorim să redăm toate
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Fig.4

OBIECTUL

I

PE cARe
S-A FJl:CUT PUNEREAI
LA PUNC.T

I

I

amănuntele.
APARAT

I

I
plan oarecare (II, diferit de planul iniţial), razele
de lumină 1, 2, 3,4 vor cădea În zona cuprinsă
În acolad~, astfel Încît imaginea formată nu va fi
punctiformă, ci va avea aspectul unei pete, ceea
ce duce la pierderea preciziei de redare.

PROFUNZIMEA
•

In realitate, problema preciziei de redare nu se
pune atît de strict. Ochiul uman tolerează imprecizii ale redării unui punct de ordinul a 0,1 mm.
Adică, dacă un punct din realitate este redat
printr-o pată cu diametrul mai mic de 0,1 mm,
se poate spune că fotografia este clară. Diametrul
petei formate pe negativ trebuie să fie cu mult
mai mic, deoarece acesta se măreşte ulterior
În laborator. Se consideră că un punct este redat
Încă precis pe negativ, dacă pata care se formează
are un diametru mai mic decît 0,03 mm (valorile
au caracter strict ilustrativ şi depind de unele
convenţii şi standarde).
Din fig. l rezu Ită clar că, În fu ncţie de d iametrul real al lentilei. obiecte situate În planuri
diferite pot fi redate Încă destul de precis, avînd
În vedere că ochiul uman nu deosebeşte micile
•
imprecizii. In fig. l a este redat cazul unei lentile
cu diametrul suficient de mic, care este aşezată
astfel Încît redă exact obiectul 0, prin marginea
0, În planul respectiv de punere la punct.
Evident, un alt obiect 02' situat la altă distanţă
de lentilă. va fi redat pe planul peliculei printr-o
pată al cărui diametru este mai mic decît cel
maxim permis (de exemplu. mai mic de 0,03 mm).
şi care nu poate fi deosebit de către ochiul
•
privitorului de un simplu punct. In fig. lb este
reprodusă aceeaşi situaţie (Ientila are aceeaşi
distanţă focală). dar diametrul lentilei este cu
mult mai mare. Observăm că fasciculele de lumină
pornite de la cele două distanţe sînt mult mai
late. Totuşi razele de lumină care pornesc din
0, se Întîlnesc În punctul
şi creează o imagine
cu maximum de precizie. Cu totul alta este situa·
ţia obiectului 02' care va crea pe planul
de
punere, ,Ia punct o pată cu mult mai mare decît
zona maximă admisă şi pe care ochiul uman o
vede ca pată şi nu ca un pllnct. Se spune că obiec·
tul O 2 nu mai este redat clar pe peliculă. Deci,
cu cît deschiderea unei lentile este mai mare,
cu atît zona de adînci mi (d istanţa) În care se
găsesc obiecte care vor fi suficient de precis
redate scade. Distanţa dintre cel mai apropiat
şi cel mai depărtat obiect care sînt redate suficient de precis se numeşte profunzime (vezi
fig. 4).
. Pentru a nu complica pentru Început expli·

O!; FOTOGRAFIAT

carea unor situaţii de fotografiere, prezentăm În
tabelul ce urmează o situaţie a principalelor
dependenţe Între elementele obiectivului. dis·
tanţa de punere la punct şi profunzime:
Tendinţa

Factorul de
care depinde
profunzimea

Tendinţa

de modificare
a profunzimii

Distanţa focală

Creşte

Diafragma
Distanţa de punere
la punct

Creşte

Scade
Scade

Creşte

Creşte

Este foarte important să reţinem o excepţie
de la legi le de mai sus. S-ar părea că, cu cît adoptăm
o diafragmă mai mică (adică un diametru mai redus
al lentilei). obţinem o profunzime mai mare.
Această regulă este Însă valabilă pentru diafragme
mai mari decît 11 şi distanţe focale mai mari
decît 5 cm. Pentru diafragme foarte mici (exem·
plu, 11, 16, 22) şi distanţa focală sub 5 cm, din
cauza fenomenului de difracţie, precizia de re·
dare scade chiar pentru obiectele care se află '
În planul de punere la punct. Astfel Încît trebuie
reţinută următoarea regulă: Pentru obiective
cu luminozitate mai mare decît 2 (adică a căror
diafragmă maximă este mai mare decît 2) cea mai
clară imagine se obţine pentru diafragma 5,6,
iar pentru obiective cu luminozitate mai mică
decît 2 cea mai clară imagine se obţine pentru
diafragma 8 .
Cele mai elementare reguli de punere
la punct. Aceste reguli nu sînt legi, adică ele
pot fi Încălcate În funcţie de intenţia fotografului.
dar sînt aplicabile În cea mai mare parte a situaţiilor de fotografiere.

Diafragme mari nu se adoptă decît dacă
sîntem dispuşi să renunţăm la claritatea maximă
a fotografiei
.
•
- In cazul portretului, punerea la punct se
face pe un ax Îndreptat spre aparatul de , foto·
grafiat.
Pentru amatorul de instantanee, aparatul foto·
grafic poate fi pregătit pentru luarea prin sur·
prindere. Reglarea aparatului fotografic la valorile
de mai jos ne scuteşte de pierderi inutile de
timp.
a) Scene de stradă, În timpul zilei, film 21°DIN,
distanţa focală 5 cm, punerea la punct 7 m.
diafragma 11, timp de expu nere 1/1 00 s. Se
modifică timpul sau diafragma cu cîte o treaptă,
În funcţie de condiţiile de iluminare.
b) Pe scara de distanţe, la majoritatea aparate·
lor moderne, se poate citi zona de profunzime
care corespunde unei anumite diafragme. In·
diferent de distanţa focală, se adoptă diafragma 8,
se pune infinitul pe reperul superior ale diafrag.
mei 8 şi se citeşte distanţa care corespunde
reperului inferior pentru a nu ne apropia cu
aparatul fotografic de subiect la o distanţă mai
mică. Se adoptă timpul corespunzător condiţiilor
medii de iluminare. Majoritatea aparatelor
au
•
marcate aceste valori cu puncte roşii. In această
situaţie aparatul «vede» pînă la infinit şi are o
profu nzi me suficientă .
- Reducerea profunzimii este cel mai impor·
tant procedeu prin car.e se elimină din fotografie
părţile neinteresante ale subiectului.
- Se recomandă crearea obişnuinţei de apre·
ciere a distanţelor şi fără ajutorul aparatelor
de măsură. in multe cazuri nu mai avem timpul
necesar să efectuăm măsurători.
Nu se recomandă evaluarea din ochi a
distanţelor pentru fotografii compoziţie sau exe·
cutate În studio, căci unele imprecizii se observă
totuşi.

(Va urma)
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Munteanu E. - Bucureşti
Indicaţia de a aplica o altă schemă pentru prelucrarea filmelor cine-color (2x8 mm) este
valabilă, intr-adevăr, dar numai pentru anumite mărci de pelicule, de exemplu, Agfacolor. Filmele
cine despre care ne scrieţi, tip ORWO COLOR, UT-13 şi UK-18, se pot prelucra după reţetele şi
schema indi.cată pentru diapozitive, in seturi originale ORWO sau in băi preparate după reţetele
apărute in revista «Tehniumn la rubrica de sp.ecialitate.
O teliefare mai puternică a culorilor reclamată de proiecţia cinematografică se poate eventual
obţine inlocuind sulfatul de etil-oxietil-p-fenilendiamină din reteta revelatorului cromogen ORWO
C 13 cu sulfatul de dietil-p-fenilendiamină, respectiv reteta ORWO C 11. Reproducem alăturat
compoziţia completă a celor două băi:

- -J--

Cantităţi

Nr .
crt.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

in grame

Denumirea componentei
Soluţia

I

I

•

ac , zel

os
,

~._.-

I

•

ORWO C 11

400 mi
2,0
2.0

400 mi
2,0
2,0
2,75

6,0

-

400 mi
2,0
75,0
2,0
2,0

400. mi
2,0
75,0
2,0
2,5

A

Apă

Dedurizant ORWO A 901
Sulfat de hidroxilamină (555)
Sulfat de dietil-p-fenilendiamlnă (T22)
Sulfat de etiloxietil-p-fenilendiamină (T32)
,

Soluţia
Apă

ORWO C 13

-

B

Dedurizant ORWO A 901
Carbonat de potasiu (anh.)
Sulfit de sodiu (anh.)
Bromură de potasiu

I
După

dizolvare Je

toarnă

incet A in B, se

amestecă

continuu

şi

se

completează

cu

apă pină

la 1 litru.
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Inainte de toate, o mică experienţă: confecţionlbn o bati 50 x 4O x 4 (fig.la ) din
plexiglas. Cu ajutorul unui cleşte, o prindon
de un capAt şi o încllzim la fladlra unui bec
Bunsen sau, în lipsa acestuia, la fladlra de
la aragaz. Incllzirea se face în zona de la
mijlocul barei, rAsucind din cînd în cînd
bara de-a lungul axului longitudinal, pentru ca încllzirea sA fie fAcutA unifoun. Bara
este ţinutA deasupra flAdirii pinA cînd devine foarte maleabilA, astfel încît sA se îndoaie sub greutatea proprie. Acum urmeazA operaţiunea cea mai dificilA de care
depinde reuşita experienţei şi, în ul~
instanţă, a veiozei. Se apucă capAtul hber
cu un alt cleşte şi se trage într-un sens şi
în celAlalt (fig.l b) pinA cînd bara începe
sA se alungească, subţiindu-se in partea
de mijloc.

Fig.1a
Unui astfel de «fID> obţinut prin tehnica
amintitA îi tAion capetele in dreptul unde
diametrul firului se apropie de 1 mm. Dacă
într-un capAt al firului vom pune o sursA
luminoasA, la celAlalt capăt vom obs erva
un punct luminos, chiar dacă firul, în timpul prelucrArii, a prezentat îndoiri şi ds';1ciri complicate. Am obţinut astfel un «ghid
de undă» şi, totodatA, ne-am edificat asupra
principiului fizic a: stA la baza funcţionArii
•
•
acestei velOze.
După procedeul descris mai sus se taie
circa 200 de fire cu lungimea de 300 mm
(fig.3) şi diametrul de 1 mm. După ce toate
firele au fost tAiate respectîndu-se aceste

9

TO

. firele se string într-un mA-~
nunchi şi se lipesc între ele cu lac
ren, avînd grijă ca lacul sA nu se
pe capătul mănunchiului de fire. ;rl";un
mănuncbiului nu trebuie sA depăşească
28 mm, cît reprezintA diametrul interior al bucşei de susţinere a frrelor (fig.4 ).
•
DupA ce a fost lăsat sA se usuce citeva
ore,
mănunchiul de fire se şlefuieşte la capete
(foarte fm), apoi se lustruieşte atent, pentru ca plexiglasul sA fie cît se. poate de transparent.
DupA
operaţie mănunchiul de fire
- de «spicel în cazul veiozei
este introdus în suportul sAu (fig. 4). Cu aceasta,
partea cea "mai delicată a asamblArii s-a
tenninat.
.Spicele • se obţin din sticlA dupA un procedeu asemAnător: se iau douA cioburi de
sticlA (cioburi de la un geam spart). Cu
ajutorul a doi cleşti se ţin cioburile deasupra
flAcării, pinA cind se in roşesc şi încep sA se
înmoaie, topindu-se. Cînd sînt suficient
ae moi, apropie m virfUrile celor douA cioburi presîndu-Ie una în alta pinA cînd se
sudeazA. Mai Jisim cîteva minute deasupra flAcării cioburile sudate şi apoi le
trage III rapid lateral, ca pentru a le exl inde,
la fel ca şi la obţinerea firelor de plexiglas.
Ca avantaj: firele de sticlA sînt un ghid de
undA superior ghidului de undA confecţio
nat din plexiglas.; dar firul de sticlA, din
pAcate, se şi rupe f~ r~ la cea.mai
mică neatenţie, pe cmd cel din pleXlglas
este deosebit de flexibil.
Veioza gata asamblatA (fig.l). se compune din uimAtoarele piese (fig.2): carcasa
veio'zei (1), discul colorat (2), transfolVlatorul (3), suportul veiozei (4), picioruşul
veiozei (5), motorul electric (6), carcasa
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becului (7), becul cu dulia (8), comutatorul (9), lentila (10). ,
Schema electrică a veiozei (fig.2a) este
destul de simplA.
Transfolmatorul coborîtor de tensiune
utilizeazA tole de tipul E 16; in primar pentru 220 V se bobineazA 2 420 spire
~ 0,15 mm, iar in secundar: 55,3 spire
9S 0,35 mm pentru 5 V.
Un siston de redresoare in puncte folosind redresoare cu plAci de seleniu se
va monta lîngă transfoullatorul de reţea.
Motorul electric este din cele folosite
la jucArii. Şi acum construcţia celorlalte
părţi componente ale veiozei.
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Suportul pentru «spice) se confecţionea
zA din aluminiu dupA indicaţiile din fig.4.
La partea in care diametrul este mai mic
se practică un ftlet pe O lungime de 5 mm,
necesar fixArii prin înşurubare pe car•
•
casa velOzel.
Carcasa veiozei (fig. S, Sa) se confecţioneazA din tablA decapatA cu grosimea de
1 mm. Cele patru urechi (notate cu a),
dupA ce vor fi date cele patru gAuri, se vor
îndoi in jos sub un unghi de 90". Gaura
din interiorul discului se va ftleta, în ea fixindu-se suportul cu «spicelel. Cea de a
doua parte a caro,lsei se confecţioneazA
dupA schiţA (fig~S a). Partea haşuratA . va
avea toate cele patru găuri cu ftlet. Orificiul
de. 12 poate lipsi dacă nu se mai foloseşte
comutatorul. Prin cel de ~ 5 va trece cordonUl de alimentare al veiozei; celelalte
gAuri vor servi pentru fIxarea discului
(fig .S) şi a suportului veiozei. DupA executarea plAcii şi filetarea gAurilor se trece
la curbarea plAcii, pinA cînd se obţine 1In cilindru cu raza de 240 mm. Cilindrul astfel
obţinut 'se consolidează cU patru şuruburi
de fIxare, apoi se trece la fIXarea discului
confecţionat mai înainte şi cu aceasta carcasa este terminată.
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Discul color se confecţionează din plexiglas cu grosimea de 2 mm (fig.6). în
părţile decupate se va lipi celofan de diferit~. cu~ori. După terminarea acestei operaţll, discul se fixează prin presare de axul
mot?raşului, aşezat la rîndul lui în poziţie
ve~cală pe un suport confecţionat din
pleX1gla~. Motorul se lipeşte de plăcuţa
de pleXlglas cu lac polistiren, iar placa se
va fixa cu şuruburi de suportul veiozei.
Ecranul protector al becului se confecţionează din tablă de conserve (fig.7) şi
es~e compus tot din două părţi. Prima parte
(fzg. 7a), după ce s-a realizat conform schiţei, este îndoită sub forma unui cilindru
şi locul de îmbinare se cositoreşte pe toată
lungimea In interiorul cilindrului se va
afla montată o lentilă convergentă care se
fixează între două arcuri de oţel (fig. 7 c),
confecţionate din sÎImă de 1 mm diametru.
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Ecranul propriu-zis de protecţie
becului (fig. 7 b) are părţile haşurate decupate.
Pe toată suprafaţa vor fi practicate orificii de aerisire. După terminarea acestor
operaţii se îndoaie sub un unghi de 90° după
direcţiile A - A', respectiv B - B'. Discul
este şi el îndoit, tot sub un unghi de 90° în
acelaşi sens cu urechile de fixare ale e~ra
nului de protecţie.
întreg dreptunghiul se va îndoi în formă de semicerc, astfel încît după lipirea
piesei 1 (tot cu cositor) să rezulte un ecran
asemănător cu cel din fig. 7. în aria notată
cu b se va fixa dulia becului (dulia se desface în două jumătăţi, deci fixarea se face
fără nici o dificultate).
Suportul veiozei se ' confecţionează din
pertinax de 5 mm grosime. Picioruşele
(vezi fig.2, notaţia 5) se vor executa din
pîslă de 1 mm grosime.
.
După terminarea tuturor pieselor se trece la asamblarea lor pe placă. O mare atenţie va fi acordată fixării discului, a lentilei
şi a mănunchiului de spice. îndoirea «spicelor)) astfel ca unite să ne ofere un evantai se face pentru fiecare ~spio) cu ciocanul
de lipit (făn a atinge spicul).
în momentul în care se închide comutatorul becul se aprinde, urmînd un fascicul
luminos prin lentila convergentă. Motorul
pus în funcţiune antrenează şi discul care
se va învîrti. Sectoarele colorate vor trece
prin dreptul fasciculului luminos, colorînd
capetele spicelor în culorile pe care le avem pe disc. în fmal se obţine o schimbare
variată a culorilor, ceea ce dă un aspect
foarte frumos veiozei.
.
Desigur că constructorul poate imagina
alte forme de prezentare a veiozei, care
o vor face mai inedită.

•

In multe ocazii, În sezonul călduros, Îşi
găseşte o utilizare Întru totljl firească micul
ventilator de mînă.
Acest ventilator se poate confecţiona foarte uşor, Într-un timp foarte redus şi cu cheltuieli minime.
Pentru actionare poate fi folosit un motoraş
electric de 4,5 V, 4800 rotaţii/minut, ce poate
fi cumpărat de la orice magazin de jucării.
Pentru alimentare se foloseşte o baterie
de lanternă de 4,5 V care asigură o funcţio
nare Îndelungată, consumul de energie al
motoraşului fiind doar de 10-12 mA.
Elicea micului ventilator este cu trei paie
şi, de asemenea, poate fi cumpărată de la
magazinele de jucării la un preţ foarte mic.
La confectionarea carcasei sînt necesare
cîteva bucăţi de plexig las opac (alb şi neg ru)
sau alte materiale, puţin formol pentru"lipire
şi... puţină Îndemînare.
Pentru pornirea şi oprirea ventilatorului
putem folosi un Întrerupător de la un aparat
de radio SOKOL.
•
In partea de jos carcasa este prevăzută
cu un capac culisant, pentru introducerea
bateriei.
In partea superioară a carcasei s-a aplicat
o gaură cu diametrul de 24 mm, În care se
introduce forţat motoraşul, neavînd nevoie
de o fixare suplimentară. Pe peretele despărţitor al carcasei sînt montate două
contacte din tablă de alamă de 0,5 mm, pentru
baterie.
'
După introducerea bateriei În locaş, se
poate introduce alăturat şi o bucată de
burete pentru a o imobiliza.
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Spre motor
Legendă

fig. 1

D
= difuzor
CA = cameră de amestec
Ob
= obturator, denumit şi fluture
CNC = camera de nivel constant
J'
= jiclor
TPJ = tub portjiclor
P
= plutitor, denumit şi flotor
o, = orificiul de alimentare
0l
= orificiul de echilibrare a presiunii din camera
de nivel constant cu presiunea atmf'sferică
a
= arc de preluare a oscila/iilor nivelulUI din
timpul mersului
SA = supapa «ac», denumită şi cui poanton
c
= sediul supapei de admisie
H
= nivelul de combustibil din camera de nivel
constant, nivel care condi/ionează debitul
de combustibil
h
= inăI/imea de gardă, cotă ce impiedică eventuala curgere liberă a combustibilului prin
sifonare.
Legendă

Te
Ds
Dp

gind la valori de ordinul a 8~100 m/s, iar depresiunea
ajunge la 1 000-1 300 mm col. apă. Exact În acest
loc se află şi terminaţia tubului portjiclor, tub prin
care benzina este «suptă» din camera de nivel constant. Viteza de curgere a benzinei este cu mult mai
mică decit cea a aerului, realizindu-se astfel amestecul intim despre care am mai amintit, dozajul fiind
controlat de jiclorul notat in figură cu «J».
Variaţia cantităţii de amestec carburant se realizează prin rotirea unei clapete, denumită obturator
sau «fluture», clapetă comandată mecanic prin
pedala de acceleraţie,
Dacă insă un motor auto ar putea funcţiona cu un
astfel de carburator ar fi foarte simplu şi bine, din
păcate insă tracţiunea auto reclamă o serie intreagă
de regimuri de funcţionare la care carburatorul
elementar nu poate face fată .
Iată deci că problema se complică destul de mult.
carburatorului elementar fiindu-i adăugate o serie
de dispozitive de corijare a funcţionării in regim
normal şi alte dispozitive pentru celelalte regimuri
Jiclorul principal:
acestuia i se adaugă pentru
corectarea variaţiei debitului, odată cu depresiunea
din galeria de admisie, unul din cele două dispozitive
utilizate mai frecvente: un dispozitiv de frinare pneu matică a debitului de combustibil; sau un dispozitiv
de imbogăţire a amestec ului, evident jiclorul principal fiind dimensionat corespunzător unuia din cele
două dispozitive.
Tot aici vom aminti că, pentru imbunătăţirea calităţii amestecului (deci nu a proporţiei de aer combustibil), se utilizează un dispozitiv de amestecare prealabilă a combustibilului cu aer, denumit tub emulsor
ŞI de vaporizare suplimentară a benzinei prin realilarea unei «pete calde» in drumul amestecului carburant către motor. «Pata caldă» se realizează de
cele mai multe ori printr-o mică 10nă comună a
galerii lor de admisie şi evacuare sau cu ajutorul
lichidului din circuitul de răcire a motorului(de exemplu,la autoturismele de teren ARD 240).
La pornirea moiorului, depresiunea realizată in
difuzorul carburatorului este insuficientă pentru a
amorsa curgerea combustibilului lichid, turaţia realizată de demarorul electric fiind foarte mică. Iată
deci un regim la care carburatorul elementar nu
poate face faţă. Este deci necesar un dispozitiv de
realizare a amestecultJi carburant la pornire. Sint
două posibilităţi şi deci două sisteme aplicate:
- mărirea depresiunii in difuzor prin aplicarea
unei clapete suplimentare in calea aerului ce pă
trunde in carburator, clapetă denumită curent «ŞOC» .
În acest caz, depresiunea obţinută este suficientă pentru amorsarea curgerii benzinei prin jiclorul principal; dispozitivul este aplicat frecvent la
carburatoarele de fabricaţie Weber (figura 2);
14
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Fig. 3

fig. 3

= tub emulsor
= difuzor suplimentar

= difuzor principal
DP = dispozitiv de pornire cu jic/or suplimentar
TPJ = tub podjiclol
SR = şurub de reglare a amestecului la mersul
in gol
TD ~ tubul de descărcare a pompei de şpri/
Img = jic/or de mers in gol
SD = supapa de descărcare a pompei de spri/
= orificiu de echilibrare
02
O
= obturator
P
= plutitor
SA = supapă cu ac (cui poanton)
Spa = supapa pompei de şpri/
IP
= jic/or suplimentar pentru imbogă/irea ames· .......
tecului la sarcini mari
PA
= pompă de spri/ de tipul «cu membrană».
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Pentru a deveni «ame,stec carburant», combusti·
bilul folosit in motoarele auto (in aproal2e 100"" din
cazuri combustibil lichid) trebuie amestecat foarte
intim cu aerul prelevat din atmosfera inconjurătoare,
aer ce-i va furniza oxigerul necesar arderii.
Pentru real izarea amestecului, combustibilul trebuie transformat in picături extrem de fme (sau
chiar evaporat) şi apoi amestecat cit mai bine cu aerul
intr-o anumită proporţie. Numai astfel se poate
obţine o ardere completă a combustibilului, in
scopul obţinelii unu randament maxim al motorului
şi al unor depuneri minime (sau chiar nule) de reziduuri de ardere in motor şi pe sistemul de evacuare ,
Fără a face istoricul sistemelor aplicate de la
inceputurile automobilului şi pină astăzi, istoric
foarte inte'esan t dealtfel dar mai puţin util in problemele de depanare ale autoturismelor moderne, ne
vom opr i la sistemelt apl.cate in prezent.
Astfel, pentru real rzarea amestecului carburant
se aplică dispolitive ce realizează o diferenţă de
viteză la curgerea celor două fluide, combustibil
lichid şi aei, către motor.
În cazul in care viteza combustibilului lichid este
mai mare decit cea a aerului, amestecul carburant
se realizează prin sisteme de «injecţie». Aceste
sisteme se intrebuinţează la toate motoarele cu
aprindere prin comprimare (motoarele Diesel) ŞI
la motoarele cu electroaprindere (motoare Olto
sau motoare ce funcţionează cu benzină) intr-o
mult mai mică măsură , constituind incă un echipament de lux la autoturismele obişnuite.
În cazul În care viteza aerului este mai mare decil
cea a combustibilului, amestecul carburant se realizează prin «jiclaj». Este cazul marii majorităţi a autoturismelar echipate cu motoare prevăzute cu un
dispozitiv denumit carburator şi utilizînd drept combustibil benzina.
Dacă dorim şi puţină istorie şi filologie, este cazul
să amintim că denumirea românească de benzină
este preluată din germană, aici ea provenind de la
numele unuia dintre cei doi părinţi ai automobiluluI
K. Benz. În franceză acelaşi lichid poartă denumirea
de «essence». iar englezii şi americanii ii spun
«gasolină». Dar să revenim la tehnică şi să prezentăm in ce constă in principiu un carburator.
Datorită sursei de admlsie a plstoanelor motorulul,
in galeria de admisie se produce o depresiune, datorită căreia aerul atmosferic poate fi aspirat in
cilindri.
În calea aerului aspirat de cilindri se introduce un
dispozitiv denumit carburator, dispozitiv a cărui
schemă de principiu este prezentată in figura nr. 1
in conducta prin care trece aerul se află o stranguIare denumită «difuzor». in dreptul secţiunii minime
din difuzor, viteza aerulUI creşte considerabil, ajun-
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- realizarea curgerii combustibilului la depresiunea existentă prin aplicarea unui jiclor suplimentar,
cu secţiune mare, denumit uneori impropriu «carburator suplimentar de pornire», soluţie aplicată
mai ales de firma «Solex» (fig. 3).
La mersul in gol, obturatorul fiind inchis sau aproape inchis, depresiunea din difuzor este iarăşi prea
mică pentru a amorsa curgerea combustibilului. Se
utilizează, aproape in general, un dispozitiv special
format dintr-un jiclor de mers in gol, ce primeşte de
regulă benzină din tubul portiiclor principal. lin alt
jiclor «de aer», montat in paralel cu primul, prin care
pătrunde aerul necesar emulsionării prealabile a
benzinei şi un dispozitiv de reglaj al cantităţii amestecului de mers in gol (cu un şurub cu virf conic).
Amestecul carburant este aspirat in carburator
printr-un orificiu practicat chiar in dreptul obturatorului, deci in şingurul loc in care există depresiune
in carburator in timpul mersului in gol.
Pentru realizarea tranziţiei de la mersul in gol la
cel de mers in sarcină, deci pină in momentul in care
se amorsează curgerea benzinei prin jiclorul principal, obturatorul, de regulă, se ingroaşă puţin in
dreptul orificiului de mers in gol, iar sub difuzorul
carburatorului ,se practică incă un orificiu, in paralel
cu primul, racordat la acelaşi canal de combu stibit

Jrng

Fig. 2
f __

Legendă

fig. 2 (carburator Weber)

DP = dispOZitiv de pornire cu c/apetă de şoc
TPJ = tub portjic/or
D
= difuzor '
CA = cameră de amestec
O
= obturator
la
= jic/or de aer
pentru emulsionare şi frlnare
pneumatică a combustibilului
Img = jic/or pentru regimul de mers In gol
P
= plutitor
Sa
= supapa cu ac (cui poanton)
Ip
= jic/or principal
Oz. = orificiul de echilibrare
T
= tija de actionare a pompei de şprit
Spa = supapa pompei de şprit
PA = pistonul pompei de şprit
La accelerări bruşle, deci atunci cind motorul trebuie să-şi demonstreze «sprinteneala», inerţia coloanei de combustibil il face leneş. Este necesară o
imbogăţire momentană a amestecului carburant,
imbogăţire necesară dealtfel şi i') domeniul sarcinilor foarte mari. Dispozitivul utilizat este denumit
curent «pompă de şpriţ» şi constă dintr-o micl! pompă cu piston sau membrană şi un tub de pulverizare a
benzinei in difuzor. Dispozitivul este comandat mecanic de pedala de acceleraţie printr-un sistem elastic
ce il face să acţioneze doar la apăsări bruşte pe
pedală. Cantitatea suplimentară de combustibil trimisă astfel in carburator este foarte mică. Prin acţio
nări bruşte frecvente ale pedalei de acceleraţie sau
prin dereglarea sistemului se pot produce neajunsuri destul de mari ca: supraconsum de combustibil,
d pun eri de combustibil nears in camera de ardere
etc.

•

Ing. A. BREBENEL
Ing. D. VOCHIN

Orice automobil care se află In circulatie trebuie
să fie, in mod normal, antiparazitat din punct de
vedere radiofonic.
in mod curent, aparatele de radio care se montează pe automobile dau rezultate satisfăcătoare
sau, dimpotrivă, dezamăgesc, In functie de sensibilitatea pe care o au sau nu fată de diferitii paraziţi
radiofonici. De aici pornind, la procurarea unui
aparat de radio pentru automobil se va cere Intregul
set de piese de antiparazitare corespunzătoare ,
după care se va trece la montarea lui corectă in
locurile prevăzute In schema de instalaţie. După
aceasta, se va pune aparatul de radio In functiune
şi, avind motorul oprit, se va trece la selectarea
posturilor de radio emisie. Apoi se va porni motorul şi se va continua audiţia. Dacă In difuzorul aparatului apar pocnituri şi flşieturi, care cresc sau
scad In intensitate In funcţie de turatia motorului.
aceasta arată că ceva nu este in regulă.
Ce rămlne de făcut, ştiind că lucrările nesistematizate sau montarea nejustificată şi negindită a
unor alte piese de antiparazitare, suplimentare.
nu vor rezolva problema.
Se va proceda In felul următor:
,. Se va urmări starea instalaţiei de aprindere;
2. Se vor controla legăturile, de la releul regulator
la generator.
3. Se vor verifica legăturile etc. Ia ceilalti consumatori.
1. Urmirirea stArii instalaţiei de aprindere
(avind motorul pornit)
a) Se vor scoate din functiune toti consumatorii
ca: semnalizatoarele, ştergătorul de parbriz, ventilatorul caloriferului, aprinzătorul de ţigări etc;
b) Se măreşte apoi turatia motorului in gol, cu
aparatul de radio deschis;
c) La turatia maximă se Intrerupe- aprinderea şi
se Iasă astfel motorul să se oprească de la sine.
Daci la intreruperea aprinderii perturbaţiile
dispar, cauza este instalaţia de aprindere.
Daci perturbaţiile se menţin sau chiar cresc
in acest timp, cauza se datoreazi generatorului şi releului regulator.
In primul caz se va verifica:
- starea conductorilor de aprindere;
- dacă conductorii prevăzuti cu elemente de
antiparazitare sint bine fixati;
- dacă distanta dintre electrozii bujiilor este cea
normală sau dacă bujiile sint ancrasate.
Dacă ati efectuat toate aceste verificări fără a
stabili defectul, trebuie să se facă o delimitare şi
mai precisă a «Iocarulul» propriu-zis de perturbaţii.
In cazul cind ace~te perturbatii apar In gamele
de unde megii şi lungi, atunci In majoritatea cazurilor circuitul de aprindere are o rezistenţă prea
mică.

Pentru aceasta, rezistenţeie de antiparazitare
din acest circuit trebuie să aibă S kIl.
Rezistentele de antiparazitare trebuie să fie
montate cit mai aproape posibil de sursa de perturbatii.
Dacă aparatul de radio este prevăzut cu posibilităţi de receptie pe unde ultrascurte, rezistenţele
de antiparazitare trebuie să aibă valoarea de ordinul a 1 kn.
Dacă In urma acestor modificări apar din nou
perturbatii In gamele de unde medii şi lungi, se
poate folosi o fişă centrală (de la capacul distribuitor) deparazitată total (prin constructie), a
cărei rezistenţă să fie de S kn.
In cazuri deosebit de d,ficile se poate obtine
o Imbunătăţire apreciab ilă a conditiilor de recepţie
prin montarea unor bUJii antiparaz itare. La alegerea
acestora se va respecta in să valoarea termică corespunzătoare.
Dacă nici In urma Inlocuirii
nu cedează, atunci cauza este

bujiilor perturbatiile
numai distribuitorul.
Pentru aceasta se va monta un condensator de
3,....
al bob inei de
. F pe circuitul de joasă tensiune
,
aprindere.
In oontinuare se va controla legătura la masă a
bob inei de aprindere.
Dacă bobina de aprindere nu este fixată pe

motor se va stringe colierul respectiv. in cazul
cind această bobină este fixată pe caroserie, colierul condensatorului de 3JlF se va lega cu un
conductor la masa motorului.
Antena ridică uneori probleme. Astfel, dacă se
repară aripa pe care se află montată antena şi
după aceea nu s-a fixat bine, apar preturbaţii radio.
in acest caz se recomandă să se stringă perfect
şuruburile de fixare a aripii şi să se «lege» aripa
la restul caroseriei cu ajutorul unui cablu confectionat din tresă metalică.
Cind se montează o antenă la un autovehicul
se va avea in vedere ca ea să fie plasată in aşa fel
ca intre piciorul ei şi intrarea in aparatul radio conductorul să fie cit mai scurt.
Dacă acest lucru nu este posibil se va monta
in serie cu antena un condensator de circa 7JlF,
In cazul al doilea se va trece'la urmărirea felului
in care sint executate legăturile releului regulator
şi generaiorlJlui, starea periilor etc.

IKA

2. Controlul legiturilor de la rei eul regulator
la generator
In general, perturbatiile produse de aceste
organe dau mai putine dificultăţi in comparaţie
cu cele produse de instalatia de aprindere.
Perturbatiile pot fi produse de către releul regulator sau de generator.
Releul regulator poate să rămlnă la un moment
dat cu contactele lipite.
In acest caz se va face apel, pentru remedierea
defecţiunii, la un atelier de specialitate sau se
va Inlocui releul cu altul nou. Este bine să se
controleze ca legătura la masă a releului regulator
să fie cit mai perfectă.
De multe ori este indicat ca legătura dintre
releul regulator (cind este fixat pe caroserie) şi
generator să fie asigurată In plus cu un conductor.
Generatorul poate să producă scintei şi deci
paraziti radio Intre perii şi colector (In cazul generatorului de curent continuu - dinamul). In acest
caz se va proceda la curătirea colectorului folosind şmirghel (plnză pentru şlefuit) şi ajustarea
(păsuirea) periilor.
Dacă după aceste operatii se produc totuşi perturbatii, se va proceda la montarea pe circuitul
generatorului a unui condensator de O,S,rF, iar pe
circuitele dintre releul regulator, Intrerupătorul
general şi generator următoarele condensatoare:
O,S)'-F, O,OOSoI""F şi 3rF (a se vedea figura respectivă).

3. Verificarea legiturilor la ceilalţi consumatori
Claxonul (avertizorul acustic) nu se antiparaz itează, deoarece un condensator montat in acest
scop ar modifica tonalitatea.
Semnalizatoarele pot fi antiparazitate folosind
un condensator de O,SJ-'-F.
In concluzie se poate afirma că inlăturarea
perturbaţiilor radio se poate executa chiar de
persoanele care cunosc Intr-o măsură mai mică
instalaţia electrică a automobilului.
Dacă aceste perturbaţii se datorează unor cauze
•
multiple, inlăturarea lor se va face numai de speCialişti.
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PAUL MATEI

EpuizÎr'td prezentarea setului minim de scule
pe care le solicită diversele tehnici de lucru
(vezi numerele 12/1972 ~i 1/1973),
vom trece la reatizarea primei lucrări În basorelief,
In prin,cipiu, o temă relativ simplă,
Impllcmd
vezI numărul nostru anterior o suită de 22 de operaţiuni·,
,

•

•

In completarea setului de scule. vă prezentăm alăturat cele două tipuri de nicovale
folosite curent În tehnica metaloplastiei.
Nicovala 1 este pur şi simplu un cub din
fag sau stejar care, pe fiecare din cele 6
laturi, are montate respectiv o foaie de
plumb, o bucată de talpă (din piele de bovine), o placă de lemn (brad sau tei. fără
nodu ri), o bucată de cauciuc, o bucată de
duroflex şi o placă de marmură sau otel
inoxidabil de 5 mm grosime. Nicovala 2 'se
poate monta la un banc, asigurÎndu-i-se
astfel rotirea. Nicovala 2 dispune de" suprafeţe de lucru, şi anume: o suprafaţă de lucru
cu oţel sau marmu.ră, o suprafaţă cu duroflex, alta cu cauciuc şi cealaltă cu plumb.
Se montează pe un suport şi se fixează cu
ajutorul unui ax care se roteşte În functie
de suprafaţa pe care o avem de lucr~t.
Tehnologia propriu-zisă. chiar şi la nivelul
unui prim exerciţiu. nu poate face abstracţie
de cele trei legi
trei principii «de aur»

tÎndu-se patinarea cu tuş, lacuri, vopsele etc. ;
c) montarea lucrării se execută pe un
suport solid de lemn Îmbătrînit cu grosimea
de cel puţin 2 cm, evitÎndu-se montarea pe
plăci

de tablă, placaj, material de plastic.
plăci de lemn aglomerat etc.
Tema pe care ne-am propus-o pentru
Început constă În realizarea unei m~ti
o
lucrare solicitînd fantezia, dar neobligînd
la realizarea unui model absolut riguros.
Pentru început, luăm foha de cupru sau
de aluminiu de 0,3 mm şi o decălim. Această
• o u lti mă prec izare cu caracter profilactic: tehn ica metaloplastiei, prm insăşi specificul ei, nu este recomandab i lă celor
car,: nu sint pregăt iţi fizic pentru a rez i sţa multiplelor operaţl U", de căhre ŞI decă h re sau tehnologiei de patinare impl icind frecvent folos irea unor substanţe chimice.
'
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_ care condiţionează succesul oricărei tentative În domeniul metaloplastiei:
a) modelul nu se copiază, ci se creează;
b) patinarea lucrării se face natural, evi-
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operaţie

se poate face la arzătorul de gaz
metan, cu o .lampă de benzină, pe o groapă
de jeratic. In principal
indiferent de
sursă
temperatura focului trebuie să
in roşească felia de metal. O Înroşim in foc
de 3 ori şi o răcim În apă de tot atîtea ori.
SpăIăm bine folia, apoi desenăm pe suprafaţa
ei, cu ajutorul unei crete
de
ceară, modelul
•
pe care ni l-am propus. In continuare, ungem
ambele suprafeţe ale foliei de metal cu ceară
sau ulei mineral. Operaţia următoare constă
În fixarea foliei, cu ajutorul unei agrafe de
fixare, pe suprafaţa cu duroflex a nicovalei,
după care conturăm uşor modelul cu buzduganul cel mic.

, URMARE DIN PAG. 9)

In lipsa ei, se poate scămoşa azbest dintr-o placă,
scama fiind amestecată cu pelicanol şi depusă prin
presare cu degetele în jurul terminalelor rezistenţei.
Se introduce rezistenţa în tubul de fier, se aduce bucşa de fixare in interiorul tubului, pe care-I acoperă
ca un capac, şi apoi, cu trei lovituri de dom date radial pe capătul tubului, se imobilizează.
Se fixează prin matisare cît mai strÎnsă cu sÎrmuliţă
de fier capetele rezistenţei pe terminalul cordonului
de alimentare. Să nu se uite să se introducă rondela C
In prealabil, altfel treaba trebuie refăcută! Joncţionă
ri ie trebuie izolate cu bandă neagră izolatoare. Se
t rage de cordon, ţinlndu-se minerul. Cordonul trebuie
să fie reţinut de nod şi distanta dintre rondela corpului
şi mîner trebuie să nu fie mai mare de 10 mm. In caz
contrar se reface nodul de asigurare a cordonului.
Se introduc capsele D, fixindu-se cele trei şuruburi
de lemn. Letconul astfel asamblat trebuie să fie foarte
rigid.
'
Se poate incerca cO[lfecţionarea rezistenţei şi pentru
alomentarea directă, la reţea In acest caz trebuie folosită sirmă de rezistenţă foarte subţire, de cromnichel de
ti 0,05.,,0,1 mm. Capetele se asigură prin mănunchiuri
de sirmă (5".10 In paralel) sau printr-o soluţie mai puţin fiabilă, prin sirmă de fier, care a fost în prealabil
aplatizată prin ciocănire, la locul de joncţiune. Rezistenta la rece pentru 120 Volţi trebuie să aibă 500 n, iar
pentru 220 Volţi circa 1000 fi. Se impune insă o deosebită atenţie la izolare; determinată de lungime, rezistenţa se bobinează in 2".3 straturi. Nu contează dacă
spirele dintr-un strat se ating, ele se izolează «automat» prin oxidare, in momentul Încălzirii. Nu se recomandă să se lucreze cu un letcon alimentat direct
la reţea, la montaje puse sub tensiune izolaţia poate
ceda, mai ales dacă nu este bine făcută.
Revenind la prima soluţie-cea mai sigură-a alimentării cu transformator de reţea, iată care sint posibilităţile de realizare:
Miez de tole ferosiliciu E+I, alternate. Carcasă din
pertinax sau preşpan cu două compartimente (ca la
transformatoarele de sonerie). Suprafaţa secţiunii miezului: 5 cm·. Primarul pentru 120 V va avea 1 200 de
spire bobinate cu slrmă emailată de ti 0,25". 0,3 mm. in
continuare, pentru branşarea totală a primarului la
sectorul de 220 Volţi, incă 1 000 de spire cu slrmă de
0,2".0,25 mm. In celălalt compartiment se va bobina secundarul de 6 Volţi (cu priză la jumătate, pentru branşarea unui beculeţ de semnalizare) conţinind 70 de
spire, bobinate cu slrmă emailată de ti 1,2".1,5 mm, sau
două bobinaje a cîte 70 de spire, bobinate cu sÎrmă
de ti 1 mm, branşate in paralel. Priza se va lua la jumă
tate, adică la 35 de spire. Se pot folosi, ca beculeţ de
semnalizare, fie un beculeţ de 3,5 Volţi, fie unul de
6 Volţi, care, fiind subalimentat, dă o lumină moderată,
atît cit e necesar pentru semnalizare. Intre straturile
de bobinaj se va pune foiţă parafinată.
Transformatorul se va plasa intr-o cutiuţă de fier
prevăzută cu orificii de ventilaţie. Cutiuţa va avea fixate pe partea de jos patru pufere de cauciuc, pentru
a nu zgiria masa de lucru şi pentru imbunătăţirea ventilaţiei.

Cum se lucrează cu acest letcon?
La punerea în funcţiune, mai ales la cel alimentat
la reţea, se va introduce ştecherul în priză numai pentru jumătate de minut. lncălzirea doar parţială a rezistentei duce la izolarea spirelor care se ating prin oxidare. După o pauză de un minut, se branşează letconul timp de 1-2 minute. Printre cele două discuriradiator începe să iasă fum, rezultat din arderea aţei
care a servit la fixarea provizorie a izolaţiei de mică,
de asemenea eliminîndu-se şi umezeala.
După această «formare» a ciocan ului de lipit, el
poate fi folosit fără nici o defectiune mulţi ani in şir.
O singură recomandare: să nu se folosească pentru
lipituri decît pastă decapantă fără acid, preferabil colofoniu dizolvat in alcool. Altfel vîrful de cupru este atacat, subţiat şi trebuie înlocuit după cîteva luni de zile.
Se va constata in exploatarea letconului că toată căl
dura lui este concentrată în vîrf şi că inerţia termică
asigurată de corpul lui e suficientă pentru a asigura
efectuarea de lipituri care ar fi necesitat folosirea unui
letcon de 100 Waţi.

Tot mai acreditat În ultimii 10 ani, modulul
veritabil element constitutiv al unui mobilier practic.
estetic şi convenabil ca preţ
a izbutit să declanşeze
un hobby: cel al amenajării şi reamenajării, cu mijloace
simple, a unui interior confortabil şi, mai ales, cel de a
În stare, acasă, să realizăm
ne demonstra noi insine
•
cele mai ingenioase amplasări şi imbinări ale acestui
mobilier.
Revista «Selbst», În numărul 11 /1972, ne demonstrează, o dată În plus, perspectivele pe care ni le oferă În locuintele
noastre
modulul. Evident, construirea
•
unui astfel de element tip
vezi modulul hexagonal
implică Îndemînare şi
propus de amintita revistă
tehnică, după cum utiilzarea variată a fiecărui m~dul
(vezi suita de sugestii din dreapta) solicită bun gust,
fantezie şi ingeniozitate.

1. Un modul care vă
asigură
un excelent
raft pentru cărti si alte
două rafturi pentru o
eventuală

2

vitrină.

2. inzestrat cu două

sertare, modulul a că
pătat o cu totul altă
Infăti§are.

3. Inchis, modulul a
devenit acum un veritabil bufet-bar.
4. Acelasi modul, cu
putină bunăvointă, s-a
transformat Intr-o combină radio.
S. Şi, In sfirsit, un
modul prevăzut In partea superioară cu un
excelent difuzor ste'reofonic.

3

4

5
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neapărat un montaj experimental in vederea definitivării valorilor optime necesare obţinerii tensiunilor
corespunzătoare pentru tranzistoarele folosite.
Informativ, menţionăm că afară de tranzistoarele

UJT-FET, in ultimii ani au apărut şi tranzistoarele
MOS-FET,. care sint cu efect de cimp şi oxizi metalici (MOS=metal-oxide-semiconductors). Aceste
tranzistoare au o tehnologie de fabricaţie perfecţio
nată, care oferă caracteristici superioare faţă de tranzistoarele unijoncţiune. Adnotările schematice ale
diferitelor tipuri de tranzistoare MOS- FET sint date
in fig. 9.. Detalii vom da intr-un articol viitor.

care produc un ton similar cu toba mare. Totodat1i~
fiecare impuls prin potenţiometrele R25 şi R incarcă condensatorul C2, respectiv C3. Diode~ D
şi 02 opresc descărcarea condensatoarelor intr!
impulsuri. Amplitudinea de incărcare prin C -C
creşte la fiecare impuls generat de T 1. Cind te2nsiu~
nea atinge nivelul de prag,:r2 şi T 3 incep să conducă,
ori simultan ori independent, in raport cu poziţia
reglată pe potenţiometrele R
şi R , iar C şi
25
2
respectiv ,C se descarcă. Impulsur~ care apar
3
prin R5' respectiv ~ comandă declanşarea oscilatorului format din T 6 şi T T Acest oscilator este similar cu cel pentru sunetul de tobă mare (T - T ),
• d piese
.
.
5
i n să aVIn
cu va IOri. d'f
lente,
sunetul 4obţinut
seamănă cu sunetul strident sincopat al «blocului
de lemn». Sincopele se pot regla intr-o gamă largă
din potenţiometrele R
şi R26'
25
Cele două oscilatoare de ton au o construcţie
similară: un etaj cu emitor comun şi un etaj repetnr
pe emitor. Reacţia se realizează cu un filtru in dublu
T paralel şi este calculată in aşa fel incit să fie în
prag de oscilaţie. La un impuls primit, oscilatorul
porneşte brusc, insă oscilaţiile se amortizează repede.
Prin alegerea corespunzătoare a coeficientului
de amplificare şi a constantei de timp a filtrului
dublu T paralel, in mod practic se poate simula
sunetul oricărui instrument de percuţie. in fig. 10
(a şi b) se dau scheme de filtre în dublu T paralel
şi formula de calcul a frecvenţei proprii (trebuie
ţinut cont şi de constanta de timp a circuitului).
Amatorii mai experimentaţi pot realiza pentru
T 6-T 7 eventual cinci filtre dublu T paralel diferite,
putînd comuta cinci tonalităţi de instrumente cu
ajutorul unui comutator claviatură de la un receptor
«Mamaia» sau «Albatros». Este recomandabil insă
ca acest registru să se monteze după verificarea
unei bune funcţionări cu piesele şi cu valorile date
în schemă.
PQtenţiometrul R
asigură echilibrarea intensi27
t~ţii sunetelor de la oscilatoarele. T 4-T!i (toba mare)
ŞI T 6-T 7 (<<blocul de lemn»). rn fig. 2 se indică modul
de conectare a potenţiometrelor de reglaj exterior.
• ~ote~ţiometr~l~ ~28' respectiv R29' sint montate
In Interiorul cutiei ŞI se reglează numai la prima pU-(
nere in funcţiune. Astfel: se conectează cu un cabl'l
ecranat ieşirea aparatului la amplificatorul de puterEi
(de inaltă fidelitate), respectiv la pupitrul de mixaj
al amplificatorului. Butonul «echilibrare» se invîrte
la stinga pină la opritor. Se porneşte amplificatorul
şi aparatul generator de «sincope electronice». Cu
~utorul butonului <<tempo» se reglează un ciclu
~ repetiţie lent. Se învirtesc apoi cele două but~ane «divizor h> şi «divizor II» spre dreapta, pînă
ta opritor. rn această situaţie se reglează R pînă
la obţinerea unui sunet plăcut (toba mare).~ sigilează cu vopsea(~itro axul lui R28 şi nu se mai
umblă la el. Se învîrteşte apoi butonul «echilibrare»
la dreapta, Pină la opritor şi se reglează potenţio
metrul R
(bloc de lemn) pentru obţinerea unui
sunet comspunzător. Se sigilează şi acest poten-
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verifică funcţionarea prin invîrtirea diferitelor
butoane de comandă montate pe panoul frontal.
Cele două butoane de la «divizoare sincope»

Se

permit o combinaţie multiplă şi este recomandabil
o familiarizare cu aceste reglaje. Se recomandă
folosirea unor cadrane gradate la butoanele de comandă pentru reproductibilitatea unui reglaj optim
obţinut pentru o anumită piesă muzicală (cifrele
se vor nota), potrivirea reglajelor făcîndu-se fără
tatonări, de fiecare dată cind se cintă piesa muzicală
respectivă.

Aparatul se montează rigid într-o cutie care poate
avea un aspect după posibilităţile şi gustul constructorului (vezi figura din titlu).
Consumul de energie al aparatului este mic; se
recomandă totuşi folosirea unor baterii de capacitat~ m~~e R2!) sau .a ~nor baterii ~Iate, in vederea
obţinerII unei tensiuni constante In timp.
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După introducerea datâ mai sus, să trecem la
analiza schemei din fig. 1. Schema se poate impăr
ţi in cinci părţi funcţionale: 1) - generator de impulsuri; 2) şi 3) - divizoare de frecvenţă; 4) şi 5} oscilatoare cu declanşare comandată.

Tranzistorul T cu piesele componente formează
1
un oscilator simplu de relaxare care asigură baza
de timp (generator «ceas»).
La inchiderea lui K1' condensatorul Ci se incarcă
prin R şi R . Cind tensiunea prin C trece de
24
1
valoarea de prag a lui T , tranzistorul conduce brusc
1
şi permite o descărcare rapidă a lui C , producind
1
lin impuls de tensiune prin R3' iar ciclul incepe din
nou. Frecven1a de repetiţie a ciclului, respectiv
frecven1a oscilatorului, se poate regla cu potenţiometrul R .
24
Fiecare impuls generat de T execută simultan
1
mai multe funcţiuni. Âs.tfel, comandă declanşarea
oscilatorului format din tranzistoarele T 4 şi T 5'
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• La cel de al XXIII-lea Congres al Federaţiei
Internaţionale de Astronautică (Viena, 1972),
astronautul sovietic Anatoli Filipcenko a motivat
decalajul În programul de lansări de nave pilotate În U. R.S.S. prin amplele mod ificări efectuate
la navele «Soi uz», pentru creşterea secl!rităţii
echipajului ca urmare a tragicului sfîrşit al echipajului misiunii «Soiuz»-11 din iunie 1971. Totodată se fac modificări pentru a se asigura echipajului condiţii de muncă mai bune, adecvate
unor mis iuni de lungă durată. Cosmonautul Filipcenko a adăugat că Uniunea Sovietică nu are În
prezent ca obiectiv pentru zboruri pilotate
Luna.
• rn intervenţia sa la lucrările acelu iaşi congres,
fostul şef al Centrului spaţial american «Marshall»
si• director În N.A.S.A., savantul Wernher
von
•
Braun, a arătat: « ... PămÎntul este o navă solitară cu destinaţie necunoscută. Ea are 3 500 de
milioane de astronauţi la bord, care consumă
din rezervele acestuia, fără a lua măsuri pentru
a face paşi spre refacerea acestor rezerve».
Von Braun a avertizat că dacă nu se va face apel
la rezervele cosmosului apropiat, omenirea va
avea În viitorul ei de suferit mult. Ca exemplu a
fost dată posibilitatea de a utiliza sateliţii-explo
ratori ai resurselor terestre, cu menţiune la
programul ERTS şi «Skylab». Totodată el a
caracterizat programul «Apollo» ca un <<formidabil propulsor spre progres, din care întreaga
lu me a avut de cîştigat».
• Ca urmare a ultimului simpozion de lucru
dintre grupurile sovietic şi american care pregătesc programul comun ce prevede lansările
sistemului dinamic «Soi.u z-Apollo» din anul 1975,
prof. Buşuev a arătat că pe orbită vor fi cinci
astronauţi; ei vor vizita ambele nave, deşi
intervalul stabilit pentru această operaţie este
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de numai 48 de ore. Cu această ocazie, astronauţii Thomas Stafford' şi Andrian Nikolaev au
efectuat un «zbor» comun În simulatorul navei
«Soiuz».
• Au început lucrările de calcul şi proiectare
pentru cei doi sateliţi destinaţi observaţiilor
astronomice (HEAO), care vor fi lansaţi În 1975
•
de rachete «Titan-3E». In greutate de 9,7 tone,
fiecare satelit va evolua pe o orbită circulară
(h=370 km), iar timp de un an va transmite
date ştiinţifice recepţionate de la cele 13 tipuri
de aparate ştiinţifice, În greutate de 5,6 tone!

• Cu ocazia vizitei , premierului japonez Kakuei
Tanaka la Pekin, a fost instalată o staţie completă
de recepţie la sol a datelor de telecomunicaţii
În sistemul satelitului INTELSAT. Compania
japoneză «Kokusai Denshin Denwa» a dus tratative pentru a vi nde această staţie special işti lor
chinezi în domeniul telecomunicaţiilor.
• Cooperarea meteorologică dintre U.R.S.S.
şi Franţa se extinde: rachete meteorologice
sovietice vor fi lansate de la baza franceză din

ORIZONTAL: 1) Aparat electric care menţine tensiunea la o valoare dată; 2) Aparat cu ajutorul căruia se
transmite comanda de pe un circuit pe mai multe şi
invers- Doi poli! 3) Penel-Măsoară puterea- Repriză; 4) Aparate electrice de protecţie-In cea de
comandă a unei staţii există toate aparatele de măsură
şi control; 5) Pronume - Linii electrice aeriene (abr.)
- Invidie (reg.); 6) Metodă de Inregistrare la contoare
- Ştiri transmise In eter şi recepţionate la radio; 7)
Relee de curent cu ... (neart.) - La spate este mov!
8) Aparat electric care menţine o temperatură scăzută
- O jumătate de măsurăI 9) Accesoriu la unele contoare - «Programări» la computere; 10) «Lux» pentru
televizor - Acelaşi; 11) La unele aparate e de ebonită,
la altele de sticlă sau mase plastice; 12) In patria
noastră există un sistem energetic naţional Verb
care ne anunţă că un anumit tip de siguranţe au funcţio
nat.
VERTICAL: 1) Regim de funcţionare anormal cind
acţionează releul maximal de curent; 2) Două tole Triftang - Puţin aer! 3) Aparat electric care măreşte
intensitatea sunetelor; 5) E puţin topit! - ... Ness, personajul principal din «Incoruptibilih) - La Siguranţă!
6) Email folosit ca izolaţie - Doi electricieni! - Anita;
7) Patria lui Ulise - Greu e la Inceput! - Are pastă;
8) Mare scriitor francez - Două variabile! - De la
separator!... 9) ... 0 măsură! - Formate din tole, la
transformatoare; 10) E foarte important cel al curentului pentru condensatoare - Receptor; 11) Lucrează
la aparate; 12) Tip de reparator tripolar de exterior
- Prenumele personajului feminin din «Răzbunătorii))
(Peel).
Dicţionar: EAl, INAT
DEZLEGAREA JOCULUI DIN NUMARUL TRECUT:
GEOLOGIE
1) ROCI
DOM; 4)
AVENE;
OXID -

- PETROL; 2) APA - CALCA RE; 3) CĂRBUNE OLS - AT - DIG; 5) V - TEREN - CET; 6) INERT7) TE - A - SCUL - R; 8) APATIT - LANT; 9)
FC - O; 10) ATAC - PIATRA; 11) TITEI - GNAIS.

Insulele Kerguelen din Oceanul Indian. De asemenea, cca 30 de rachete sovietice dotate cu
aparatură meteorologică franceză vor fi lansate
in Arctica (Insulele Heis). Tot rachetele sovietice
vor lansa un satelit francez. iar la bordul aparatelor spaţiale sovietice vor fi luate instrumente
destinate cercetărilor, fabricate in Franţa. Programul de colaborări prevede extinderea activităţilor din Insulele Heis pină in 1973-1974.
• in anul 1974, cu ajutorul unei rachete sovietice, va fi lansat primul satelit artificial construit
in India de către Organizaţia indiană pentru
cercetări spaţiale (I.S.R.O.).
Conducătorii programului, profesorii G.K. Menon şi 5.5. Dhawan, apreciază că un satelit cu
scopu ri strict ştiinţifice, in greutate de 2S0 kg,
va putea fi realizat şi plasat pe orbită pină la data
menţionată mai sus; pină in 1981 vor putea fi
satelizaţi incă doi sateliţi de construcţie indigenă,
cu destinaţie in domeniul telecomunicaţiilor.

Să
coperită

se indice modul în care poate fi aflat diametrul unei coloane cilindrice - descu prilejul unor săpături arheologice - folosindu-se doar un şubler.

Din trei scînduri de lăţime egală se formează un jgheq.b prin care curge
Pentru ce înclinare a pereţilor laterali debitul de apă va fi maxim?

apă.
•

Alcătuiţi

o tablă de şah din elementele de maijos. Cîte soluţii sint posibile?

spaţial

«Marinen>-10 va . fi lansat
de specialiştii de la Jet Propulsion Laboratory şi
Cape Kennedy, În luna octombrie 1973 În direcţia
Mercur-Venus. EI va transmite peste 8000 de
imagini ale celor două planete pe care le va
survola. De menţionat că aparatul va folosi
principiul reacţiei gravitaţionale care-I va «propulsa», atunci CÎnd trece în CÎmpul gravitaţional
al planetei Venus, accelerîndu-i mişcarea către
planeta interioară Mercur. in greutate de SOO kg,
robotul spaţial «Mariner»-10 este dotat pentru
efectuarea a şase tipuri de experimente ştiinţifice;
el va survola Venus in februarie 1974, la o altitudine medie sub 6 000 km, iar în martie acelaşi
an, la numa. 1 000 km depărtare de suprafaţa
incinsă a «cuptorului marţian»!
• Aparatul

III

• Peste CÎteva luni, la 1 mai 1973, după o zi de la
lansarea cu o rachetă «Saturn»-S a marelui
«Skylab», echipajul prim, format din Charles
Conrad jr., comandant, Paul Weitz şi savantul
dr. Joseph Kerwin, va decola la bordul unei nave
<<Apollo», lansată de o rachetă «Saturn»-1 B,
de la Ca pe Kennedy, În vederea extrem de
interesantei misiuni de 28 de zile la bordul
primei staţii ştiinţifice orbitale americane. Ca
echipaj de rezervă s-au antrenat Russell «Rusty» Schweickart, Bruce
McCandless si dr.
Story Musgrave. Următoarele echipaje vor petrece CÎte 56 de zile la bordul staţiei orbitale
«Skylab», evident cu un program de experimente
ştiinţifice corespunzător amplificat.

Acum 100 de ani:
• In anul 1873, In Bucureşti este pus In circulatie
primul tramvai cu cai, care face cursa: Bariera Moşilor,
Sf. Gheorghe, Bulevardul Coltei, strada Biserica Enei,
Teatrul National, strada Fintinei (strada Nuferilor),
Calea Tirgoviştei (Calea Grivitei), plnă la Gara Tirgoviştei, azi Gara de Nord.
• La 11 iulie 1873, inginerul Fresnel inaugurează
instalarea primului far in turnul de la Cardouan din
Franta.
• Fizicianul şi chimistul francez Gaspard La Rive
face primele experiente' de galvanoplastie, aurind
diferite obiecte.
• Inginerul francez Brunellncepe construirea tunelului Great Eastern sub Tamisa, in Londra, lung de
365 metri, pe care II termină după 20 de ani de muncă!
• Tot In 1873 se construieşte podul rotitor (circumferinta de 135 metri) de la St. Louis, geste Mississippi.
• May, asistentul lui Wilboughby Smith, descoperă
celula electrică.
• Fizicianul Maxwell descoperă presiunea luminii.
După calculele sale, radiatia solară exercită asupra
Pămintului o presiune de circa 3 milioane kg.
• In România apare prima carte de matematică
pentru cursul superior, de Pavlid.
• La 30 iunie 1873, la Londra, aeronautul belgian De
Groof intreprinde In grAdinile din Cremorna o fericită
coborire cu paraşuta de la o inălţime de 300 metri ..
• Chimistul şi fizicianul englez W. Crookes inventează radiometrul.
• In Statele Unite se termină construirea tunelului
Baltimore, inceput In 1871, pentru cale ferată dublă,
in lungime de 2 080 metri.

Într-una din experienţele noastre de
fizică amuzantă aţi putut verifica separarea unor lichide după densitatea
lor; de astă dată vă propunem o variantă a acestei experienţe, poate chiar
mai amuzantă. Vă sint necesare: un
"'pap> de citronadă (se taie în două), o
jumătate de portocală (fără miez),
un pahar obişnuit (mai mic decît diametrul portocalei) sau conic. Cu acestea
se construieşte aparatUl din figură. Se
toarnă, de exemplu, ulei comestîbil pînă
la nivelul A. Se umple apoi cu apă pînă
aproape de gura paharului. Diferenţa
de greutate volumetrică va sili cele două
lichide să-şi schimbe locul circulind
prin tuburile de plastic. Astfel, la
sfîrşitul experienţei vom avea deasupra
ulei, iar la fundul paharului apă.
Experienţa se poate repeta folosindu-se apă şi lapte. Ne puteţi indica ce
poziţii ocupă fiecare lichid la începutul
experienţei?
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În figura alăturată sînt 8 pătrate
formate din chibrituri; mutaţi 6 dintre
ele astfel încît să obţineţi 6 pătrate.
În figura oliţinută, mutînd 4 chibrituri
obţineţi 5 pătrate şi, în sfîrşit, mutînd
8 chibrituri, vor rămâne doar 3 pă
trate. Care sînt beţele ce trebuie mutate
si
, cum?
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A1ENllE, COPUt
Nu ne îndoim nici o clipă că fiul sau
fiica dv, în drum spre şcoală, vor traversa corect strada, nu ne îndoim că
absolut toţi conducătorii auto vor respecta legile priorităţii, cu atît mai mult
în condiţii de proastă vizibilitate. Pentru orice eventualitate însă,fixarea unui
catodioptru (ochi de pisică) pe ghiozdanul şcolar al copiilor constituie o
măsură de prevedere simplă şi foarte
binevenită.

*
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PAPUC TOADER - GaJaţi
Cel mai indicat ar fi sa luati legatura
cu proiectantii de la şantlerul naval
FARKAŞ MIKLOŞ

-

Bucureşti

Alit perturbatiile la care vă referiti
cit şi înlăturarea tadingului sînt foarte
greu de înlăturat în mod eficient.
Fîşîitul respectiv zgomotul de
fond de la magnetofon - poate fi

Cap de

Sch<!ma radioreceptorului solicitat
va fi publicată în revista.
Defectiunea televizorului provine din
RA.A. Verificati şi măsurati deci acest
circuit.
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GUGUI CONSTANTIN -

simtitor atenuat schimbînd primul tran·
zistor 106 NU 70 cu un alt tranzistor
de acelaşi tip, dar care în prealabil a
fost selectionat.
rn ceea ce priveşte cataloagele cu
tuburi, adresati-vă librăriilor de specialitate.
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Utilizind o schemă electrică deosebit de simplă. magnetofonul
«Mambo» este destinat in principal inregistrărilor şi redărilor monofonice.
Avînd o sensibilitate la intrare de 2 mV pentru microfon şi 150 mV
pentru picup. deplasind banda magnetică cu viteza de 9.53 emIs. magnetofonul debitează la ieşire o putere de 0.7 W.
Schema electrică publicată alăturat va ajuta, credem. pe toţi cei
care ne-au solicitat diverse consultaţii tehnice legate de funcţionarea
şi depanarea acestui magnetofon.
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Cititorii d in străinătate pot face abonamente
adresîndu-se întreprinderii «ROMPRESFllATELlA»
Serviciul import-export presă
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 6<1
66, P.O. Box 2001.
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Reproducem alăturat colita dinţată din seria de mărci poştale
puse in circulaţie şi avind ca
temă

«Veneţia».

Emisiunea este formată dintr·o
serie de 6 mărci poftale, ocoliţi,
plic «prima zi» ,1 Qtampllă spe·
ciaIă». Seria, avind valorile de
10. 20. 55 bani. 1.55, 2,75 ,11,40 lei,
reproduce picturi după Marius
Bunescu, Gh. petraşcu şi N. Dă.
răscu.
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La realizarea acestui număr au colaborat: ing. R. COMAN, ing. SERGIU FLORICA, N. GALAMBOS, ing.
M. IVANCIOVICI, 1. ISVORANU, ing. V. LAURIC,
ing. 1. MIHAESCU, ing. D. PETROPOL, fiz. M.
SCHMOL, dr. ing. F. ZAGANESCU, ing. 1. ZAHARIA.
Prezentarea artistică:
ADRIAN MATEESCU
Prezentarea grafică:
ARCADIE DANELIUC
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TABELUL NR. 1
Infăşu

rarea I

II

III

•

IV

Tole-secti un e '---ţ--I--r-- ----,r----1r---t--/
Nr.
Nr.
Nr.
mm

10x20 mm
(4 cm')

2x
45

6x16 mm
(2 cm')

2 x 0,3E
70

90
2x

2x
O,3E

42

10

2x

2x

500
2x

16x40 mm
(12 cm')

5

I
2x

10x25 mm
(5 cm')

2~

TI:

50

1

R2

li

-JOk

15E
870

-

65
240

-

m

A'2~ -7Jl.. ........ ' - - - - -
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legate in serie conform fig. 2. Conectind pe K. in
pozitia 2, convertorul se transformă in redresor cu
jonctiunil~ E-C ale tranzistoarelor 1j ş i T. in loc de
diode. Avantajul folosirii acestui sistem de redresor
pentru incărcarea bateriei de la reteaua de iluminat
constă in faptul că se poate regla curentul de incărcare
cu ajutorul unei contratensiuni pozitive, introdusă pe
ba zele tranzistoare lor 1j şi T, fată de colector, obtinută de la un redresor separat cu diodele Do şi O, .
Curentul de Incărcare se poate regla intre O şi 2 A
cu ajutorul potentiometrului Rg de orice putere disipată. Cutia se va realiza din 4 bucăţi de placaj, textolit
sau lemn gros de 5-6 m m, iar cele două fete laterale vor
f i de tablă de alum iniu sau fier de 1-2 mm grosime
pe care se vor monta tranzistoarele (in exteriorul cu tiei), pentru a li se asigura degajarea căldurii.
infăşurarea a IV-a a transformatorului poate fi
folosită şi pentru încălzirea unor tuburi sau becuri
electrice, deoarece curentul preluat de bazele tranzistoarelor TI şi T, este destul de mic.
In fig. 3 este prezentată schema unui convertor
asemănător functionind la bateria de 6 V. Puterea
disponibilă este de circa 18 W. In pozitia 1 a lui K.
funcţionează ca generator de tensiune alternativă cu
frecventa de 50 Hz stabilită de condensatoarele C, ş i
Ce, iar rezistenţele R10 şi R" sint pentru polarizarea
bazelor in curent continuu. Infăşurarea a IV-a este
pentru incălzirea unor tuburi ,electronice cu tensiunea
de 24-30 V.
Comutind pe Ks in poziţia 2, devine redresor bialternator pentru Incărcarea bateriei. Curentul de incăr
care se reglează din reostatul R,. confecţionat din
conductor de nichelină de 0,8-1 mm. Rolul lui este,
mai ales la inceputul incărcării , acela de a limita cu·
rentul la 3 A . Spre sfirşitul incărcării bateriei de 6 V .
curentul scade singur la O,,, A.
La futlcţionarea ca convertor, tranzistoarele T3 ş i 1;
lucrează in contratimp (regim de comutaţie) . Ci nd
unul conduce, celălalt e intrerupt de tensiunea de
reacţie aplicată pe bază, aşa că puterea disipată pe
ele este mică: 1-1,5 W, şi nu necesită o răcire forţată
Totuşi e bine să se monteze tot In genul prezentat In
fig. 5 c.
In fig. 4 este prezentată schema unui convertor de
100 W. Deoarece la montajele precedente frecvenţa
era destul de instabilă, acest montaj are avantajul
că prezintă o stabilitate mare a frecventei,putind astfel
fi utilizat pentru alimentarea din bateria de 12 V a
unui magnetofon sau chiar a unui mic televizor.
Montaj .., constă din excitatorul de 1,5 2 W realizat
cu tranzistoarele' T.-a şi amplificatorul de putere de
100 W realizat cu tranzistoarele T9_14Excitatorul este un multivibrator realizat după o
schemă clasică RC, cu tranzistoarele T7 şi Ta' care pot
fr de orice putere, chiar de 150 mW, deoarece lucrează
in regim de comutatie.
Frecvenţa oscilaţiilor produse depinde de constantele de timp din circuitul bazelor şi se reglează la punerea in funcţiune din potentiometrele trimere R.. şi R..
la valoarea de 50 Hz. Multivibratorul este legat gal vanic cu un amplificator de putere realizat cu tranz istoarele T. şi T. care induc in infăşurarea la transformatorului Tr) impulsuri dreptunghiulare cu frecventa de
repetiţie de 50 Hz, deoarece şi ele lucrează In regim de
comutaţie

Oiodele O, şi Os au rolul de a reduce tensiunea ce
apare intre bază şi emitor la tranzistoarele T, şi Ta , in
tim p ce fiecare dintre ele nu conduce (timp de pauză).
protejind astfel joncţiunile E-B ale acestor tranzistoare de deteriorare datorită supratensiunii inverse
care apare in momentul producerii oscilaţiilor.
Transformatorul Tr) este coboritor (atenţie mare la
montare, căci altfel se distrug toate tranzistoarele in
momentul probei). EI transformă impulsurile de tensiune din infăşurarea I in impulsuri de curent necesare excitării pe baze a amplificatorului de putere in
contratimp realizat cu tranzistoarele ~!-I' conectate
In montaj cu emitor comun, cite 3 in paralel pe un braţ.
Cei ce se multumesc cu o putere mai mică pot monta

Fig. 4
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CUT/c MATeRIAL IZOLANT

doar două tr anzistoare de putere pe fiecare braţ . Rezistentelc R,. - R,~, de cite 5-7 n, şi rezistentele
R:z& şi R30 ,de cite 0,2 n fiecare, ilU rolul de a uşura distribuţia sarcinii pe tranz i stoarele cu caracteristici diferite (lco şi ~) montate in deri v aţie pe brat. Rezistentele R.. şi RJo, vor fi reali ate din conductor de nichelină de ;, 0,8-1 mm. Dacă pe acelaşi brat se montează
tranzistoare cu Ico ş i fJ egali, se pot suprima
toate relistenţele RfI - R2• de egalizare a curbelor
functionale aferente tranzistoa relor Ta - T1II •
Transformatorul Tr3 ş i infăş u rarea I a transformatorului Tr~ e bine să se tlobineze cu cite două f ire paralel,
legind apoi in exteriorul carc.asei seria celor două
jumătăţi de Infăşurarc car~ formează priza mediană .
Toate transformatoare le se vor confectiona pe miezuri de ferosiliciu obişnuite. Transformatorul
se
poate confectiona pe un miez de tipul celor fo osite
la transformatoarele de retea de la radioreceptorul
«Modern» produs de Uzinele «Electronica». Infăşura
rea I se poate bobina ori cu conductor de cupru emailat
~ 1,4 sau din două Infăşurări, bobinate cu două fire
paralel, din cupru email avind 1 1 mm, care apoi se
conectează paralel in afara carcasei.
Comutatorul poate fi folosit şi pentru incărcarea
bateriei (cu maximum 6 Amperi), cu conditia să nu
se monteze rezistenţele R - R30 şi comutatorul Ks
să se monteze astfel Incn să Intrerupă şi circuitul
colectoarelor T5- 8 .
Reglajul frecventei se face legind capetele infă
şurării III a lui Tr~ in serie cu cite un bec de 12-18 V,
indiferent de putere (se pot folosi becuri de scală de
radio 6,3 V~,28 A - cite 2 in serie pe brat), cu Infă
şurarea de filament (6,3 V) a unui alt transformator de
retea.'
Se porneşte convertorul de baterie şi se conectează
la reţeaua de iluminat celălalt transformator. Se invirtesc incet axele potentiometrelor Rrs şi RI6 pină ce
frecventa cu care cl ipesc becurile montate intre Infă
şurările de 6 V scade la minimum. Aceasta este metoda
de măsurare a frecventei prin comparaţie.
in momentul cind frecventa con vertorul ui se apropie
de frecventa retelei de iluminat, interferentele Intre
virfurile şi nulurile celor două tensiuni alternative ce
alimentează becurile de control devin tot mai rare sau
dacă frecventele devin absolut egale becurile nu se
mai aprind sau nu se mai sting deloc. O clipire rară
(Ia interval de 1 secundă) a becuri lor este satisfăcă
toare.
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Ing. SERGIU
Au fost publicate in revistă diverse constructii de
staţii de telecomandă pe unul, două sau trei canale,
cu urmărirea in trepte sau proporţională a semnalului
de intrare.
Este firesc ca cititorii noştri să-şi pună intrebarea
de ce nu publicăm şi staţii de telecomandă cu 3-10
canale, cu comandă proporţională. Criteriile principaie care au stat la baza acesturdiscernămint au fost:
- numărul mare de dispozitive semiconductoare
(diode; tranzistoare, tiristoare etc.) care intră in
componenţa acestora;
- gabaritul relativ mare al servomecanismelor
(pentru comandă proporţională) cu care sint acţionate organele de execuţie ale modelului telecomandat; şi ca o consecinţă a acestui fapt, procurarea
unor modele (şalupe, avioane, maşini) de dimensiuni
mari, in care să se monteze elementele staţiei de

Radioreceptorul se montează pe o
cuit imprimat (fig. 3), iar tot ansamblul
intr-un blindaj metalic de aluminiu
Radioemiţătorul (fig. 4) este
o
simplă şi conţine un oscilator pilotat
cuart (F=27,12O MHz) şi un oscilator
venţă MP 39 şi EFT 323 (P> ~ 60) cu care
ulează
baza primului tranzistor EFT 320.
L este
realizată in aer (diametrul 0=12 mm)
8 spire
cu sirmă ~ 1 mm Cu-Ag, iar Le contine
splre cu
sirmă q, 0,6 mm Cu-Em.
Cu ajutorul unui undametru se face :cbrd ul circuitului LC pe frecvenţa 27,120 MHz, iar
măsu
rător de cimp se reglează miezul
pină se
obţine un maxim de energie radiat de
(antena
de la receptorul «Spatz-Baby»).
Radioemiţătorul se execută pe o
circuit
imprimat (fig. 5).
Servomecanismul este format
electros-a
motor 1 (3 V /2000 rotatii/minut) pe axu
fixat prin cositorire un melc 2 (de la
jucărie alimentate cu o baterie de 1,5 V),
angrenează cu o roată 3 din material plastic
cu un
pinion 4 (fig. 6). Axul5 al roţilor 3 şi 4 se
intrun lagăr 6, confecţionat dintr-un şurub
filetat,
care este fixat cu o piulijă 7 pe un suport
material
plastic. Pinionul 4 acţionează o roată 9
intr-un
ax 10 ce se roteşte intr-un lagăr 11.
9 se
montează un boij 12 ce culisează intr«a»
aI unei pirghii 13, articulată in piesa 14.
nismul se montează pe o nervură
a
şalupei cu o piesă 15 (fig. 7), nituită
7 cu
două capse.
În celălalt canal «b» al pirghiei 13 cuii
braţul
bă 17.
tijei 16 al sirmei pe care s-a cositorit
Pentru oprirea motorului de propulsie Ş lversarea
18 sub
sensului de rotatie se montează plăc
pirghia 13,pe care calcă două perii de
19-20
(de la magnetofoane). În figura 8 este
schema
electrică de legături a servomecani
Inversarea sensului de rotaţie este realizată cu
limitator

metrul de 8 mm şi conţine 17 spire din sirmă Cu-Em
~ 0,3 mm. Semnalul este filtrat cu celula 4., şoc C·
şi aplicat pe baza tranzistorului EFT 323 printr-un
condensator de 10",F. Şocul se confecţionează
pe o carcasă oală (transformatorul de frecvenţă
intermediară de la radioreceptorul ORION) şi conţine 1 500 spire cu sirmă 9 0,08 mm Cu-Em. Cu cască
montată intre punctul a şi plusul bateriei se face
acordul circuitului LC1 pentru a obţine o audiţie
maximă a semnalului recepţionat.
In colectorul tranzistorului EFT 124 se obţine un
semnal amplific3t din care, după ce este detectat,
o parte se scurge la masă, iar cealaltă parte sub formă
pulsatorie se aplică pe un condensator de 4,7
.t4' (Ca) şi printr-o rezistenţă R ase reintoarce pe baza
tranzistorului. Acest circuit de reacţie permite o
creştere a curentului de colector pină la valoarea
de acţiona re a releului.
Pentru a micşora curentul de atragere a releu lUi
se va folosi numai un contact normal deschis, restul
contactelor desfiinţindu-Ie.

telecomandă.

Construind staţia de telecomandă pe care o prezentăm in cele ce urmează o puteţi monta fără greutate intr-o şalupă din material plastic care se găseşte
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in comerţ (fig. 1). Raza de acţiune a staţiei este de
25 m, suficientă pentru a permite comanda şalupei
intr-un bazin inchis.
Radioreceptorul (fig. 2) este echipat cu trei
t~anzistoare şi este format dintr-un etaj de superreacţie (P 403), un etaj amplificator de joasă frecvenţă
(EFT 323) şi un etaj final (EFT 124) in care acţionează
un releu (de 60-150.0 de provenientă sovietică R.F.
4500 031).
.
Semnalul captat de amenă (1=60 cm) est a licat
printr-un condensator de 20 pF pe colectorurtrWnzlstorului P 400 care lucrează ca detector cu superreacţie. Bobina L se confecţionează pe o carcasă cu dia-
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de cursă (de la magnetofoane) acţionat de capătul
pirghiei 13.
Modificări ce se aduc şalupei. Pentru a face
aptă construcţia in vederea montării elementelor
de telecomandă se fac următoarele modificări:
- se inlocuieşte electromotorul original cu un
electromotor incasetat;
- se demontează suportul cirmei, se lărgeşte orificiul de trecere la t/I 2,2 mm;
- se demontează intrerupătorul şi se retează
cu un cleşte suporţii acestuia; in suportul din stinga
se fixează cu clei AGO un şurub M3 x 20 care susţine
placa servo mecanismului;
-se găuresc cu un cui <P 3,5 mm, incălzit traversele
şalupei pentru fixarea servomecanismului, a intrerupătorului radioreceptorului şi a bornelor de alimentare;
- in capac se practică un orificiu in care se fixează
o bucşă de antenă;
- se montează o altă elice cu două paie (I/J 30 mm)
printr-o piesă intermediară filetală la exterior cu M4
şi la interior cu M2.
Prin montarea acestei elice şa lupa capătă o viteză
sporită, din care cauză este recomandabil ca inainte
de a se lansa la apă să se făcă citeva verificări ale
comenzilor. De asemenea, este de menţionat faptul
că şalupa, fiind totuşi de dimensiuni reduse, nu va
evolua pe un bazin cu valuri deoarece există riscul
de a intra apă in interiorul ei.
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In brevetul amintit, autor inginer Gheorghe Mitrofan, este prezentat un procedeu de
evitare a bl"cării stabilizatoarelor electro- .
nice de tip serie.
Potrivit inventiei, in derivatie cu un tranzistor de comandă TI se conectează o
diodă Zen ner 0..
La conectarea surselor de. tensiune, dacă
se presupune că stabilizatorul de tensiune
pozitivă s-a blocat datorită intrării acestuia
in functiune (după intrarea in functiune a
stabilizatorului de tensiune negativă) diferenta de potential dintre ieşirea stabilizatorului de tensiune pozitivă şi masă va fi negativă. OiodaZenner O, se va deschide pentru
un timp foarte scurt (fractiuni de secundă),
iar curentul ce trece .prin diodă va da naş
tere (Ia ieşire) la o tensiune pozitivă , sufic i entă pentru a deschide amplificatorul de
eroare din stabilizator, care utilizează un
tranzistor T•. ln momentul intrării in funct iune a acestuia din urmă, tensiunea pe
tranzistorul de comantă T, scade. Ia valoarea nominală (3 ... 5 Volti) şi dioda Zen ner
se blochează.
Pentru tensiuni mari de intrare se pot
conecta in serie mai multe diode Zen ner.
Oiodele Zen ner pot fi de putere mică chiar
in cazul in care stabilizatorul de tensiune
este de putere mare.
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Brevetul-autori: fizician Constantin Codreanu, inginer EmilSimion şi chimist Marin Vancea-se referă la un dispozitiv de
amorsare a lămpi lor fluorescente.
Bobina L şi condensatorul C formează
un circuit rezonant serie, frecventa sa de
rezonantă fiind chiar frecventa retelei. In
momentul conectării la retea, prin inchiderea unui intrerupător K, termistorul RT fiind
rece are o rezistentă mare, iar curentul
care trece prin bobina L, condensatorul C
şi cele două filamente este mic. La incăI
zirea termistorului RT' rezistenta ace'stuia
scade şi curentul creşte. Cind rezistenta
termistorului a scăzut sub o valoare critică
se produce o creştere in salt a curentului
din circuit şi, prin urmare, o creştere in
salt a tensiunii la bornele condensatorului
C. Această creştere In salt a tensiunii la
bornele condensatorului C amorsează aprinderea tubului fluorescent T. După amorsare, tubul fluorescent T şuntează condensatorul C, iar curentul prin tub este
limitat d.e bobina L.
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Se ştie că redarea muzicii , in vederea obţinerii
unei cit mai inalte fidelităţi, implică o preluare
cit mai completă a gamei de frecvenţe audio şi a
dinamicii. Se folosesc in acest scop amplificatoare de Înaltă fidelitate, iar uneori pentru corectarea dinamicii expandoare dinamice.
La redarea vorbirii umane situaţia este diferită. Pentru a mări inteligibilitatea, se taie frecventele audio sub 250 Hz şi peste 3500 Hz.
Vorbirea umană mai este caracterizată şi prin
diferenţe mari de amplitudine; astfel, pentru o
redare corectă, amplificatoarele trebuie să lu creze cu un randament slab. Pentru a mări
eficacitatea, se folosesc limitatoare care restrîng amplitudinea, cea care trece de un anumit
nivel, sau compendoare dinamice care com'primă dinamica sunetelor şi le l i mitează În
acelaşi timp. in acest fel se obtine o tensiune
eficace mare, fără distorsiuni, deosebit de
utilă În anumite domenii: statii de amplificare,
emiţătoare SSB etc.
.
O schemă de limitator cu prag variabil este
dată În fig. 1. Cu ajutorul potenţiometrului p. se
reglează polarizarea diodelor care deschid, respectiv limitează, la un prag anumit reglat, amplitudinea semnalelor care trec prin limitator. Comutatorul K. permite scoaterea din circuit a
limitatorului. Această schemă se poate utiliza,
intre altele, cu succes la aparatele la care audi-

tia se face cu cască (receptoare de radioamatori, control Înregistrare etc.), limitatorul menajind urechea ascultătorului.
O schemă mult mai perfecţionată este dată
În fig. 2 a. Această schemă reprezintă un compendor limitator care permite utilizarea unor
microfoane cu impedanţă mare sau mică la
intrare, semnalul de ieşire fiind de. 100 mV.
Montajul se alimentează de la baterie sau chiar
de la amplificatorul la care se cuplează, utilizînd schema din fig. 2 b., Atenuarea obţinută
la frecv.entele tăiate este de -20 dB. Impedanţa
de intrare este de 50 K, iar cea de ieşire 100 K.
La intrare, semnalul produs de microfon poate
fi de la 0,5 la 10 mV/microbar presiune sonoră.
Se pot folosi Însă şi microfoane cu o ieşire de
100 mV, reglind valorile ceramice din montaj.
Răspunsul ' la frecvenţe este linear, de la 250 la
3500 Hz, şi se atenuează cu -20 dB l'a 60 Hz şi
20 kHz (vezi fig. 3). Frecvenţele sub 150 Hz
fiind atenuate considerabil, vocea nu sună ca
din butoi, inteligibilitatea creşte considerabil.
Sensibilitatea la intrare este reglată cu R2'
în vederea obţinerii unei tensiuni de vîrf - vîrf
de 2 V la colectorul lui Tt • Dacă nu se cunoaşte
tensiunea eficace a microfonului folosit, se va
Încerca la R. Cl) 100n.. Dacă tensiunea de vîrfvîrf a colectorului T2 trece de 2 V, apar distorsiuni la ieşire. Figura 4 indică diferite valori pentru

• Generator de semnale
sinusoidale
• Muzicuţă electronică
• Comandă prin reţeaua
de iluminat
• Preamplificator cu masă
de mixaj
• Luxmetru
• Amplificator de antenă
• Metaloplastia
• Depanarea auto
• Actualitatea cosmonautică
• Invenţii romlneşti
• Radioservice
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Se găsesc. deseori În comerţ diferite picupuri. chiar şi magnetofoane stereo. dar
fără a fi dotate cu amplificatoare de putere.
cu redare de foarte bună calitate. Pornind
de la această situaţie. vă prezentăm construcţia unui amplificator stereo, pentru apartament,de 2 X 15 W. de Înaltă fidelitate.
Montajul poate fi utilizat totodată şi ca
amplificator pentru sonorizare În monofonie,
ţinînd seama că el poate livra 30 W. Acest
amplificator se poate folosi nu numai la
- redări după discuri sau bandă magnetică.
ci şi la redarea unui program rad iod ifuzat.
folosind un aparat de radio, cum ar fi «Mamaia». Schema amplificatorului este dată
În figura 1 (s-a reprezentat numai partea
pentru canalul drept. deoarece partea pentru
cel stîng este identică). Aşa cum reiese.
montajul se compune din 2 etaje amplificate
de tensiune, un etaj defazor cu sarcină reparl: izată 'in catodă şi anodă şi un etaj ampli-

6

ficator de putere În contratimp. Semnalul
se aplică, prin intermediul unei mufe M
tip cu g picioarţ. primului etaj amplificator
cu tubul T . În grila tubului T
se află
1a
1a
şi potenţiometrul P1a pentru reglajul de
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- de 2,2 kQ, rolul lui fiind cel de a face
balansul celor două canale, deoarece, aşa
cum se vede, el mod~fjcă reacţia negativă
pe cele două canale. In consecinţă, atunci
cînd amplificarea unui canal creşte, scade
amplificarea celuilalt. Semnalul la intrare
trebuie să fie de circa 200 'mV pentru a
obţine puterea de ieşire maximă. După
primul etaj amplificator de tensiune AF
~rmează un al doilea etaj, tot cu triodă.
Intre etajul 1 şi 2 s-a intercalat sistemul de
reglaj de ton, independent, pentru frecvenţele joase şi Înalte. Pentru reglajul tonurilor joase este folosit potenţiometrul P ,
iar pentru reglajul tonurilor Înalte poten ţl8metrul P4 ' ambele fiind liniare şi avînd
valoarea d~ 2 MQ. Si
În acest caz, ca si• la
•
reglajul de volum, se vor folosi petenţio-

volum. Potentiometrul
P a se află pe acelasi.
.
1
ax cu P1 b de la canalul stîng. avînd monoreglaj.
Se va folosi un potenţiometru P dublu
de 1.3 MO, cu Întrerupător (pentr3 reţea,
vezi pe schemă Întrerupătorul 1). Tot la
intrare s-a montat şi comutatorul Kj' care,
la o redare monofonică. pune cele 2 canale
În paralel. Primu I etaj este un amplificator
•
de tensiune AF cu triode. In acest etaj se va
folosi una din cele două triode ale tubului
T , de tip ECC 82. Cea de a doua triodă
1
~ acestui tub se va folosi pe canalul stîng.
In catodă se află potenţiometrul P2
liniar
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R. În raport de tensiunea eficace a microfonului

dB

folosit. Curba este valabilă dacă coeficientul
de amplificare a tranzistoarelor nu trece de
120 (pentru fiecare În parte), În caz contrar se
folosesc alte valori pentru R2 • Cea mai indicată
este legarea provizorie În locul lui R 2 a unui
potenţiometru de 1 K, care se reglează pînă se
obţine tensiunea de vîrf-vîrf de 2 V la colectorul
lui Tt .
Aceia care nu posedă un osciloscop pentru
măsurarea acestei tensiuni pot măsura tensiunea eficace (tensiune v.v. = 2,8 x tensiunea
eficace). C, R, şi C~ formează un filtru -ICJ intrare
pentru evitarea intrării radiofrecvenţei În montaj.
Tranzistorul T, este polarizat de la divizorul
emitorului de la T,. Se recomandă şi aici, pentru
o reglare corectă a polarizării, să se Înlocuiască
provizoriu rezistenţa R4 cu un potenţiometru de'
500 K. Acest sistem de polarizare este mai
dificil, Însă asigură o amplificare stabilă şi cu
distorsiuni extrem de reduse. Tot În acest scop
s-a folosit cuplajul direct Între colectorul lui T,
şi baza lui T,. La colectorul lui T2 fără semnal
trebuie să apară o tensiune continuă de 10-12 V.
Această tensiune, precum şi amplificarea, este
influenţată de valoarea lui R4 • Prin R, şi Cs se
asigură o reacţie negativă. De la colectorul lui
T2 semnalul trece prin Rg şi Cr. Ia limitatorul
format din diodele 0 1 şi O,.
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Cu ajutorul lui Rs. C6 ~i C7 se corectează
forma de undă, ca să se apropie de forma sinu soidală, de asemenea C7 taie urmele de radiofrecventă. Prin R10 şi R11 se atenuează semnalul
la 100 mV. Dacă semnalul la colertorul lui T,
este prea mare, semnalul la ieşire se aplatizează
din ce in ce mai mult (se taie virfurile la sinusoide) şi se remarcă la ieşire. chiar cu urechea.
o distorSlune considerabilă.
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metre duble pentru monoreglaj pe cele
două canale, Aşa cum se vede -din schema
alăturată, În catoda triodei din stînga a
tubului T, se aplică reacţia negativă globală.
Tensiuneif de reacţie apare la bornele rezistenţei Rq d in secu ndaru I transformatoru lu i
de ieşir~ T , Dacă la aplicarea tensiunii
r1

sau ECC 81 , Etajul final de putere În contratimp lucrează În clasă B. Polarizarea este
fixă şi trebuie să fie de circa 14 V. in acest
etaj (T3 , T 4) se folosesc 2 pentode de tip
61T 141T sau EL 84. Se recomandă a se folosi
transformatorul de ieşire de la radioreceptorul tip «Modern» şi 2 3 difuzoare de
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de reacţie montajul intră În oscilaţie, e
necesar să inversăm conexiunile secundarului transformatorului T , AI "treilea etaj.
1
tot cu triodă. este obf~nuit, defazor. cu
rezistenţă În catodă şi anodă. Acest etaj
foloseşte trioda din dreapta tubului T2."
Tubul T:2 este o dublă triodă de tip 6H21T

6 " 8.n şi putere 6 W puse În paralel. Pentru
alimentare se poate folosi transformatoru I
de reţea de la radioreceptorul «Modern».
Acest transformator are 3 Înfăşu rări secu ndare. şi anume: una de Înaltă tensiune cu
punct mediu la sursă şi 2 Înfăşurări de fila•
ment de 6,3 V. Inalta tensiune se redresează
cu 2 diode semiconductoare D1' I?:> tip
D7J. D 226, DS 1M, SD1. BY 114. Br104.
BY 127. BY 142. BY 250, BY 103. după care
urmează filtre RC de netezire şi de decuplare.
Cele două Înfăşurări de filament se vor
Înseria şi se vor folosi În două scopu ri:
Între sursă şi punctul pentru alimentarea
filamentelor, iar Între capete pentru negativarea etajului final, folosind o diodă D1. tip
EFD 108. 109, 110 şi celule de filtraj . 1 ensiunea de negativare este 14 V.
Amplificatorul se poate realiza uşor de
către orice amator, Pentru aceştia prezentăm
În figura 2 amplasarea principalelor piese.
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Pentru alimentarea corectă a radioreceptoarelor şi televizoarelor, În cazurile cînd tensiunea
de reţea prezintă variaţii relativ mari, se folosesc
autotransformatoare.
Controlul tensiunii de ieşire din autotransformator se efectuează de obicei cu ajutorul unui
voltmetru. Acest instrument prezintă avantajul
indicării precise a valorii tensiunii, dar şi dezavantajul de a fi obligaţi să citim indicaţiile sale
din imediata sa apropiere. Citirea indicaţiei
voltmetrului este greoaie, mai ales În cazul
•
funcţionării televizoarelor. In cele ce urmează
vă prezentăm o schemă care reuşeşte.să
urmă,
rească În mod automat variaţia tensiu nii de ieşire a autotransformatorului şi să sesizeze, cu
ajutorul unor beculeţe, eventualele depăşiri ale
valorii tensiunii de ieşire. Valorile limită de
semnalizare se pot regla după necesităţi, schema
reuşitld să sesizeze variaţii de cel puţin + 5V
ale tensiunii de ieşire a autotransformatoru lui.
După cum se poate observa din schema de
principiu, transformatorul Tr, al cărui primar
este conectat la ieşirea autotransformatorului
de alimentare a televizorului, permite obţinerea
În secundar a două tensiuni de 10 V, din care una •
este folosită pentru alimentarea montajului şi
cşlaltă serveşte ca tensiune de comparaţie U K •
După ce este redresată şi filtrată, tensiunea U K
se aplică divizorului de tensiune format din dioda
Zenner DZ (de tipul DZ 308, DZ 309, DZ 310)
şi pote'nţiometrul Pz.. Căderile de tensiune pe
elementele divizorului sînt Uz. respectiv U p2 '
Tensiunea · Up~ constituie partea variabilă a
tensiunii UleI tensiunea Uz fiind constantă. Considerînd valoarea minimă a toleranţei tensiunii
de alimentare a televizoru lui:""" U m - şi valoarea
maximă a toleranţei tensiunii de alimentare U H - cît timp tensiunea U)( este mai mică decît
Um , tranzistorul T1 este blocat, iar tranzistorul T1 este În conducţie. In această situaţie
becul ~ este aprins şi semnalizează o tensiune
de alimentare coborîtă. Dacă tensiunea U x
devine mai mare sau cel puţin egală cu Um ,
se deblochează tranzistorul TI' se blochează
tranzistorul T1 şi becul ~ se stinge. Tranzistorul
T6 va primi În acest caz numai o parte a tensiunii
UP2' deblocîndu-se numai cînd tensiunea U x
devine mai mare, cel puţin egală cu U M ; ca urmare, becul ~ se va aprinde semnalizÎnd o tensiune de alimentare ' a televizorului mai mare
decît valoarea maximă admisă. Cu ajutorul rezistenţelor RJ şi R7 se realizează o reacţie suficientă pentru o semnalizare corectă În toate
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cazurile de modificare a tensiunii de atimentare
a televizorului. Este obligatorie respectarea valorilor indicate pentru cele două rezistenţe,
deoarece o reacţie mai mare ar perturba buna
funcţionare a schemei.
Becul ~ care se află conectat În colectorul
tranzistorului TJ permite semnalizarea unei tensiuni normale de alimentare a televizorului
(cînd U x se află cuprinsă Între Um şi U H ).
Tranzistorul TJ conduce cînd tranzistoarele T1
şi T4- sînt blocate. Becul ~ se stinge În momentul
cînd unul din tranzistoarele T1 sau T4 trece În
stare de conducţi.e.
Pentru etalona rea sesizoru lui (stabilirea tensiunilor U m şi U M ), se conectează un voltmetru
În primarul transformatorului Tr şi se reglează
cu ,ajutorul potenţiometrelor PI şi ~ valorile
tensil:lnilor de aprindere a becurilor ~ şi BJ •
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Lista pi.s.lor folosit.:
T1-T6 = EFT ~23, EFT 352,
R1 = 3,3 kll
EFT 353
01-07 = EFO 108, EFO 109
OZ = OZ 308, OZ 309, OZ 310
C1 = 300 )JF/15 V
C2, C3 = 100 pF/15 V
P1 = 2,5 ko

R2 = 330
R3 = 100

ştie că in
măvară/ au loc

k.a.

R4, R5, R6 = 3,9 k o
R7 = 27
R8 = 12

P2 = 1 kll

ko
ko

Detalii constructive: Transformatorul Tr are
2930 de spire din sÎrm,ă de Cu-Em de ~ 0,1 mm ·În
primar şi 2 X 133 de spire din sîrmă de Cu-Em
de ~ 0,4 mm În secundar. SeCţiunea miezului
de fier este .de 3,2 cm1 , tolele folosite fiind de
tipul E 8. Becurile folosite sînt de O,05A/10 V,
ale căror capişoane sînt colorate diferit. Tranzistoarele T1 - T6 sînt de tipul EFT 323, EFT 352
sau EFT 353, singura condiţie care li se impune
este aceea de a avea 8.. 50.

---- ------------------perioada toamnă-pri
adesea ingheţuri neprevăzute, in stare să producă pe
şosele aşa-numitul polei, foarte periculos pentru conducătorii auto. Existenţa unui av~rtizor de polei se dove'deşţe in' astfel de cazuri ' deosebit de
uti Iă. Un 8Stfât de avertizor se· bazează
pe propri:etât~ termistoarelor de a fi
foarte sensibile la variaţiile de temperatură, ·Totodată, sistemul de avertizare ~'pe care il şi prezentăm in cele
ce urmează - trebuie să răspundă
favoral>j,1 şi următoarelor c.ondiţionări:
staoilitatea etalonăril
tn timp, simpli,
.
tatea calibrajului, insensibilitatea la
mici variaţii a)e tensiunii de alimentare. Eiperienţele făcute cu el au dovedit că sistemul răspunde foarte bine
aFestor solicitări. Aşa cum 'se vede
din figura 1, este vorba de fapt de o

Se

o

I

punte formată dintr-un termlstor, citeva rezistenţe şi două tranzistoare T1 şi
T1.' Puntea este adusă la echjlibru
la o temperatură de citeva grade C
peste zero. Cind temperatura scade la
i1c. sau mai jos, termistorul îşi modifică mult valoarea, puntea se aezechilibrează şi, prihtr-un amplificator
de curent continuu, se .pune ·'rn funcţiune sistemul de alarmare. Menţionăm
că temperatura la care se · dă alarma ' .
·nu trebuie să fie neapăreţ O"C. poate
fi oricare altă valoare, totul depinzind
de temperatura la care se face echilibrul. Sursa de tensiune continuă
~a=12 V (poate fi şi tensiunea de.le .
bordul automobilului) se aplică pe diji~onala punţii formată din rezfstenţele
R." R1' R şi R. pe de o parte şi rezistenţa R" \ranzistoarele T1 , li şi rezistenţele p, R.T si 'T de cealaltă parte a
•

•

tijă

pentru corpuri de iluminat, trasă dintr-o bucată.
Interiorul unei asemenea tile este de circa 8 mm. După
tăierea unei buditi de circa 60-65 mm, la un capăt se
pileşte pe o porţiune de 3-5 mm o degajare, In vederea
fixării prin chernăruire a discului E. Se va fixa cit mai
solid acest disc, dlndu-se eventual şi citeva lovituri
de daltă radial, in jurul orificiului tubului.
.
G- Pană de cupru (virful ciocan ului de lipit) este
confectionată dintr-o bucată de conductor gros, de
'cupru, prin strunjire sau pilire. Cote le sint date In desen.
H-Bucşa de fixare a penei de cupru este confectionată din fier. Se pote folosi eventual o piuliţă de fier
care se aduce prin pilire la dimensiunile necesare.

GEORGE D. OPRESCU

In nota exactă a titlului, vă propunem construirea
unui letcon miniatură cu care să solutionati-practic
şi economic7 probelma lipiturilor, fie că e vorba de lipituri foarte fine, pe cablaj imprimat sau jonctionarea
unor sirme foarte subtiri, fie că se fac lipituri pe cose
masive.
Avantaje:

Incălzirea şi răcirea In mai putin de un minut. Greu-

tate sub 30 grame. Consum 20-30 Wati. Nu se tine
strins In pumn ca letcoanefe clasice, ci doar intre trei
degete ca un creion. Minerul este tot timpul rece. Nu
are nevoie de suport, se aşază oricum pe masă, şi
virful e orientat In sus, dispărind riscul de ardere a
altor obiecte prin atingere accidentală. Poate fi folosit la două tensiuni (bivolt) prin transformator, sau la

corp al letconului. Celălalt capăt al tubului se fixează
printr-un radiator de căldură pe un miner de lemn,
prin care trece cordol}ul de alimentare.
Iată descrierea părţilor componente, prezentate şi
In figură:
A...,. Minerul. executat după cote din lemn de esenţă
tare, poate fi cioplit din lemn sau, mai bine, executat
la un atelier de strungărie. Se pot folosi pertinax, fibră, eventual ebonit,ln nici un caz material plastic moa.Ie sau metal. După confectionare se poate vopsi cu lac
nitrocelulozic, preferabil In roşu sau portocaliu, pentru ca letconul să fie uşor de observat pe masa de lucru.
B-Cordonul de alimentare se trece prin orificiul
central al minerului. Se foloseşte un cordon bifilar
litat de 2 "0,75, cu cămaşă de policlorură de vinil.
Preferabilă e culoarea cenuşie (gri). Lungimea maxi-
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un acumulator de automobil. Fiind alimentat prin transformator, e izolat de tensiunea.de retea, micşorindu-se
şansele de accident prin electrocutare. Lungimeace-i drept, moderată,a letconului-permite pătrunderea
in interiorul montajelor «mai compacte», subtirimea
lui evitind arderea altor piese sau conexiuni.
Robust, fiabil, experimentarea acestui letcon. s-a fă
cut timp de cinci ani in diferite variante, oferind totdeauna deplină satisfactie. Ultimele argumente
foarte ieftin şi foarte uşor de construit- nu sint de dispretuit. in sflrşit, cu toate piesele constitutive pe masă asamblarea lui durează citeva minute.
.
Sursa de alimentare: reţeaua, printr-un transformator de 6 VOltV4-5 Amperi. Poate fi alimentat, aşa cum
s-a spus mai sus, direct de la un acumulator de automobil, fie de 6 Volti, fie de la o priză luată la jumătatea
u,nui acumulator de 12 Volti, fiind letconul ideal pentru
lucrări de teren.
Rezistenţa alimentată la 6 Volţi incălzeşte un virf de
cupru, care e fixat Intr-un tub de fier, ce serveşte drept

•
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••
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- ---

mă a cordonului:
trală a 10-15 cm

2 metri. După trecerea prin gaura cende cablu, acesta se desface, se petrece un conductor In jurul celuilalt, alcătuindu-se un
nod care serveşte la asigurarea cordonului impotriva
smulgerii din miner.
C- Rondelă din tablă de fier. Cotele sint cele indicate in desen. Grosimea 1 - 2 mm. Sint necesare
două bucăţi. Una se fixează prin chernăruire pe corpul
letconului, cealaltă serveşte ca radiator suplimentar
de căldură, pentru ca minerul letconului să fie tot timpul rece.
O-Capse de cizmărie sau tuburi similare de metal,
fier, aluminiu, alamă. Sint necesare trei bucăţi, cu diametrul interior de 3-4 mm, lungime 5 mm. Se pot confectiona din bandă de tablă prin indoi re pe un ax.
E-Şuruburi pentru lemn (holzşuruburi), lungime
circa 2 cm, diametrul 2,5...3 mm.
F-Corpui ciocan ului de lipit este constituit
dintr-o ţeavă de fier cu diametrul exterior de 1 cm. Nu
e cazul să fie lucrat la strung. Se foloseşte o bucată de

Lătimea necesară: 4-5 mm. Bucşa de fixare trebuie să
intre uşor (dar fără nici un fel de joc) in tubul de fier.
Pana de cupru se introduce in bucşa de fier şi se chernăruieşte, fixindu-se cit 'mai solid. De abia după ce
se confectionează rezistenta, bucşa de fixare impreună
cu pana de cupru se introduc in corpul letconului.
Rezistenta de incălzire constituie-din unghiul
confectionării-partea cea mai <!gingaşă». Pentru o
rezistentă alimentată la 6 Volti se folosesc circa 20 cm
sirmă de nichelină de jJ 0,4-0,45 mm, dintr-o rezistentă de reşou de 500-600 W/12O V; sau mai bine nichelină de jJ 0,2 mm, cu o rezistenţă de 15 O/metru, lungime activă 14 cm. Sirma. de rezistentă se taie la o lungime mai mare, se impletesc capetele cu sirmă de fier,
cam de acelaşi diametru, Iăslndu-se partea activă in
partea centrală a sirmei. Deci, o bucată de sirmă de
nichelină, care are capetele pe o lungime de 10-15 cm
impletite cu sirme de fier, in nici un caz de cupru sau
alt metal.
Se poate trece acum la bobinarea rezistentei. Se taie
o fişie de mică de circa 2-2,5 cm lăţime. Se aşază
in fjşii cit mai subţiri, de ciţiva microni. Folosindu-se
coada unui spiral de 3-4 mm, se curbează mica cu
atentie, ca să nu se rupă. Se Infăşoară un strat de mică
cu o grosime totală de 0,1-0,2 mm pe partea subţiată
a penei de cupru. Pentru mentinere se matisează capetele tubului de mică cu putină aţă. Se bObinează Intr-un
singur strat partea activă, care va avea in jurul a 12-15
spire. Peste Infăşurare (fixată tot cu ată) se pune un
strat,două de mică; peste ea, in sens invers revenind,
capătul rezistentei, Infăşurat cu sirmulita de fier. Deasupra se mai Infăşoară 2-3 straturi de mică şi se fixează cu aţă, controllndu-se tot timpul ca ansamblul
să pătrundă cu uşurintă In corpul ciocanului de lipit.
Capetele rezistentei, matisate cu slrmă de fier, se
izolează cu sfoară de azbest subţire (prin destrămare).
( CONTINUARE iN PAG . 21 )
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diagonalei. Puntea se echilibrează cu
ajutorul potenţiometrului P montat ca
rezistenţă variabilă. Potenţiometrul P
este de valoare 1 kn. cu variaţie liniară. Echilibrul punţii se poate stabili
cu ajutorul tranzistoarelor T3 şi T.
montate in cealaltă diagonală a punţii.
in acest caz, ' punctele 1 şi 2 se află
la acelaşi potenţial şi tensiunea bază
emitor afiecărui tranzistor este infimă,
ceea ce face ca cele două tranzistoare
să fie blocate. Dacă temperatura scade brusc cu citeva grade, termistorul
T işi va mări valoarea, dezechilibJind
puntea. Ca urmare a acestui fapt,
potenţialul punctului 2 creşte faţă de
masă', determinind ca tensiunea bază
emitor a tranzisioru lui T1.. să fie pozitivă,
deci tranzistorul tip N-P-N se deschide, ceea ce determină şi deschiderea
tranzistoarelor T,. şi T5 • La deschide-

B
L
2

p

c

A

....,T
-

.rea tranziston.iluTTs se aprinde becul
'1 care anunţă producerea ingheţului.
in locul lămpii L se poate monta un
releu ' cu rezistenţa de 5OO-6OOlt şi
tensiunea de 6 8 V, care să conecteze
un claxon sau un alt. sistem acustic.
in acest montaj se ,folosesc cinci
tranzistoare, şi anume: T. , T.. , de
tip OC 45,
44, ASY 27, SFT 229;
T1 - de tip ASY 28; T3 - de tip BC
109 şi T5 -de tip BFY 13, BFY 14 sau
BFY 50. Lampa de semnalizare L este
un bec de 12 V/O,l A; T este un termistor românesc de 1:ll fi la temperatura
25° C, intreg montajul se va realiza pe o
mică plăcuţă de circuit imprimat. PIă
cuţa va avea 6 borne de acces, şi
anume: 2 b'o rne pentru alimentare,
2 borne (B şi C) pentru conectarea
. lămpii L şi 2 borne (A şi M) pentru
conectarea termistorului T. Lampa L

ac

se va monta intr-un loc convenabil
pentru a fi observată atunci cind apare
«ingheţul»,
.
in ceea ce priveşte termistorul T,
el se va monta la locul unde trebuie
să detectăm «ingheţul». In cazul automobilului, el se va monta in spatele
barei de protecţie din faţă şi, eventual, se va acoperi cu o mască de
tablă. intreg montajul, Inainte de a fi
instalat, trebuie să fie reglat. Pentru
aceasta avem nevoie de un ffigider
şi un termometru. Se va căuta un loc
din apropierea congelatorului unde
.temperatura este de O't, După ce am
găsit locul, punem in locul termometrului termi~torul T şi reglăm potenţiometrul P pină cind becul L se aprin·
de. Aceasta este poziţia la care puntea
:intră in funcţiune. Operaţiunea de
etalonare 'se repetă de citeva ori.
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Tehnica semiconductoarelor permite azi realizarea
de convertoare statice, adică obtinerea de curent
alternativ dintr-o sursă de curent continuu. Desigur
că pentru buna funcţionare a convertoarelor cu semiconductoare, in condiţiile diferitelor receptoare ce le
alimentează, uneori unele cu sarcină electrică variabilă In timp, este necesar un tablou de măsurători care
să pefmită analiza permanentă a tensiunii generate
şi a curentului absorbit. Schema u.nui astfel de tablou
este prezentată In fig. t. Tabloul constă dintr-un comutator cu 3 clape (P 1, II, III), un miliampermetru (indiferent de scara şi sensibilitatea lUi) de tip magnetoelectric şi intrerupătoarele KI'" care permit conectarea la
ieşirea convertorului a unQr capacităţi reglabile intre
1 şi 11 MF necesare compensării factorului de putere
(cos'f') al sarcinii (ameliorarea curentului activ fată
de cel reactiv absorbit de receptor).
Funcţionarea tabloului este următoarea: in pozitia
cu clapa P I cuplată (apăsată) sint intrerupte atit
circuitul de alimentare de la baterie cit şi circuitul de
ieşire spre priza retelei de utilizare (pentru ca In cazul
in care va funcţiona invers - alimentat cu o tensiune
de la reteaua de iluminat- convertorul să devină redresor pentru incărcarea bateriei).
In această poziţie, pe bornele bateriei, in derivaţie
se află montat miliampermetrul mA in serie cu rezistenta ~, astfel incit să se transforme intr-un voltmetru
de curent continuu pe scara de 15--30 V. Aceasta este
necesar atit pentru verificarea tensiunii bateriei cit şi
pentru a Impiedica distrugerea tranzistoarelor in cazul
conectării inverse a bateriei (cu atit mai mult este
posibilă această greşeală cu cIt convertorul poate
funcţiona ca redresor de Incărcare).
Apăsind clapa P II, clapa P I revine şi miliamperme-

trul se transformă In ampermetru de curent alternativ
cu puntea OI-O•• derivaţie cu şuntul R., care se va
realiza din conductor de nichelină ~ 0,2~,3 mm
calculat astfel Incit acul instrumentului să devieze
pe toată scala pentru o Intensitate alternativă de
0,6-1 A.
Odată cu revenirea clapei P I se Inchid şi circuitele
bob inei şi reţelei de utilizare conectate la cele 4 borne
ale convertorului. Schimbătorul de tensiune alternativă S este un comutator de tipul celor folosite la radioreceptorul «Turist» ca schimbător de unde. Clape le
sint un comutator de tipul schimbătorului de unde
de la radioreceptorul «Junior». Apăslnd clasa P III,
clapa P II revine şi ampermetrul de curent alternativ
se transformă In voltmetru de curent alternativ cu
rezistenta aditională R3' a cărei valoare se alege in
ideea ca miliampermetrul să indice pe toată scala o
tensiune alternativă de 250--300 V.
Apăs Ind uşor una din clapale P II sau P III astfel
incit să revină toate trei reactionate, miliampermetrul
devine ampermetru de curent continuu cu şuntul Rl'
atit cit să indice pe toată scala un cure!!t continuu de
6-10 A. R 1 se va confecţiona ca şi R~ din conductor
de mare rezistentă cu diametrul de 0,8-1 mm.
Tntrerupătoarele K H pot fi In ultimă instantă Intrerupătoare Simple de lumină. Conectarea lor pe rind
reaiizează un echilibru intre intensitatea preluată din
baterie şi intensitatea debitată sarcinii; pentru aceasta
manevrarea lor e indicat să se facă cu clapa P III apă
sată. Verificarea se face apăsind clapa P III şi urmărind
ca instrumentul să indice tensiunea nominală cerută
de receptorul montat ca sarcină convertorului. Tabloul
se montează in aceeaşi cutie cu convertorul, conform
indicaţiilor din fig. 5 (a,b şi e).
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Fig. 3
in ceea ce priveşte realizarea convertorului trebuie să
tinem cont de faptul că se impun o cit mai mare stabilitate a tensiunii alternative In functie de sarcină şi,
mai ales, o stabilitate a frecventei. Realizarea convertorului pe principiul reacţiei prin transformator are
inconvenientul că atit tensiunea generată cit şi frecvenţa depind In mare măsură de sarcină. Aceasta
deoarece inductanţa reflectată de infăşurarea secundară in infăşurările de colector variază in funcţie de
curentul absorbit de receptor.
O ameliorare a variaţiilor de tensiune cauzate de
modificarea puterii absorbite de receptor se poate
face folosind ca miez pentru transformator feritele
cu ciclu hystere~is dreptunghiular (de tipul celor
folosite In circuitele de comutaţie), dar acest lucru nu
e totdeauna posibil, mai ales cind e vorba de convertoare de puteri mai mari. Pe de altă parte, frecvenţa
acestor convertoare depinde şi de valoarea tensiunii
continue cu care sint alimentate.
Totuşi pentru âlimentarea unor receptoare de putere
mică, cu sarcină aproape constantă In timp, aceste
convertoare dau rezultate mulţumitoare. Astfel de
convertoare pot fi utilizate de exemplu la autoturismul
propriu sau pe motocicletă pentru alimentarea unui
mic radioreceptor cu tuburi, a unei maşini de ras
electrice, a unui PICUP sau chiar pentru alimentarea
unui mic osclloscop. Realizat Ingrijit, poate fi folosit
pentru alimentarea unui pistol de lipit electric sau a
altor dispozitive şi instrumente necesare muncii.
Convertorul prezentat In fig. 2 funcţionează cu
comutatorul K In poziţia 1 ca generator de tensiune
alternativă cu frecvenţa de 50 Hz, fiind alimentat de la
o baterie de 12 V. Puterea maximă realizată este de
circa 20 W. Rezistentele Rfi şi Rs au rolul de a limita
curentul de reactie care soseşte la bazele tranzistoarelor, iar rezistenţele Rs şi R 7 polarizează bazele,
uşurind amorsarea oscilaţiilor la pornire.
Frecvenţa oscilatiilor este determinată de circuitul
rezonant realizat de infăşurarea a III-a a transformatorului Trl şi capaCităţile Ct", din tablou. Acest circuit
se acordă pe frecvenţa de 50 Hz; de exemplu, cu comutatorul S in pozitia 110 V se vor Inchide intrerupătoa
rele K. şi Ks'
Toate condensatoarele C I _. vor fi la tensiunea de
Incercare de 450 V minim.
Acest sistem de stabilire a frecvenţei este In acelaşi
timp şi un stabilizator de frecvenţă. De exemplu, să
considerăm că alimentăm cu convertorul un picup.
Dacă se măreşte sarcina, reactanţa introdusă de electromotorul care duce platanul scade deoarece scade
şi turaţia rotorului, frecvenţa generată creşte şi astfel
se reduce turaţia motorului la valoarea in iţială.
Datele pentru ~ealizarea ,ransfor matorului se gă
sesc in tabelul 1. Infăşurările I şi II vor fi obligatoriu

