RADIOCONSTRUCTII
Ing. Z. IANCULESCU

Posesorii unui avohmetru de producţie industrială sau confecţionat de amatori sint puşi de multe ori in situaţia de a măsura caracteristicile electrice ale
unor piese sau aparate, ale căror unităţi de măsură diferă de cele notate pe scala
avohmetrului (chiar dacă se găsesc pe scală) in limite de valori diferite de cele
ale situatiei create.
·Pent~u inlăturarea acestor neajunsuri, desigur că este mai comod să se construiască un mic adaptor la avohmetrul existent, cu atit mai mult cu cit de cele
mai mult~ ori e mai complicată etalonarea aparatului decit construcţia propriu-zisă. In multe din aceste cazuri avem posibilitatea de a citi mărimile mă
surate cu ajutorul adaptorului direct pe scala avohmetrului, aşa cum au fost
concepute adaptoarele prezentate mai jos.
ale adaptorului, ţinînd cont de polaritatea indide poziţia comutatorului K, care poate fi
un schimbător de game de la radioreceptorul
«Turist».
Avohmetrul se montează pe poziţia de măsu
rare pentru curent continuu pe scala de 1 -;- 5 mA.
Dacă nu se deosebesc semnificatiile celor trei
reufori ai tranzistorulu~ iniţial se' ating CÎte doi
la bornele E şi C ale adaptorulu~ uitîndu-ne atent
la acul indicator al instrumentului. în poziţia în
care acul nu mai tinde să plece spre dreapta
scalei, se atinge şi reuforul liber la borna B (acul
instrumentului nu va sesiza deloc această miş
care la un tranzistor bun). Acum :.!.tingem pentru
scurt timp unul din butoanele Bl şi B 2. Dacă
acul indicator tinde să indice o creştere rapidă a
curentului, ştim că cele trei contacte ale tranzistorului au fost identificate corect. Dacă prin
apăsarea unuia din butoane instrumentul nu
cată

Prezentat în fig. 1, adaptorul redus la cea mai
expresie, dotat cu sursă proprie de alimentare, permite (prin citire directă pe scala
avohmetrului) măsurarea tuturor tranzistoarelor
întîlnite în practica curentă, indiferent de natura
sau puterea lor.
Deoarece în lipsa tranzistorului experimentat
circuitul bateriei este întrerupt, aparatul nu necesită întrerupător separat pentru sursa de alimentare. Utilizarea aparatului este foarte simplă:
cu întrerupătorul 1 deschis şi nici unul din butoanele B 1. şi B2 acţionate (pot fi două butoane
de sonerie, normal deschise), se cuplează cele
două fişe ale avohmetrului la bornele respective
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indică creşterea curentului, se va relua de la
operaţia de testare a conductoarelor
tranzistorulu~ care ori este defect, prezentînd
întreruperi de joncţiuni, ori contactele sale au
fost greşit conectate la bornele E, B şi Cale

început

onpn

adaptorului.
După ce am identificat exact reuforii tranzistorului, îl putem conecta defmitiv la bornele E,
B şi C. Acum comutăm avohmetrul pe o scară
de măsură mai mică, astfel Încît să putem citi
valoarea curentului pe care îl indică. Acesta este
curentul ICEB o, adică curentul în joncţiunea
E.C. pentru baza nepolarizată, sau, cum i se mai
zice,
factorul de zgomot. Cu cît acest curent
este mai mic, cu atît tranzistorul este mai bun.
în general, pentru tranzistoarele de mică putere
acest curent este cuprins Între
5 şi 100 pA
(valorile mai mici corespunzînd tranzistoarelor
de înaltă frecvenţă). Pentru tranzistoarele de
medie putere are valori Între 0,10 şi 1 mA, iar

pentru tranzistoarele de putere poate atinge şi
6-8 mA.
După citirea factorului de zgomot, se comută
instrumentul pe o scală de măsură superioară
valorii de 1 mA, sau peste 10 mA, dacă factorul
de zgomot este mai mare de 1 mA. Tranzistoarele
care au un factor de zgomot mai mare de 10 mA
nu pot fi măsurate cu adaptorul prezentat; dealtfel, acestea fiind de proastă calitate, nu prezintă
importanţă. De asemenea, nu prezintă importanţă nici tranzistoarele al căror factor de zgomot
variază în limite relativ largi, nefiind constant
datorită coeficientului de stabilitate termică redus al tranzistorului experimental.
Acum se închide întrerupătorul 1 şi se învîrte
de butonul potenţiometrului R3 (în cazul în
care factorul de zgomot este sub 1 mA şi, deci,
poziţia potenţiometrului R 1 nu are importanţa
valoarea lui fiind mult mai mică decît a potenţio
metrului R 3 ). Sau se scurtcircuitează complet
potenţiometrul R3' în cazul în care factorul de
zgomot este mai mare de 1 mA, şi se acţionează
doar potenţiometrul R 1. Prin manevra potenţio
metrelor aducem acul indicator al avohmetrului
la o valoare convenabilă, de exemplu 0,5 sau
1 mA, punct sit'tmt undeva la începutul scalei pe
care se află montat instrumentul. Acest punct
îl denumim {3=0.
Pentru a putea citi valorile lui {3 direct pe
scala instrumentului, vom face ca o gradaţie
corespunzătoare pentru 1 mA pe scala instrumentului să reprezinte 25 de unităţi {3; de unde
rezultă imediat ce curent suplimentar trebuie
aplicat pe baza tranzistorului.
1 mA
Ib = - 25

=

0,04 mA,

adică 400 pA. Folosind ca sursă de alimentare
o baterie de lanternă tip 3R 12 cu tensiunea
nominală de 4,5 V, rezultă valoarea rezistenţei
Rs, pe care o vom conecta în circuitul bazei prin
acţionarea butonului B i :
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=

45 V

'

0,04 mA

=

1,125' 105

=

112 kQ.

valoarea rezistenţei R 4 , counei creşteri a curentului de bază
de zece ori mai mare (0,4 mA), deoarece în acest
caz considerăm fiecare 10 mA de pe scala instrumentului corespunzători la 25 unităţi de {3.
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Apăsînd acum pe butonul B 1· - dacă am adus
acul indicator la 1 mA, sau pe butonul B - dacă
a~ adus acul indicat~r la 10 mA, vo~ putea
CItI valoarea curentulUI pe care îl indică instrumentl;ll, cwomutîndu-l dacă e nevoie pe o scală
supenoara.
Inmulţind valoarea citită în mA minus cantitatea de curent în mA de la care am pornit ({3 = O)
c~ 25) aflăm. valoarea exactă a lui {3 pentru tranzIstorul venficat.
De exemplu, să presupunem că am ales {3=0
pentru indicaţ~a de 10 mA. După apăsarea pe
butonul B2' Instrumentul indica valoarea de
72 mA, rezultînd factorul de amplificare în curent
tranzistorului măsurat.

p=

72-10
25 (----w-) = 25 ·6 2= 155.

DeSIgur, amatorul poate alege alte valori pentru
{3 = O sau alte corespondente între scala avohmetrului şi valorile lui f3 sau ale tensiunii de alimentare a adaptorului.
Cu adaptorul prezentat se mai pot verifica şi
diodele semiconductoare. Atingînd reuforii diodei la bornele E şi C cu comutatorul K în poziţia pnp, acul instrumentului va pleca repede pe
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cate sînt aproximative, deoarece ele depind de
pieselor folosite. Pentru reducerea dimensiunilor, adaptorul este alimentat din trei
elemente de baterie «Pionier» (R 10), conectate
în serie în suportul prezentat la «Diapazonul
electromc», publicat într-un număr anterior al revistei noastre. Deoarece în toate măsurătorile ce
se pot efectua cu adaptoml avohmetrul este utilizat ca miliampermetru de curent continu, acesta
poate fi înlocuit cu un miliampermetru corespunzător, comutabil pe diferite scări de măsură, care
înglobat în cutia adaptorului îl transformă în
aparat de măsură independent.
mărimea

scală, indicînd sensul de conducţie a diodei. In
acest caz, contactul care se află la borna E este
minusul, iar cel de la borna C este plusul. Inversînd dioda, vom putea citi valoarea curentului
invers al acesteia pe scala miliampermetrului.
De asemenea, cu adaptorul se mai pot verifica
şi tiristoarele. Comutatorul K se pune în
poziţia npn, se conectează anodul tirist?rului
verificat la borna C, catodul la borna E ŞI electrodul de comandă la borna B. Apăsînd pe unul
din butoanele BI sau B2' avohmetrul va indica
o creştere bruscă a curentului, dovadă că tiristorui verificat se deschide. Adaptorul se va monta
intr-o cutie paralelipipedică din orice fel de'

Un instrument deosebit de util pentru atelierul radioamatorului este frecvenţmetrul, mai ales cînd permite determinarea frecvenţei unui semnal dintr-o gamă
largă de lucru. De o construcţie destul de simplă şi
uşor de realizat, utilizînd piese curente, instrumentul
acoperă gama cuprinsă Între 5 Hz şi 3 MHz în 6 subgame, şi anume 1 +30 Hz; 10+300 Hz; 100 Hz+3 kHz;
1 kHz+30 kHz; 10 kHz+300 kHz; 100 kHz+3 MHz.
Frecvenţmetrul are un amplificator RC echipat cu
tranzistorul T 1 (BC 109), urmează apoi un triger (T 2
după care un etaj multivibrator monostabiI
T 5)' Ultimele etaje sînt echipate cu tranzisto108.
Cînd se apUcă la intrare un semnal de măsură după
ce este amplificat de T 1, semnalul se transmite trigerului
condensatorul C 2 (grup de două COildensatO<llre).
transformă fiecare perioadă a
frecvenţă,
Într-un impuls dreptunghiular cu
care este in continuare aplicat
diferenţia!
C 3 R, obţinîndu-se la bornele rezistenţei R iml,ul!mri
pozitive şi negative. La baza tranzistorului T4'
rită diodei serie EFD 108, ajung numai impulsurile
pozitive, provocînd bascularea monostabilului. Tensiunea continuă care. se obţine la bornele condensa-

satorul C 4 (fig. 7-Uc). Cantitatea de curent pe
care o înregistrează C 4 este direct proporţională
cu constanta de timp a circuitului diferenţial
(Re) şi cu durata impulsurilor care sosesc de la
diodele stabilizatoare. Deoarece numărul impulsurilor în unitatea de timp este perioada T a
semnalului şi după cum
1
2 to-t imp Ust
T = - rezultă: Q =
. - - Rd 3 C4 ·
f'
c
T
Rdif.
Dar cum Ust, R dif şi Rd 3 şi C 4 sînt constantele aparatului, rămîne ca indicaţia miliampermetrului de curent continuu să fie direct proportională cu frecventa semnalului studiat.
, Utilizarea apar~tului este foarte simplă: se
introduc fişele avohmetmlui montat pe cea mai
mică scală de măsură pentru curent continuu pe
care o posedă în bornele adaptorului şi se conectează la intrare semnalul a cărui frecventă vrem
să o măsurăm. Punem comutatorul Kl în' poziţia
benzii corespunzătoare. Poziţia 1: 20 Hz - 200 Hz;
poziţia II: 200 Hz - 2 kHz şi poziţia III: 2 kHz20 kHz. Apăsăm pe butonul K2' care în mod normal, cînd nu este acţionat, se· află în poziţia A
(de măsură): trecîndu-l pentru scurt timp în poziţia B (de calibrare) şi acţionăm butonul potenţiometrului R3 Dînă ce acul instrumentuh.li ajunge

Măsurarea frecvenţelor audio cuprinse în banda 20 Hz - 20 kHz, citind indicaţiile unui avohmetru, se poate face cu adaptorul prezentat în
fig. 4.
Aparatul constă dintr-un circuit de intrare realizat cu divizorul rezistiv R 1 - R3' un circuit stabilizator de tensiune realiZat cu diodele ZenneI
D 1 şi D 2' circuitul de diferenţiere for;mat din
unul din conductoarele C l , C 3 şi rezistenţa pe
care o prezintă la intrare cuadripolul format din
redresorul monoalternanţă D3' D4' urmat de condensatorul de capacitate mare C 4, Cflre se descarcă prin bobina mobilă a miliampermetrului
din avohmetru.
Semnalul, de obicei sinusoidal (fig. 7~Ui), cu
o amplitudine de 7 -;- 20 V, ajuns la bornele stabilizatorului este transformat în impulsuri trapezoidale cu amplitudinea constantă U st (fig. 7),
care la rîndul lor, trecînd prin circuitul diferenţiaI, sînt r:edresate de diodele' D3 şi D 4' ce anulează componentele negative şi· încarcă conden-
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toarelor montate în colectorul lui T 4 este cu atît mai
mare cu cît frecventa de basculare .este mai ridicată.
Cele şase potenţioti:tetre, montate în serie cu baza
lui T s • permit etalonarea instrumentului pe fiecare
subgamă în parte.
Pentru a asigura o funcţionare perfectă a multivibratorului. tensiunea de polarizare este stabilizată cu
o diodă Zenne:r DR 306.
Polarizarea bazei tranzistorului T 1 se face din potenţiometrul P l' valoarea tensiunii pe bază avînd 5 V
Scala instrumentului indicator se gradează direct În
unităţi de frecvenţă pe fiecare sub gamă. Etalonarea
începe prin. aplicarea la intrarea unei frecvenţe etalon
dintr-un generator.

Buna funcţionare a instrumentultii necesită la intrare un semnal a! cărui nivel. trebuie să fie cuprins
între 35 :tp.V şi 10 V.
De exemplu, de la înfăşurarea de filament a unui
transformator se poate aplica semna! pentru măsura
rea frecventei retelei electrice.
Etalonar~a'pe fiecare subgamă se reglează din potenţiometrul de 10 Jdl aferent subgamei respective.
Alimentarea cu energie a instrumentului se face de
la două baterii de 4,5 V legate în serie, consumul de
curent fiind de ordinul a 30 mA.
În lipsa unui instrument de măsură, inductanţa din
colectorul lui T2 se poate realiza pe o carcasă cu miez
pe care se bobinează 6-8
ify 0,2 mm.
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verse sarcini COll1ec:tal:e.
Tensiunea primară de 10-12 V
Apreciem
nu este necesar să intrăm
în amănunte
acestui convertor
ore:cizind doar
ca· noutate
de convertoarele
unui multide
vlbrator astabil
putere in

electronice
influenţa

asupra
torului.

4

a unor compocalitate, cît
redusă ce o au consumultivibrabună

cu palraIll1etn
schema
celor
Montarea tranzistoarelor
va realiza pe
2b şi c.
acestora pe maLca··soate a convertorului se va face astfel
să se
rapidă a căldurii.
"'funTPrt",,.,,1 realizat de

că acestea
de
tate mult mai
consecintă re,~ist.enlta alchţJIOnaJ.ă

altă valoare.
aceste instrumente sint de
cu scala vopsită in verde, unde
un:ghlulzlră a acului este liniară şi cu
unde deviaţia acu-
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eaşi rezistenţă faţă de bazele celor două
tranzistoare (cea jumătate din cursa cursorului) ;
se cuplează oscilograful pentru oscilografierea tensiunilor
bazele tranzistoarelor din etajul
şi se cuplează
alimentarea con vertorului ;

urmări

ca
conform
anterior, să se
fronturi posterioare
- se trece la
deculplă,ri sucale
sarcina
urmăreşte dacă

acesta

il'" "'"

Odată

miII"

furlctj,onare normală.
reglajul, convertorul

este gata de lucru.
Convertorul prezentat şi realizat este
capabil să funcţioneze normal pe o sarcină de 100 W, cuplată la un acumulator
auto 12 V/75 Ah timp de 7 ore. Acest
convertor poate asigura buna funcţio
nare a unor radioreceptoare, magnetofoane, TV portabile, roboţi. de bucătărie,
motoare electrice sau orice alt tip de
aparat care nu depăşeşte Un consum de
cca 120 W, atunci cînd nu există reţea
electrică.

în încheiere' menţionăm că, atunci
cînd se are în vedere realizarea unui convertor care să alimenteze un anumit
aparat cu consum invariabiL grupul de
filtraj ce este montat în circuitul primar
poate fi eliminat,

ADAPTOARE
de măsură
(URMARE DIN PAG, 3)

în marginea din dreapta a scalei (indicaţia maximă). Această calibrare are ca scop evitarea erorilor de măsură datorate amplitudinii mici a tensiunii stabilizate şi protecţia
diodelor stabilizatoare la supratensiuni. Eliberînd butonul Kl citim pe scală valoarea curentului pe care îl indică
miliampermetrul. Pentru traducerea ei în Hz - unităti
de frecvenţă, putem întocrri.i
un tabel de corespondenţă
între diviziunile scalei avohmetruhii şi frecvenţele semnalelor studiate', după indicaţiile date de diapazonul electronic prezentat într,.unul din
numerele trecute ale revistei.
De asemenea. se poate transforma tabelul de mai sus
într-un grafic de corespondentă. Pentru cei ce vor să
măs'oare frecvenţe cu amplitudini sub 7 V, recomandăm
frecvenţmetrul adaptor. prezentat şi el într-un număr
anterior al revistei. cu intrarea
transformator ridică
tOL capabil să măsoare frecvenţe cu amplitudini de la
I V la 30 V, avînd o schemă
similară ca ~el
prezentat mai sus.
adaptor se
cutie
lip,ipl~dică, conform fig.

RAA
sau
curentul care trece
fel se modifică tensÎunea negativă de RAA
arrlDlificarf~a tuburilor comandate: T 101, T102 de
cu pantă variabilă şi caracteristică
profund neliniară. La televizoarele «Miraj» şi «Venus», tensj'.,nea de RAA se aplică prin rezistenţele: R 162, R 108,
K 105, R 106, R 107.
Exemplele date mai sus sînt utile pentru familiarizarea
cu sistemele de RAA, cu funcţionarea şi localizarea în:scheme
a acestora. În practică se intîlnesc, deci, două sisteme RAA
diferite: un sistem pentru AFi-imagine-sunet şi un sistem
pentru selectorul de canale. Acesta din urmă intră În funcţiune numai la un anumit nivel al semnalului aplicat, de exemplu, la1 mV; În acest caz avem de-a face cu un RAA dependent (întîrziat), acţiunea RAA făcîndu-se simţită după
un anumit timp, dependent de o constantă de timp; o constantă de timp prea mică face sistemul de RAA sensibil la
paraziţi. Este adoptată în mod general constanta de timp
o = RC = 500 milisecunae.
Pentru obţinerea tensiunii de RAA se utilizează două metode:
a) comandată;
b) pe baza componentei medii a semnalului video.
În cazul sistemului RAA comandat, elementul activ (tub,
tranzistor) al circuitului RAA primeşte informaţie numai
cît durează palierul posterior al impulsurilor de sincronizare
linii; astfel, RAA rămîne independent de conţinutul imaginii;
Acest sistem convine perfect pentru recepţia emisiunilor de
la emiţătoarele cu modulaţie negativă (sistemul de modulaţie
utilizat În
R.S.R .), unde impulsurile de sincronizare linii
corespund pentru 100% modulaţie la emisie. Dispunem astfel
de o referire adecvată asupra intensităţii semnalului captat
(schema-bloc este dată in fig. 2).
La modulaţia pozitivă, impulsurile de sincronizare cores-

- - I ___
C

~-----f
~--~~~~

medie
eficace, dar
semnalul recepţionat
creşte
lipsa semnlahliui de
şi
puternic şi o rezoluţie incorectă a imaginii. Acest
mai accentuat În cazul
realizate am pentru
cît si
este
la această
se realizeie
intre semrlal'ul
video şi tubul cinescop,
prezenţa unui
sator de cuplaj înlătură
de componentă continuă.
Dacă amplitudinea semnalului video variază cu
imaginii, reproducerea pe ecran devine eronată.
sarea acestui efect se face prin restabilirea
negru fie prin «clamping» (fixare comandată), fie prin controlul automat al luminozitătii. la sistemul RAA, avînd la
bază componenta "medie a semnalului video, efectul pe cinescop se concretizează printr-un contrast redus la imaginile
negre şi un contrast puternic la imaginile albe. Sistemul
este Întîlnit la televizoarele «Naţional» (VS-43-614), «Lu-

CELULĂ RAA

chian» (VS-47-632) şi «Grigorescu» (VS-59-633). Reglajul
tensiunii de RAA la aceste televizoare se face normal, de
exemplu la «Naţional» se realizează cu potenţiometrul R 11?;
tensiunea de RAA culegfndu-se de la rezistenţa de detecţie
R 151, fiind filtrată de R 114, C 110; R 113, R 111, R 117 şi
C 106.
Pe 'durata exploatării televizoarelor pot apărea o serie de
defectiuni datorate sistemului deRAA. le vom prezenta pe
cele mai semnificative:
_
Defect distorsiune a imaginii, dungi, dîre, ondulaţii, reţele
pe ecran. '
Cauză: tensiunea de RAA este prea mare, ceea ce duce la
blocarea parţială a primelor etaje amplificatoare de FIF şi FI.
Verificări: se va verifica stabilitatea la oscilaţii a amplificatorului de FI, se va măsura (şi, eventual, ajusta) valoarea
tensiunii de RAA obţinută după detecţie.
Defect: lipsesc imaginea şi sunetul.
Cauză: cresterea tensiunii de RAA datorită creşterii curentului anodic prin trioda din etajul de RAA.
Verificări: tubul respectiv. Grupul de divizare a tensiunii
de RAA (o rezistenţă ar putea fi întreruptă sau În scurtcircuit).
Defect: imaginea are contrast foarte mic.
Cauză: mărirea tensiunii de RAA la valori mult peste cele
nominale de lucru.
Verificări: dioda detectoare pentru formarea tensiunii de
RAA, rezistenţele din circuitul de RAA.
Defect: imaginea are contrast foarte mare.
Cauză: micsorarea sau dispariţia totală a tensiunii de RAA.
Verificări: t'ubul din etajul de RAA, condensatoarele de
filtrajal tensiunii deRAA, potenţiometrul ce reglează pragul
de întîrziere ia acţionare a RAA (exemplu ia «Miraj» R 108).
Aceste defecte pot fi datorate şi altor etaje, dar la ele consi o functionare an-ormală a sistemului de RAA.
de toate trebuie să fim siguri că defectul nu provine
de la o incorectă instalare a antenei.
. În încheiere vom analiza sisteme de RAA pentru. televiziunea În culori. În acest caz, exigenţele sînt sporite: RAA
trebuie să respecte ni,veJul de negru şi să rămînă independent
de conţinutul imaginii. In norma SECAM cu sistem de modulaţie pozitivă trebuie sisteme RAA comandate, independente de conţinutul imaginii; de aceea la un receptor color
se utilizează sisteme RAA mijlOcii cu o regiare de compensare
pentru recepţia color (fig. 4).
Amplitudine.a medie a semnalului luminanţă variază cu
tensiunea medie de RAA, această variaţie este compensată
prin reglajul saiuraţiei semnalelor de crominantă raportul
iuminanţă-crominan!ă (Vie) rămînînd constant Ş'j 'permitînd
rep.rodu~erea eX,acta a culorilor. Pe de altă. parte, nivelul
paherulUi posterior al impulsurilor de sincronizare linii este
luat ca referinţă pentru comanda saturaţiei culorilor.

De asemenea, cutia va fi
cu un ecran metalic
o bomă de acces la cu unul din firele cordonului
cu care se conectează cutia în circuitul care se reglează.
Inscripţionarea scalei comutatoarelor decadale este
simplă şi la îndemîna oricărui amator. Folosind rezistenţe cu toleranţă de 1%, precizia rezultantă a ansamblului cutiei cu 3 decade va fi de 3 %. Pentru nevoile curente (afară de cazurile etalonărilor unor instrumente de măsură) se pot folosi şi rezistenţe cu precizie pînă la 5%. Puterea rezistenţelor depinde de
intensitatea maximă pentru care este calculată cutia.
Trebuie menţionat că realizarea de comutatoare decadale rotative capabile să funcţioneze la curenţi mai
mari de 500 mA este suficient de greoaie. în general,
puterea rezistenţelor introduse depinde şi de comutatoarele folosite şi poate fi uşor calculată cu formula
W = RI 2 , în care W este puterea disipată pe fiecare
rezistenţă în parte în waţi cu valoarea R în Q, iar 1 este
intensitatea curentului care parcurge .rezistenţa fără
a o deteriora în amperi.
în exemplul prezentat in fig. 1 şi 2, utilizînd comutatorul ale cărui contacte pot suporta un curent maxim
de 0,5 A, rezultă pentru rezistenţa care poate fi solicitată
Ia maximum o putere disipată conform· formulei de
mai sus de: W=400'(0,5) =IOOW.
în mod normal însă nu sînt necesare rezistente cu
putere disipată mai mare de 1- 2 W chiar ~ntru
decada a 4-a ~ x 1 (00). Conductoarele de conexiune
ale cutiei cu ctrcuitul de reglat vor fi din conductor
flexibil cu secţiune mai mare de 0,5 mm 2 , mai ales
dacă au lungimea mai mare de 1 m (2 m ambele). în
cazul utilizării cutiei în circuitele de alimentare cordoanele pot fi din conductor VLPY 0,75 - 2,5. Pentru
circuitele de. audiofrecvenţă se poate utiliza cu succes
cablul ecranat folosit în mod curent la microfoane,
picupuri sau magnetofoane (cu 2 fire afară de ecranul
metalic), iar pentru circuitele de radiofrecventă se 'va
folosi cablul coaxial utilizat pentru coborîre 'la antenele de televiziune, luînd, bineînţeles, în considerare
capacitatea acestuia.
Realizarea unor comutatoare decadale rotative pentru
circuitele de derivatie necesare decadelor din cutiile de
condensatoare este' o operatie greoaie (s-ar putea utiiiza în acest caz comutatorul rotativ· de canale folosit
la televizoare). Prezentăm în fig. 3 schema realizării unei
decade pentru rezistenţe şi condensatoare cu un comutator conţinînd 5 clape de tipul celor folosite la radioreceptorul «Mamaia» care, în afara faptului că se
găseşte ·la magazinele de specialitate şi nu necesită nici
un fel de modificări, este capabil să funcţioneze şi într-o
bandă foarte largă de frecvenţe. Valorile capacităţilor
folosite, ,toleranţele şi modul de conectare· nu diferă
de indicaţiile menţionate pentru rezistenţe. Tensiunea
de lucru a cutiei pentru condensatoare este egală cu'
tensiunea cea· mai mică înscrisă pe unul din condensatoarele folosite.
şi
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Pentru reglarea diferitelor aparate electronice sînt
necesare uneori piese cu valori reglabile, care se introduc provizoriu în circuitele ai căror parametri se
corectează prin operaţia de reglare urmînd ca apoi,
după realizarea performanţelor pe care ni le-am propus, aceste piese să fie înlocuite definitiv cu altele, a
căror valoare este egală cu valoarea rezultată din
măsurători;

O rezistenţă reglabilă se obţine relativ uşor dintr-un
reostat sau un potenţiometru oarecare, dar prezintă
dezavantajul că în timpul reglări lor nu se poate citi
valoarea rezistenţei introduse. în circuit şi deci nu ne
putem· ajuta de calcul pentru orientare, iar după obţi
nerea parametrilor căutaţi necesită o măsurătoare a
cărei precizie depinde de ohmetrul utilizat.
Cu totul mai dificilă este problema realizării unor
capacităţi cu valoare reglabilă - mai ales cînd e vorba
de valori mai mari de 1 nF, pe care le atinge un bloc
. obişnuit de condensatoare variabile 'folosite pentru
acord la radioreceptoare. Mai trebuie menţionat că
şi măsurarea capacităţii obţinute implică şi alte neajunsuri. î.n general, ambele metode sînt greoaie, necesitînd folosirea multor aparate, iar precizia lasă de
dorit.
Neajunsurile menţionate mai sus se înlătură complet
prin construirea unei cutii cu ajutorul căreia prin comutări sţmple să se poată obţine rezistenţe şi condensatoare de orice valoare citibilă pe scalele cutiei utilizate
în orice moment· Toate cutiile de acest gen se compun
dintr-un număr de decade realizate cu comutatoare.
Pentru cutiile de, rezistenţe decadele sînt conectate
SPRE DeCAD~
ANTERIOARA
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URMATDARE

din punct de vedere electric în serie, iar pentru cutiile
de capacităţi decadele sînt conectate în derivaţie.
Prezentăm în. rîndurile ce urmează datele necesare
construcţiei unei cutii de rezistenţe şi capacităţi, uşor
de realizat, cu minimum de piese. Pentru fiecare decadă
cutia conţine doar 4 piese, din care 2 în valoare egală cu
unitatea semnificativă a decadei, una cu valoarea de 3
ori mai mare şi una cu valoarea de 4 ori mai mare.
Prin comutări adecvate se pot obţine astfel în fiecare
decadă orice valori cuprinse Între O şi 9. Fig. 1 reprezintă schema unei astfel de decade pentru rezistenţe
(decada x 10) realizată cu un comutator rotativ. Pentru
alte decade schema rămîne aceeaşi, schimbîndu-se
doar valoarea celor 4 rezistenţe. De exemplu, pentru
decada x 100 vor corespunde lui R 1 =3000, R 2 =
4000, R3 =R 4 = l00Q. La fel se procedează pentru
realizarea oricărei decade, indiferent de ordinul ei.
Drept comutator decadal se poate utiliza un comutator
rotativ de la un radioreceptor vechi de tip ~<Bicaz»
sau «Record», modificîndu-l după tum urmează:
Se îndreaptă una din aripi<Jarele suportului metalic
care blochează piedica în poziţiile extreme din cele 3
pe care a funcţionat în radioreceptor. Cu ajutorul unei
bormaşini se mai fac încă 7 găuri f/J 3,5 - 4 mm în
suportul metalic (în care există deja 3 găuri) în locurile
indicate de bila de blocare pe poziţiile corespunzătoare
coselor de pe placa izolantă. Apoi se redistribuie contactele de pe placa izolantă astfel încît fiecărei. poziţii
(se vor utiliza doar 10 din cele 12 poziţii posibile) să-i
corespundă o pereche de cose. De pe rotor se elimină
3 contacte, lăsînd doar unul. AstfeL comutatorul este
gata pentru montajul punţilor şi rezistenţelor conform
fig. 1. Punţile se vor realiza cu conductor de cupru
cu· diametrul de 1-1,5 mm (mai groase pentru decadeIe de ordin mic). Modul de distribuţie al punţilor
indicat în fig. 1 prezintă avantajul că oferă şi o cap acitate minimă a montajulu~ condiţie utilă pentru folosirea cutiei la reglajul circuitelor parcurse de curenţi de
înaltă frecventă. Rezistentele se montează de asemenea pe cosele' comutatoru'lui. Aspectul general al unei
cutii realizate cu 3 comutatoare rotative se vede în
fig. 2, cu ajutorul ei obţinîndu-se la bornele «R» orice
rezistenţă cu valoarea cuprinsă între O !?l 1 kQ (mai
exact 999Q). Cutia se realizează din orice fel de material.
Este bine ca bornele să,se monteze pe suporţi din i:illi:'~·
rial izolant de bună calitate chiar la frecvenţele mari,
cum ar fi plexiglasul sau ceramica de radiofrecvenţă.
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Deoarece capacitatea montajului şi a cordoanelor de
este cam de ordinul de mărime al primei decade tC x 1 pF), se recomandă confecţionarea cutiei
începînd cu decada a doua în sus (C x 10 pF).
O cutie realizată cu 5 decade, utilizînd comutatoare
cu CÎte' 5 clape fiecare, este prezentată în fig. 4. Deşi
funcţionează independent şi pe rezistenţe şi pe capacităţ~ în afară de condensatoarele decadelor respective,
cutia nu conţine în plus decît cele 2 borne pentru capacităţi. Cu ajutorul ei se pqt obţine rezistenţe de orice
valoare (din ohm în,ohm) între limitele O şi 0,1 ţt!l.
(100 kO) şi <::apacităţi de orice valoare
10 în 10 pF)
între limitele 10 pF şi lMF (10- 6
Peiltfu fiecare decadă, cînd nu este apăsată nici o
clapă, se obţine valoarea O. Apăsînd pe rînd pe cîte o
clapă, se obţin primele 5 cifre semnificative ale decadei
şi apoi apăsînd pe clapa cu cifra 5 şi simultan pe una
din celelalte 4 clape, se obţine cifra corespunzătoare
sumei aritmetice a cifrelor indicate pe cele 2 clape
apăsate. De exenlplu:apăsînd pe Clapa 5 şi pe clapa 2
se obţine valoarea 5 + 2 = 7 corespunzătoare ordinului
de mărime al decadei din care fac parte cifrele 5 şi 2.
însă cea mai mare utilitate a cutiei de valori comutabile se' obţine înlocuind rezistenţele (în schema de
conectare pentru rezistenţe) cu inductanţe de valoare
corespunzătoare (de exemplu, pentru decada x 10,
fig. 1).Se vor substitui R 1 =L 1 =30,uH, R 2 =L 2 =40,uH
şi R3 = R 4 =L3 =L 4 = 10 ,uH), obţitljÎndu-se asţfel o cutie
de inductanţe; aceasta este cu atît mai utilă cu cît realizarea inductahţelor etalon este o problemă dificilă.
Pentru c~rdoanele de legătură ale cutiei de inductanţe
şi montajele care se reglează se vor respecta aceleaşi
reguli ca şi peritru cutia de rezistenţe. Cu ajutorul unei
cutii de inductanţe, realizată ca în fig. 4, se pot obţine
inductanţe de orice valoare (din 1,uH în 1.aH, valori
mai utile. radioamatorilor) între limitele O H şi 0,1 H
(100 mH). La realizarea practică a cutiei de inductanţe
se va avea grijă ca cele 4 inductanţe care compun o
decadă să fie montate cît mai departe unele de altele şi
cu axele perpendiculare între ele.
Aceasta pentru a reduce pe cît posibil efectul inductanţei mutuale (a cuplajului inductiv între cele 4
inductanţe ale decadei respective). De. asemenea este
birie, în acelaşi scop, ca fiecare decadă să fie ecranată
de decadele din vecinătatea ei printr-un ecran din
material nemagnetic (tablă de cupru, alamă sau aluminiu) conectat din punct de vedere electric la masa
comună şi la boma de masă a cutiei.
.
Cutiile astfel realizate sînt utile în laborator şi pentra
etalonarea ohmetrelor, capacimetrelor, a punţilor sau
a altor instrumente de măsură ale căror indicaţii depind
de variaţia rezistenţei, a capacităţîi sau' inductanţei
circuitului ai cărui parametri sînt înscrişi pe scala
instrumentului de etalonat Perf()rmanţele ce Se ·pot
obţine cu ajutorul a 4 piese de valori diferite, conectate,
în montajul unui dipol (ansamblu de piese care prezintă
doar o singură poartă de acces realizată prin cele 2
borne), realizat după diferite scheme, sînt departe de
a fi epuizate în montajele decadale folosite tu cutiile
descrise mai sUs. Pentru orientare, prezeptăm. tabelul
alăturat din care rezultă că numai cu, 4 rezistenţe (sau
inductanţe) a căror valoare a fost . aleasă astfel încît
formează 4 termeni consecutivi: ai unei progresii geometrice cu raţia 2, se pot obţine prin diferite moduri de
conectare în grupe (dipoli) formate din 1, 2, 3 sau 4
elemente, în total 63 de valori diferite în plaja de la
0,5 la 15 ori valoarea piesei cu coeficientul 1 (primul
termen al seriei geometrice, care se găseşte în tabel
în careul determinat de rîndul A coloana 1).
Coeficientul 1 al UIluia din cele 4 piese considerate
(cea cu valoarea cea mai mică) poate fi multiplicat.
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după dorinţă.

cu. orice alt număr, cu condiţia să. se
respecte valorile celorlalte 3 piese corespunzătoare
sumei. (adică multiplicate şi ele cu aceeaşi cantitate).
Astfel se vor obţine oricare dintre coeficienţii indicaţi
în coloanele 3, 4 şi 7, în funcţie de schemele de conexiuni
din coloanele 2, 5 şi 6. Aceşti coeficienţi sînt valabili
atît pentru .montaje realizate cu rezistenţe cît şi pentru
montajţ realizate cu inductariţe.
De exemplu, alegînd ca primă piesă notată cu coeficientul 1 o rezistenţă de 70, rezultă că am amplificat
coeficientul 1 cu valoarea 7; în mod automat vom alege
a doua pi~să - o rezistenţă de valoarea 2 x 7 = 140
(careul. B7) şi, respectiv, piesa a treia - 4 x 7 = 280, iar
a patra 8 x 7 = 56n. Conectîndu-Ie pe toate în deriva-

V

ţie conform schemei din careul E 6, obţinem coeficientul
din careul E 7 (spre care este îndreptată poarta. dipolului obţinut) multiplicat cu aceeaşi cantitate, adică
0,53x7=3,71Q cea mai mică valoare ce se poate
obţine cu aceste 4 rezistenţe. Analog, conectîndu-Ie
după schema serie din careul V 6, se obţine valoarea
coeficientului 15 (V 7). Amplificată tot cu 7, adică 105,
cea mai mare valoare ce se poate obţine cu aceste 4
rezistenţe. Se observă că în plaja de la 0,5.la 15 ori:
valoarea cea mai mică a uneia din cele 4 piese, se obţine o scară de valori compusă din 63 de trepte cu
înălţimea fiecăreia de numai' 25% din .valoarea cea
mai mică, deci o gamă de valori apropiate care determină suficient de precis domeniul amintit.
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Cîteva date caracteristice prezentate
la începutul descrierii constructive vor
convinge pe constructori de utilitatea
amplificatorului şi posibilitatea rapidă
de execuţie a acestuia:
tensiunea de alimentare:
9-12 V
curentul în absenţa sem'"
nalului de intrare:
8-10 mA
curentul· la un semnal
maxim de intrare:
500-800 mA
caracteristica de frecvenţă liniară între:
100-10 000 Hz
<ţistorsiuni la 4 W:
2~
greutatea fără surse de
200 g
alimentare:
Cu un asemenea amplificator fără
transformator de ieşire se poate echipa
un picup sau se realizează o ministaţie'
de radioficare pentru tabere. Semnalul
de intrare (microfon borna 1, radio,
magnetofon, picup, borna 2) este amplificat de primul tranzistor MP 41 (/3 = 60),
cuplat prin emitor cu al doilea tranzistor
MP 41. Cu ajutorul potenţiometruluiP 3
se reglează semnalele în domeniul frecvenţe10r joase, iaf~potenţiometrul P 4
se reglează semnalele în domeniul frec~
ventelor ridicate.
Semnalul rezultat este aplicat prin
condensatorul de 10
pe baza tranzistorului T 3 (MP
Tranzistorul T 4
(MP 42) este cuplat galvanic cu tranzistoarele MP 39 (p-n-p) şi MP 35
care formează etajul prefinal
amplijricaLtOI~uhli. Dioda OA 705 asigură
o stabilizare termică a etajului prefinal,
în sensul că rezistenta directă îi scade
de temperatură. Ultimele două
tranzIstoare (P 20 LA), montate în serieparalel, lucrează in' regirp AB. Ultimele

rului MP 42.
Difuzorul D 1 este de 4 W /60., iar D 2
de 1 W/80.
Montarea pieselor se reglează pe o
plăcuţă cu circuit imprimat (fig. 2) 50 x
130 mm. Amplificatorul se introduce
într-o casetă 70 x 70 x 140, confectionată
din tablă de aluminiu groasă de 1"':'2 mm.
Pe panoul frontai (fig. 3) se vor monta
o bucşă cu trei intrări (de la magnetofoane), cele patru potenţiometre, din
care unul va fi cu întrerupător. Pereţii
laterali ai casetei vor fi prevăzuţi cu orificii de aerisire.
în parte.a inferioară â casetei se montează două baterii de 4,5 V, legate în
serie şi reprezintă singurul locaş cu
acces permanent.
Cei care doresc pot să monteze pe
panoul frontai un instrument de măsură
al nivelului semnalului, în fapt un amplificator a cărui sarcină o constituie un
instrument de măsură de 35 JlA (fig. 4),

Instrumentul se va etalona după un
amplificator de tip industrial. Intrarea a,
se poate lega la colectorul tranzistorului T 1
De asemenea, dacă se utilizează amplificatorul ca «staţionar», alimentarea poate fi realizată cu un redresor (fig. 5).
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Di:sp~)Zitiv'lll este conceput pentru măsurarea dinamica
timpul funcţionării) a rezistenţei de contact
a intrerupătorului, in limbaj popular «platină», care
efectuează intreruperea periodică a circuitului primar
al bobinei de inducţie la autovehicule. Întrerupătorul,
această piesă mică, dar de o importanţă deosebită
pentru functionarea moiorului, este o sursă posibilă
de defecţiuni in sistemul de aprindere, intrucit un
contact imperfeet nu permit~funcţionarea corespunzătoare· a bobinei de inductie. De obicei, chiar după
un număr de ore de funcţionare normală,suprafetele
de contact se corodeazăsau se ard. Conducătorii
auto amatori sau profesionişti prevăd acest lucru şi
cQnform instrucţiunilor de intreţinere curăţă periodic
contactele, respectiv le schimbă.
in practică, fnsă, există· situaţii cind, din cauza
defectăriiparţiale sau totale a unor piese aferente,
contactele se corodează inainte de termenul prevă
zut, lucru care se determină de abia la aparitia fenomenelor negative -neplăcute ce apar in sistemul ae
aprindere. Astfel, condensatorul, ca.re şun,tează contactele dacă este intrerupt sau are contacte imperfecte (greu de depistat prin măsurători statice), poate
cauza arderea; inainte de termen a contactelor. De
asemenea, niturile'·de contact .mişcătoare, nituite ne-

corespunzător, izolaţiile defecluoase, dereg!ările la
distanţele dintre contacte etc. pot provoca deteriorarea suprafetelor de contact, respectiva rezistenţei de

contact. Măsurarea statică a acestei rezistente cu un
ohmetru nu duce la rezultate concludente.
Schema din fig. 1 reprezintă un dispozitiv care se
cuplează la contacte. respectiV între masă şi şurubul
de care este fixată sîrma flexibilă a condensatorului
de şuntare a «platinei». Trebuie ţinut cont de polaritate; astfel; ia unele maşini plusul este la şasiu, iar
la altele borna minus este legată la şasiu (masă).
Măsurătoarea se efectuează la o turaţie de 500-1 000
de rotaţii pe minut.
Dacă instrumentul este intr-o plajă care nu depă
şeşte 10% din indicaţia totală (Ia instrumentul din
schemă, plaja este intre O şi 0,1 mA), contactele sînt
bune, dacă trece de această limită, in curind ppsesorul
maşinii va avea neplăceri.
Contactele imperfecte au o rezistenţă care determină apariţia unei tensiuni mici, ce se măsoară cu
instrumentul indicator.
Pe contacte insă, in cidul periodic de deschidere
apar şi nişte tensiuni mari. In pozitia deschisA, in
afară de tensiunea dată de acumulatoare apare şi
tensiunea inversă de imputs, datorită fenomenului de

două

se poate realiza şi din două potenţiometre simple
prin cuplarea mecanică a axelor lor. La intrare
se· montează şi un reglaj de ton cu ajutorul unei
reţele RC, în care elementul reglabil este un ·potenţiometru dublu P l' Pentru realizarea balansului celor două canale este folosit potenţio
metrul P 3' Nivelul semnalului la intrare este de
125 mVef pentru un nivel de 20 mW la ieşire,
pe o impedanţă de 5Q. Aşa cum se vede din schemă,
ICţnţul are două canale identice, cu două tranzistoare pe fiecare canal. Primul etaj este un amplificator de tensiune, al doilea de putere. Tranzistoarele T 1 şi T 2 sînt de tip BC 109, iar tranzistoarele T;, şi T4 de tip AC 181. Etajul de

baterii plate de 4,5 V. Credem că această coneste simplă şi uşor de realizat de orice
amat.or.
strucţie
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a bobinei. Această tensiune este de
ordinul a 300-350 V.
În vederea măsurării numai a ten~iunilor mici s-a
folosit proprietatea semiconductoarelor. Astfel, în
conducţie directă diodele cu siliciu se deschid începind cu tensiuni intre 0,5 şi 1 V (de obicei 0,6 V),
iar diodele cu germaniu la o tensiune de 0,3 V (sau
mal mică). Diodele D1 şi Dl sînt cu siliciu, iar D3
cu germaniu. la o tepsiune mai 'mare de 0,6 V, dioda
D I conduce şi protejează instrumentul de distrugere.
Dioda D2 are acelaşi rol În conducţie, şuntează instrumentul pentru a-I feri de tensiunile inverse de autoinducţie a bobinei. la tensiuni mici, diodele 01 şi O~
nu conduc, di.oda D3 conduce şi instrumentul indică.
Potenţiometrul semireglabil de aproximativ 0,5-1 1\.0
serveşte la şuntarea şi calibrarea instrumentulUi În
caz,,1 cînd se foloseste un instrument diferit de cel
indicat În schemă. Montajui se verifică şi se calibrează la o maşină care are aprinderea bine pusă la
punct şi contacte perfecte fără uzură şi joc. Se va
avea o deosebită grijă să se verifice montarea corectă
a diodelor pentru a feri
de distrugere.
Piesele se vor monta
într-o cutie din material
izolant.

cu sasiul o
rece al. lui LI se' COlne<:te,:lZă
menea scurt) cOhdensatorul
Transformatorul TR folosit
de la receptorul
«Mamaia» (cel din circuitul bazelor tranzistoarelor finale).
Condensatorul C 3 de 1 pF este executat din
d()U~IlU~ăţi de sîrmă. subţire, izolată cu vinilin, de
lUDgime 10-12. mrn, răsl!ciţe Între ele. Cu ajutorul
potenţiometrului serrdreglabil RI de 10 k n se
alege regimul de superreacţie (prin aucfiţia În difuzor a fîşîitului specific) .. Clirentul. de C;oI ec.t.Qr al
lui T 1 trebuie să fie înjurul a 0,8 mA. C!JCi.Jl,ltqrul
poterlţiol11etrt,JIlIi.R.2s~Jeglează regimul luJ.. T ca
să oscHeze continuu pentru emisie (curentu f de
colectorlJâ fr(,le3~5 mA),·
Amplificatorul ~e joasă frecvenţă funcţionează
pe recepţie ca amplificator de ascultare, iar pe
emisie - ,ca modulator. Singurul reglaj necesar îl
constituie alegerea valorii rezistenţei Rg astfel
încît tensiunea de pe emitoarele tranzistoarelor
T 4 şi T s faţă de masă să fie egală cu jumătatea
tensiunii de alimentare.
Se pot folosi şi alte tipuri de tranzistoare cu
germaniu de joasă frecvenţă, cu menţiunea ca
două să fie de structură p-n-p, iar două n-p-n.
Ca difuzor s-a folosit o capsulă-telefon produsă
cle Uzinele «Electromagnetica» (de tipul celor cu
paietă liberă, de la noile telefoane montate În
cuti.e de masă plastică).
G:Cl. antenă se \fa folosi un «baston» de!LJ~girne
17"cm '{>"/4), care se poate executa din sirrnăde
cupru .<::.e.va . . ma.i. ~r.oasă(~iametrulde. 2-3 mm).
Ă-riIenase va' conecta la o distanţă de 15 mm faţă
de cCipătul «rece».al . inductanţei LI'
.. Acordul, În lipsa unui generator de semnale, se
face folosind armonica a 3-a a unui emiţător de
UUS din banda de 145 MHz.
ReglaJul se execută astfel: se aşază condensatorul trimer aproximativ ia jumătatea cursei. Se
reglează R} ca să se audă fîşîitul specific al regi-

mului de superreacţie. Se porneşte emiţătorul
145 MHz, de preferinţă modulat cu un semnal
joasă frecventă de 500-1000 Hz.

de
de

În imediata 'apropiere a emitorului se reglează
valoarea lui Cll pînă va dispare fîşîitul şi se va auzi
În difuzor semnalul de modulaţie. la fel se procedează şi cu celălalt aparat (am presupus că veţi
executa două asemenea aparate pentru a avea
cu ce coresponda): În acest fel am acordat în
bandă cele două receptoare.
Mai
trecem unu! din aparate În regim
de emisie
ajutorul comutatorului cu3.sectiuni
2
este schimbător.t.rf'de unde la
631- T). Folosind celălalt aparat ca
de control, reglăm potenţiometru! R2 asiÎncît audiţia să fie cll mai
şi nedistor-
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Cu aparatul prezentat ne adresăm atît radioamatorilor constructori care doresc să experimenteze fenomene de propagare, CÎt şi celor
care vor să folosească un emiţător selectiv uşor
În deplasările lor turistice.
Montajul este foarte simplu, piese şi legături·
puţine, care trebuie Însă executate rigid şi cu
mare grijă pentru a evita acele pierderi inutile,
pierderi contând foarte mult la asemenea puteri
mici. Oscilatorul se ecranează de restul montajului-Cutia aparatului se poate executa din material plastic. Panoul frontal se ecranează. Se
recomandă o cutie din p~astic pentru a putea
micşora gabaritul aparatului. La folosirea unei
cutii metalice, În vederea evitării pierderilor,
ar trebui distanţate bobinele de peretele meta-

Ml
D-20mA

8C107
12V

____

-±

~~-4~~~ ~ -4.~ ~~l=O:~1r
__

__

___

MANiPULATOR

I

lic mai mult decît la emiţătoarele cu putere mai
mare,ceea ce va duce: implicit la mărirea gabaritului.
Piesele folosite trebuie să fie de bună calitate;
se recomandă folosirea condensatoarelor cu izo:'
laţie de mică sau polistiren, iar rezistenţele să fie
de 0,25 W Condensatoarele variabile să fie cu
izolaţie aer pe caUt. La nevoie, amatorul poate
modifica În acest scop şi condensatoare de aparate de radio cu tranzistoare izolate cu polietilenă şau polistiren.
Se vor folosi numai piese noi, fără joc de ax.
Condensatorul Ci de 5-15 pf este folosit la
extensie de bandă, C 2 de 5-55 pf la reglaj brut,
iar C 3 de 6-80 pf la acordul final. Bobinele
li şi La sînt bobinate pe carcasă de poHstiren sau

I
calit cu diametirul de 25 mm. Li are 58 spire din
sîrmă emailata de ti> 0,4 mm, pe o lungime de
aproximativ 29 mm. Instrumentul folosit este
de dorit sa fie cu inerţie mică, În vederea obţi
nerii unui acord optim. Se vor curăţa bine contactele manipulatorului pentru obţinerea unui
contact perfect, necesar la tensiunile şi curenţii
de valoare mică ce se comandă. Ca sursă de alimentare se vor folosi baterii tip R 20 (<<vinătorul»)
sau şase baterii plate puse În serie' şi paralele.
Consumul este mic (12 mA), Însă pentru stabilitatea tensiunii este necesară o sursă cu capacitate supradimensională. Tranzistoarele folosite
ar putea furniza. de ·asemenea, o putere de trei
ori mai mare; s-a renuntat Însă În favoarea stabilităţii. Emiţătorul se ~aetalona cu ajutorul
unui receptor calibrat.

DtlIA ItlRU
~I~~P~~

DE MARE SENSIBILITATE
TfUfU DUMITRESCU

YOlBAL
Montajul descris mal JOS constituie
un aparat foarte util pentru radioamatorii
de emisie.
Sensibilitatea mare a acestui aparat
face posibilă măsurarea armonici lor emiţătoarelor, sesizîndu-se deci emisiunii~ parazite.
Aparatul se compune din două părţi
distincte: undametrul propriu-zis şi voltmetrul ·electric.
Tensiunea de RF culeasă de circuitul
LeI se induce În ~ şi este detectată de
dioda O, componenta continuă a curentului este aplicată pe bazele tranzistoarelor . TI ŞI T2 •
Inainte de oi ti folosit pentru măsură
tori, puntea se echilibrează cu ajutorul
potenţiometrului P. Păstrarea etalonării
iniţiale a apa{'atului este dictată de stabilitatea mecanică a Întregului ansamblu
şi În special a bobinelo!", deci se va avea
in vedere o construcţie cît mai solidă.
Montarea. aparatului se va face într-o
cutie de aluminiu dimensionată În funcţie de' piesele care stau .Ia Îndemina
radioamatorului. Pentru că in banda de
peste 50 MHz inductantele şi capacită
ţile parazite contează foarte mult, conexiunile intre bobina LI şi condensa-

;

forul variabil vor fi realizate cu sîrmă
foarte groasă şi cit mai. scurte:
Carcasele bobinelor sînt din tub PVC
f116mm, . fixate pe culote de lămpi.
În montajul realizat de mine am folosit culote de la lămpi cu 4 picioare.
Am optat pentru acest tip de culoie
pentru calităţile lor mecanice deosebite.
la etalonare am folosit· un generator
de RF «Tesla BM 3S8»; un asemenea
generator există in dotarea radioclu-

Frecvenţa
MHt

Ll (N. spire)

~

(N. spire)

/

!

bului central.
Pentru frecvente mai mari de.30 MHz
etalonarea se face cu ajutorul aceluiasi
generator, dar folosind un circ"Uit ca
cel din fig. 2.
.
Bobina din fig. 2 are 10 spire din sîrmă

Conductor
t/J mm

Distanţa

intre
LI şi ~

Lungim·ea
bobinajului
mm

3-6 .

60

5

0,5

4

35

6-12

29

5

0,5

9

20

11-33

13

2

0,5

4

13

24-72

51/4

1

0,5

5

10

48-1QO

1 3/4

1/2

0,5

5

7

. 1

1/2

1,5

5

100-250

-

f1 0.7, diametru! bobinei de f1 25 mm.
Se bobinează fără carcasă spiră peste
spiră.

Circuitul din fig. 2 permite obţinerea
unui semnal cu un conţinut foarte mare
În armonici, ceea ce face posibilă etalonarea undametrului pe benzile superioare.
Datele constructive ale bobinelor sîni
orientative, pentru frecvenţele de peste
50 MHz acoperirea şi capetele benzilor
sînt determinate de factori constructivi
proprii fiecărui montaj În parte.

Lista de materiale:
O-diodă cu germaniu de tipul EFO 103,
EFO 105 sau similar
~l-condensator ceramic 0,1 MF
C 2 -condensator ceramic 0,1 MF
CV -condensator variabil 50 pF

Rl =82 K, R2 =82 K, Ra =560 K,
R4 =560 K, Rs =75n, Rs =75n
P-potenţiometru 10 k
liniar TI şi T 2 ,
EFT 322, EFT 323 sau similar
Tranzistoarele TIş; T 2 trebuie să aibă
parametri cît mai egali.
- Cordonul de la generator se fOlOseşte la ieşirea de tensiune mare.
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Amplificaforul prezentat se poate încadra prrntre
aparatele cu performanţe foarte ridicate, fiind totodată
şi uşor de construit. Cu o oarecare experienţă şi respectind valorile din s'chemă, credem că acest amplificator va satisface pe orice meloman.
Caracteristici: banda de frecvenţă - 2 Hz la 100 kHz
puterea uiilă-20W cu distorsiune 1%;
intrări:
doză cristal
doză magnetică

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- 150 mV
9 mV
microfon
6 mV
magnetofon
3 mV
radio
- 250 mV
intrare diversă - 250 m V
Cele şase posibilităţi de intrare sînt conectate pe
grila primului tub preamplificator, prin intermediul
unui comutator 2x6 poziţii.
Dacă se renunţă la una dintre intrări, se pot folosi
claviaturi de la aparatele de radio «Mamaia», «Albatros».
Un contact stabileşte nivelul semnalului la intrare,
pe cînd ce~ălalt comută reacţia grilă-anod În conformitate cu fiecare caz În parte. Acest fapt asigură o
foarte bună bandă de frecvenţă la amplificare.
PreamplificatOl'ul este prevăzut cu posibilitatea reglării manuale a benzii de trecere, cu control separat
al frecvenţelor joase şi inalte. Zgomotul de fond· este
foarte mic, asemenea şi distorsiunile introduse (0,15%).
Primul etaj al ~mplificatorului. este prevăzut cu o
pentodă EF 86 (T 3)' . sensibilitatea de· intrare a amplificatorului este de 200 mV. Folosind preamplificatorul
prezentat mai ·sus, se pot obţine puteri pînă la 30 W

tratimp se face cu ajutorul rezistenţeior ajustabile
din circuitul catodic. Buna echilibrare a acestor tuburi
duce la îmbunătăţirea performanţelor. Tensiunea mare
de lucru (350 V) generează un coeficient de distorsiuni mic şi o bună posibilitate de simetrizare. Dezavantajul cuplajului catodic între excitator şi defazor
ar fi acela că are un coeficient de amplificare destul
de mic.
Amplificarea etajului de intrare este 120. Între T 2
şi prima jumătate a lui ~ cuplajul este direct, galvanic, ceea ce permite o minimă defazare şi o mai
mare stabilitate În domeniul frecvenţelor joase, dată
fiind şi utilizarea contrareacţiei.
Contrareacţia pe frecvenţele Înalte intră in funcţiune
la o creştere a acestora cu 10 dB. Marea stabilitate
permite utilizarea unor fire destul de lungi de c!Jplaj,
cu incintele acustice.
. Legăturile la picioruşele soclurilor sînt prezentate
În fig. 3.
Principial, transformatorul de ieşire se face pe tole
EI, care au dimensiunile prezentate in fig. 2a. Fiecare
din cele 10 înfăşurări ale primarului are 190 de spire
cu sîrmă Cu-Em, ţ) 0,25· mm, dispuse În 4 straturi.
Toate infăşurările vor fi făcute În acelaşi sens, respectînd legarea capetelor de infăşurare, conform
fig. 2b. Fiecare înfăşurare a secundarului are 30 de
spire Cu-Em, ţ) 1 mm, dispuse În 2 straturi.
Carcasa pe care se va face bobinajui va fi prevăzută
cu un perete despărţitor la mijloc. Bobinarea se va face
conform tabelului din fig. 2c. Transformatorul va
avea secţiunea de 25 cm2 •
Transformatorul de reţea va avea sectiunea de
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cu 5% distorsiuni. (fig. 1)
Cele ·două pentode finale EL 34 sînt cuplate ultra.,..
liniar cu etajul defazor, prevăzut cu tu bul ECC 83.
Etajulexcitator EC(c) 83 şi etajul defazor E(c)C 83
sint cuplate catodic.
Echilibrarea celor două tuburi finale cuplate in con-

30 cnfl. Tubul redresor va trebui să reziste la tensiunea
anodicăde 2x500 (2x410 V) şi un curent de 180 mA.
Tuburi care se pretează la această redresare pot fi
AZ1, AZ4, AZ11, AZ12, AZ21 , AZ31. Acestea au
tensiunea de filament 4 V cu un curent de 1 A, cu
excepţia tubului AZ4 care are un curent de. 2,4 A. Se
pot folosi $ituburi de producţie ţ;ovietică de tipul

5T35.

.

Pentru inlaturarea zgomotului de fond,. amplificatorul este prevăzut .cu un potenţiometru legat între
bornele de filament ale transformatorului; avind cursorul legat la masă. lnt.regul amplificator se va realiza
pe un şasiu de aluminiu: Este indicat ca axa transformatorului de reţea să fie perpendiculară pe axa UansfQrmatorului de jeşire.
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REDRESOR
DUBLU
ori

Pentru amatorii care· au de sortat un număr mai mare de tranzIstoare recodin fig.· 1.
Folosirea dispozitivului:
1. Verificarea bateriilor: Se introduce
oncaredin socluri între bornele E-C o rezistenţă de
rumentul nu bate la
cap" de scală. se înlocuiesc bateriile.
2. I
: Se introduce tranzistorul în soclul cOlreslPUIlzător şi se verifică inCBO
dicaţia. Dacă s-a şters inscripţia de identificare. se va folosi în
metoda
sensufui de conducţie a joncţiunilor.
3. Amplificare: Se apasă butonul K 1 şi dacă
cu cel puţin
o gradaţie faţă de indicaţia obţinută la verificarea
este bun.

mandăm. dispozitivul

UlU.l.,-,eU,.l.U

In acest fel se pot trage şi unele concluzii
necesare la împerecherea
tranzistoarelor.
.
4. Tranzistoare defecte: a) joncţi
b) jonctiune întreruptă: nici <:)i~
ReaÎizarea practică a di~Îtliifivului se execută confonn fig. 1, într-o cutie
rigidă. Bateriile (4 x 1.5 ~~"prind într-un suport folosit la aparate de radio.
Se recomandă amplasarea~"(l~~riilor Într-un compartiment separat şi etanş,
pentru a evita deteriorarea pieselor din dispozitiv în· cazul scurgerii lichidului
din bateriile Îmbătrînite. Soclurile pentru tranzistoare se găsesc în magazinele
cu piese pentru magnetofoane.Cadranul instrumentului se modifică conform
fig. 2. Instrumentul folosit determină forma cutiei atît ca mărime cît şi la poziţio
narea pieselor. Se va respecta sţnsuJ de poziţionare marcat pe cadranul instrumentului. în raport de această indicaţie, instrumentul se fixează vertical sau orizontal faţă de sIstemul de echilibrare a cadranului mobil. Dacă
folosit este mai sensibil de 3mA. se vor folosi
de şuntare pînă la obţi
nerea sensi1?ilităţii prescrise. Nu se vor folosi instrumente care au indicaţia de
cap de scală mai mare de cinci miliamperi, Întrucît sînt prea irisensibile, respectiv
ar necesita curenţi care ar putea distruge tranzistorul de verificat. Rezistenţa
de 680 ohmi serveşte la etalonarea instrumentului. Se modifică această valoare
în caz de nevoie. Se introduce o rezistentă de j60 ohmi la unul din saduri, între
Eşi C. Se alimentează dispozitivul exact' cu 6 volti. acul instrumentului tr;ebuind

De foarte multe
ilvem nevoie ue. două surse de tensiune continuă, care să
fie independente şi separate, deoarece uneori este posibil ca prin ~urSa de alimentare sA se producă. reacţii ce pot duce la oscilaţii parazite. DouA surse separate nu necesită însă două transformatoare. ci unul singur. aşa cum se vede din
figură.· în această figură s-au reprezentat principial o schemă de. transformator
şi două redresoare complet separate. Fiecare redresor lucrează în monoaIterni:mţli, dar în timp ce redreşorul A lucrează pe o alternanţă, redresorul B lucrează
pe cealaltă alternanţă în a~st fel, cele două surse sînt complet separate, ceea ce
permite să utilizl1m in diferite Jeluricele două redresoare, şi anume:
surse complet separate, ca în figurA;
- surse cu masA comunA (fie cu minusul comun, fie cu plusul comun);
,- sursele se pot lega iri serie, ceea ce ne duce la un dublor clasic de terisiune.
Astfel de surse separate sint utile în· multe ca2;uri: la experimentAri şi în special la amplificatoare stereofonice, pentru a .elimina diversele reacţii între canale.
De multe ori se folosesc şi alte soluţi~ dar convingerea noastrA este că schema
din figură este. singura care asigurA douA surse separate.

VERIFICAREA
TRANZISTOARELOR
DE 'PUTERE

Pentru foarte mulţi dintre noi se pune
adesea problema să ştim, atunci cind
sîntem in poseSia unor tranzistoare de
putere, dacă acestea sînt sau nu bune.
Un control facil se efectuează astfel:
Se conectează intre colector şi emitorul
tranzistorului pe care dorim să-I măsu
răm un beculeţ de lanternă (3,5 V0,3 A) şi o baterie de 4,5 V, în sensul
din figură pentru un tranzistorp-n-p
şi in sens invers pentru un tranzistor
n-p-n.
In· cazul cînd tranzistorul este bun;
beculeţul nu se a,prinde, deoarece spa.tiul colector-emitor are o rezistenţă relativ mare. După aceasta. baza tranzistorului se leagă la minusuJ bateriei printr-o
rezistenţă:de. 2:oo.q. p~n~ru, un .tranz!stor D-n-D sau

un tranzistor n-p-n. Dacă tranzistorul este bun. datorită unei polarizări adecvate, apare curentul de
colector şi beculeţul de lanternă se
aprinde. Dacă beculeţul nu se aprinde, se f:nlocuieşte rezistenţa de
200 Ocu una de 50 fi, şi dacă nici
aşa beculeţul nu se aprinde, tranzistoru.l este defect. Se constată,
deci, că această metodă este simplă
şi la indemina oricărui radioelec-.
tronist.
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Ca acest deziderat să fie îndeplinit, a"înd în vedere că
nu Dutem schimba oricum impedanţa voltmetrului elecva trebui să stabilim valoarea frecventei semnalului
cu care efectuăm măsurătoarea
'

II

Ui

Ue

2

CeRe
în practică pţntru valOI) mici de capacităţi se utilizează
un semnal de audiofrecvenţă în jurul a 1 000 Hz.
SOnF
Un montaj practic realizat cu ajutorul căruia se pot
măsura condensatoare cu yaloarea capacităţii cuprinsă
Cx
între O şi 10 000 pF este prezentat in fig. 2.
Ca generator de semnal este montat tranzistorul TI'
EFDI08
de tip EFT 353, EFT 323· sau echivalent.
Tensiunea furnizată de oscilator este aplicată divizorului capacItiv format din C C C 2 şi condensatorul supus
măsurării Lx.
Voltmetrul electronic este format din dioda EFD 108
(sau echivalent) şi instrumentul de măsură împreună cu
reZIstenţa adiţională. Ca instrument de măsură poate fi utilizat indicatorul
de la magnetofoanele «Testa». Cu comutatorul SI pe poziţia 1, gama de mă
sură este cuprinsă între O şi 500 pF, iar pe poziţia 2 gama de măsură este cuprinsă între 10 şi 10000 pE
Pentru etalonarea instrumentului direct în valori de pF se conectează la
bornele Cx condensatoare cu valori cunoscute şi se trece pe scala instrumen-

1
%

Deci Ue = -.....:::.:~.-:.
Ce.
Ui-Ue
Cx+
Avîndu-se in vedere că voltmetrul eloottonic se montează în
pe condensatorul etalon Ce, acesta- (voltmetrul electronic) trebuie
aibă o impedanţă de intrare (Re) cît mai mare, în practică fiind suficientă valoarea:

.... .,..
J.ce'

~

1

f>~'

Rezultatele practice bune pentru măsurarea valorii condensatoarelor se
bazează pe procedeul divizorului capacitiv prezentat în fig. 1.
La intrare se aplică o tensiune alternativă U~ tensiune ce se rel)artizemdi
pe cele două condensatoare Cx şi Ce in raport cu valoarea
lor.
Tensiunea de la ieşire Ue se măsoară cu un voIt metru electronic.

CX

I

tului reperul acestor valori. Alimentarea se poate face de la o baterie de 6--9 V
sau de la un redresor ce debitează tot 6--9 V.
Bobina se realizează pe carcasă cu miez magnetic (diametrul 6+ 10 mm)
pe care se bobinează sîrmă de cupru izolat cu email de diametru! 0,1-0,2 mm.
Pentru LI se vor bobina 205 spire şi în continuare încă 5 spire pentru L2 •
Potenţiometrul de 1 kO se va fixa la jumătatea cursei.

DE
Indiferent dacă va aori.să citească, să deseneze, să-şi facă lecţiile sau să-şi desfă
şoare o înclinaţie tehnică, copilul dumneavoastră va putea să folQsească ani de zile cu
completul de lucru din fotografie

Cota de înălţime a mesei (700-780 mm) se
va definitiva funcţie de vîrsta copilului.
Perna banchete; se va face apelîndu-se la
ajutorul unui tapiţer sau confecţionÎndu-se
o pernă banală de burete.
Finisarea construc;;ţiei se poate face în
cîteva feluri. Dacă se doreşte un aspect natur, se practică o simplă Iăcuire.
Un aspect de mobilă se obţine prin băiţuire
şi Iăcuire sau simplă băiţuire, dacă se preferă suprafeţele mate. lemnul se dă cu glaspapir fin înainte şi după băiţuire. Soluţiile
indicate sînt valabile dacă s-a foloSlit panelul.
În cazul P.F.l.-ului, se vopseşte, finisarea
fEicîndu-se astfel: se 'netezesc suprafeţele şi
se chituiesc. După uscarea chitului se ne~
tezesc cu glaspapir fin suprafeţele, după
care se şterg bine cu o cîrpă pentru a Înlă
tura pulberea. rezultată. Se aplică vopseaua
dorită şi, dacă e cazul, un lac: Dacă se va
vopsi cu pistolul, suprafeţele vor rezulta
perfect netede şi uniforme, ceea ce va conferi produsului un aspect industrial.
Dacă reperul h se montează cu balamale
pe unul din reperele Învecinate, bancheta
devine o mică casetă În care pot fi păstrate
diferite lucruri.
G

f1G.1

banchetă
alcătuiesc un
evidentă utilitate şi cu

o

ansamblu practic de o
de cost mic. Realizarea lor nu cere
Îndemînare şi puţin timp liber.
folosit este panelul sau P.F.L.-ul.
ale constructiei
ceea ce permite realisimpla decupare. Jmbj':
zarea
nările se fac
Încleiere şi asigurare cu
(Ia 8-10 cm distanţă unul
dopuri de
de altul, cel mai ne). Ca măsură suplimentară se pot
ŞI holzşuruburi.
de ansamblu sînt cele din
figura 2. Pentru a simplifica munca durtmeavoastră se dau în tabelul alăturat dimensiunile
tuturor reperelor din care se compune construcţia. Se observă că nu s-a indicat grosimea şi că s-au dat astfel cote le de ansamblu
Încît să nu fie influentate de către aceasta.
Cotele dlJble sînt limitative, urmînd ca dumneavoastră· să o alegeţi pe cea convenabilă.

e

a

1000 X 6SD

b 1000X 650- f-1200X 650
c 1000XZOO
d 1000 X 300- '.-1000 X 220

e
f

2buc.
1 bile.

tbuc.
Tbile.

1900X450- ~1900 x 400

.2buc.

550 x 4.00
f 550 X 450
9 500 x 350
h 900 x 390- '-1100 X ;350

2buc.

k

:1

900X310
~Oox(31g~~5)
S == grosime material

8buc.
7buc.

2buc.

1buc.

-

j

ÎN SPRIJINUL FOTOAMATORILOR

DIN CERCURILE

ŞCOLARE

ÎN TEHNICA
~~

l II AIII

FOTO

FILTRELE

negru.

~~~~
I al~'-

Ing.
Fotografia alb-negru redă culorile printr-o
de griuri Între alb şi negru. Ochiul uman
are calitatea de a sesiza lumea colorată Într-o
imagine alb-negru, fără ca aceasta să apară ca o
denaturare. cu condiţia ca tonurile de~ri ce
corespund· culorilor să se plaseze pe o ~scară
bine definită.
'..
O ilustrare banală a celor de mai sus o constituie analiza redării cerului. Albastrul. caracte-·
ristic cerului va avea corespondent un anumit
ton de gri. Un altul mai deschi! sau mai Închis
va crea ori senzaţia de ireal ori va corespunde
unei fotografii Tacute noaptea.
Cum poate apărea o diferenţă sesizabilă de
către ochi? Ochiul are o sensibilitate cromatică
anumită, maximumul ei situÎndu-se În jur de
550-560 m)..l. (galben-verde), radiaţie care apare
ca cea mai strălucitoare.
Materialele negative au sensibilitatea maximă
pentru radiaţiile albastru-violet (400-490 m).l.)'
ceea ce va duce În mod evident la o redare diferită .faţă de cea sesizată corect de către ochi.
Materialele fotografice actuale, pancromate
sau ortopancromatice•. au curba de redare a
culorilor relativ apropiată de cea a ochiului.
Pentru ca apropierea să fie CÎt mai mare se
apelează la ajutorul. filtre lor colorate. filtrul.
colorat este o placă plan paralelă de sticlă colorată sau un ansamblu de două plăci plan paralele
Între care se află O' folie de gelatină colorată.
Utilizarea filtre lor se face şi În alte cazuri~
pe care le vom menţiona deocamdată pe scurt:
- Obţinerea unor efecte speciale (furtună,
fotografie pe clar de lună etc.) În ·condiţii normale
ale mediului.
- Redarea cu un grad de contrast sporit.
- Redarea cu un grad de contrast redus
(îndulcirea imaginii).
- Corectarea unor defecte (pete. zone care
riu· interesează) În cazul reproducerilor.
- Reţinerea unor radiaţii nedorite (filtrul UV,
filtrul negru, filtrul de polarizare).
.
- Corectarea compoziţiei spectrale a unor
surse de lumină (valabil şi În fotografia color).
- Micşorarea intensităţii radiaţiilor lu.minoase
(filtre cenuşii).
Filt~ele utilizate În tehnica alb-negru se ·pot
Împărţi pe de altă parte În filtre colorate şi 'mtre
necolorate. Vom discuta mai departe .din acest
punct de vedere pentru a realiza o imagine mai
unitară asupra problemei de discuţie.
Un filtru colorat Iasă să treacă nemodificate
razele de IUl1lină de aceeaşÎ culoare, le opreşte
pe cele complementare şi le atenu~· pe cele
intermed iare.
Tabelul nr.·1 prezintă gama de filtre fabricate
de firma·ORWO cu ·acţiunea şi utilizarea lor.
Vom menţiona aici echivalenţa cu unele filtre
sovietice uzuale: JS 12 - ORWO 1; JS 17 OI\WO 2;JS 18-0RWO 3; OS-12-0RW06;
KS 10 - ORWO 42.
Deoarece utilizarea filtru lui atrage după sine
micşorarea intensităţii luminii~ e necesară mă"ri
rea expunerii. Factorul de prelungire.a expunerii
este ·un parametru caracteristic fiecărui·. filtru
(în raport .cu pelicula folosită. deseori), de ·obicei
trecut pe. montura filtru lui.
suită

I

I

I~

v.

În mare vorbind, acţiunea acestor filtre este
cea descrisa În continuare.
Filtrul galben, cel mai folosit dealtfel, separă
mai bine tonurile de gri care corespund albastrului şi galbenului. Norii albi vor fi redaţi mult
mai bine pe fondul cerului, părul blond şi ver-

CĂUNESCU

FII.TRE ORWO PENTRU FOTOGRAFIA ALB-NEGRU (FOTO

Nr.
filtrului
O

Culoarea fillrului

Acţiune

Galben foarte luminos

Închide foarte
f<\njul şi roşul

0/

puţin
puţin

ŞI

KINO)
Utilizare

albastrul, 0-

Fotografii de peisaj cu cer albastru
nori albi

şi

şi

1.

Galben luminos

Face galbenul, albastrul
mai deschise

verdele

Peisaje, portrete În aer liber la
soare

2.

Galben-mediu

Acţiune mai puternică decît cea a
numărului 1. Galbenul e mai luminos decit albastrul

Ca şi În primul caz, mărind contrasiul Între cer şi nori

Galben mai închis

Acţiune. mai puternică decît cea
a numărului 1. Albastrul e redai ,
la valoarea tonală corectă

Peisaje, atmosfera conţinînd praf
cu ceaţă, arhitectura

Galben 'inchis

Acţiune foarte puternică faţă de
nr. 1. Albastrul e redat tonal închis

Ca şi numărul 3. Pentru fotografierea· unor flori şi plante

Galben :fgJi~,-_

Filtru de contrast. Albastrul redat
foarte închis. Galbenul devine aproape alb, iar roşul foarte deschis

Ca şi numărul 3 pentru o atmosferă
cu multă ceaţă sau impurităţi. Pentru reproduceri

Închide albastrul intens, deschide
galbenui, oranjul şi roşul

Ca şi numărul 5. E un filtru pentru
efecte. Reproduceri

Acţiune mai puternică decît nr. 6
(inchide verde le)

Ca şi În numărul 5. E un filtru
pentru efecte. Reproduceri

3.

..•".' .,....•.

"."'"~-".,,,.,,.

4.
5.

1·,...."·

6.
1.

-"'%",,,,,,~-~

Oranj

•.

'

8.

Roşu-oranj

Închide albastrul foarte intens,
deschide galbenut, oranjul şi roşul

Ca şi numărul 5. E un filtru pentru
efecte (aspect de furtună de exemplu)

9.

Roşu-oranj

Închide albastrul foarte intens,
deschide galbenul, oranjul şi ro-

Ca şi numărul 5. E un filtru pentru
efecte (aspect de furtună de exemplu)

şui

42.

65.

Roşu

Filtru de contrast. Albastrul şi verdeie sint redate aproape negru,
galbenul şi roşul aproape alb

Albastru

Închide puţin galbenul, oranjul şi
roşul, deschide albastrul uşor

1>'\Ii:\)'\l\I~~,,"~v

Fotografii la di:stanţă. Efect de ltimină de lună. Reproduceri
Răsărit şi apus de soare. În unele
cazuri de portrete la lumină artificială

10.

Verde deschis
~,

11.

<?al ben-verde-al băstru i
'",'

Închide puţin albastrul şi roşul,
deschide verdele şi galbenul

Peisaje cu multe nuanţe de verde.
Fotografie pe material superpan
cromatic la lumină artificială

Asemănătoare cu cea a numărului 10. Închide albastrul chiar foarte

În zori sau pe înserate, în genera
cînd e lumină puţină

puţin

72.

Galben verde-gălbui

Asemănătoare cu cea a numărului 10. Închide albastrul mai bine

Peisaje ca in cazul fIItrului nr. 1
cînd predomină verdele

80.

Roşu

deschis

inchide albastrul şiverdeleintens, .
deschide galbenul şi roşul intens

Filtru pentru efecte(efect de· furtu
nă de exemplu)

81.

,.Roşu

mediu

Aproape aceeaşi acţiune cu a fiitrului nr. 42

infraroşu

Acţiune mai puternică decît a fiitrului nr. 42

infraroşu

Lasă să treacă numai radiaţiile
şii inchise şi infraroşii

ro-

diaţii

.Laşă să treacă
fraroşii

in:-

"""

82.

Roşu

83.

Negru

84.

închis

Negru
....:"""'~~""~,.~~"",

91.

Gri deschis

93.

Gri mediu
Gri inchis

91.

Gri foarte inchis

radiaţiile

intensitatea

luminii

Micşorează

intensitatea

luminii

..

. Micşorează
la ·1/8

intensitatea . luminii

~icşofează

·inten sitatea· lumin.ii

la 1n6·

Ca şi filtrul nr. 42. În fotografia in
Fptografia in infraroşu pentru ra
sub 100 . nm
Fotografia in infraroşu pentru rasub 120 nm

diaţii

. Micşorează
la 1/2
la 1/4

95.

numai

Ca şi filtrul nr. 42. 1n fotografia în

Pentru filmare (8 şi 1.6 mm), cind
intensitatea I~mjoii duce la supra
expunerea materialttJui fotosensi
bir În ciuda valorii .maxime - de
inchiderea· diafrCl9mei

IIlDMENSeUNillE UZUALE ALE Fll TRElOR PREZENTATE SiNT:
Filtre pătrate din sticlă colorată
Filtre rotunde din
Filtre din

gelatină

sticlă colorată

30 mm x30 mm
40 mm x40 mm

45 mm x45 mm
60 mm x60 mm

75 mmx75 mm
90 mmx90 mm

tJ 18/19 mm
(J 25/26 mm

tp 30/31 mm
tp 39/40 mm

tp 64/65 mm

5 cm x 5 cm
7,5 cm x 7,5 cm
8 cm x 8 cm
9 cm x 12 cm

pînă

deata În razele soarelui vor fi redate mai strălu
cito"r, iar fotografia pe zăpadă cere În cele mai
multe cazuri acest filtru.
Gama. culorilor verzi poate fi uneori extrem
de cuprinzătoare. Pentru redarea acesteia În
fotografia alb-negru se foloseşte un filtru verde.
AtenuÎnd roşul, acest filtru e recomandat şi "in
cazul portretului de lumină artificială.
Filtrul portocaliu (oranj) dă contraste puternice,
permite eliminarea ceţii şi impurităţilor din
atmosferă.

Contraste foarte puternice, precum· şi o serie
de efecte speciale pot fi obţinute cu un filtru
rosu. Rosul va fi redat luminos, albastrul foarte
intunecat, iar galbenui aproape alb. Se foloseşte
des un filtru infraroşu, eliminÎndu-se astfel ceaţa
În scopuri ştiinţifice şi, uneori. pentru obţinerea
unor efecte artistice speciale.
Filtrul albastru atenuează culoarea roşie şi
redă mai intens albastru!. Se foloseşte În special
la fotografiile la lumină artificială (portrete),
corectînd redarea culorii pielii.
În cazul reproducerilor se poate îmbunătăţi
contrastul prin folosirea unui filtru colorat:
tabelul 3 cuprinde cazurile uzuale. O pată poate
fi ignorată În copie dacă se foloseşte un filtru de
aceeaşi culoare cu ea.
Filmului pentru reproducerea unor lucrări
liniare (monocrome. bicrome), ORWO Dokument-Film DK3, fiind ortocromatic, nu-i pot fi
asociatefiltrele roşii sau oranj.
O categorie specială de filtre colorate sînt cele
de intensitate variabilă denumite În trepte sau
regresive. Acestea au colorată numai o parte din
suprafaţă. Ele se folosesc În cazul fotogr~fiei În
natură pentru modificarea aspectului cerului,
În cele mai multe situaţii suprapunîndu-se linia
orizontului cu partea unde se pierde culoarea.
Filtrele regresive pot fi colorate În intregime.
dar intensitatea culorii va varia. Folosirea lor e
posibilă la aparatele de tip reflex care permit
controlul direct al imaginii luate.
Tabelul nr. 4 redă filtrele regresive produse de
o RWO, cifra de după linia Înclinată indicînd
modul În care culoarea regresează.

120 mm x 120 mm

tJ 50/51 mm

la 24 cm x 30 cm

Filtrele necolorate au utilizări aparte. le vom
enumera:
Filtru.1 UV reţine radiaţiile ultraviolete. EI e
folosit la munte şi la mare unde cantitatea de
radiatii ultraviolete este mal mare.
Filtrul de Dolarizare Iasă să treacă din totalul
radiaţiilor numai" pe cele a. căror polarizare corespunde direcţiei liniilor de polarizare a filtrului. Un astfel de filtru e făcut din plăci planparalele de sticlă Între care e fixată o peliculă
ce conţine microcristale.de herapatită orientate
toate pe o aceeaşi direcţie.
Filtrul de polarizare se foloseşte CÎnd se doreşte
eliminarea reflexelor supărătoare ale unor suprafeţe ce trebuie fotografiate (Vitrine, pereţi de
sticlă, suprafaţa apei) sau· CÎnd se urmăreşte
redarea mai Întunecată a cerului, fără a modifica
tonalitatea celorlâlte elemente.
Pentru a obţine efectul dorit trebuie găsită,
prin rotirea filtrului; poziţia adecvată. Acest
lucru se poate face direct pe aparat, dacă acesta
e monoreflex sau În mînă privind cu ochiul liber
şi avînd grijă să menţinem poziţia după montare,
pentru celelalte aparate.
Filtrul Dutto se foloseşte pentru înduldrea
contrastelor puternice ce apar În lumina soarelui
sau p~ntru obţinerea fiu-ului pentru portrete.
Filtrele cenuşii (gri) servesc exclusiv micşo
rării cantităţii de lumină ce le străbate.

Lămpile

să

de birou, menite

lumină concentrată, puternică,

asigure o
asupra mesei

noastre de lucru, fără să ne· obosească însă
vederea, par sa fi optat constructiv pentru
braţul· elastic, flexibil. Ceea ce, după cum
se vede în fotografia alăturată, nu le limitează diversitatea.
.
Un avantaj suplimentar? Lămpile cu
braţ flexibil pot fi utilizate cu egal· succes
şi în fotografie.

UTILIZAREA FEL TRELOR LA REPRODUCERI
Tabel
Culoarea
originalului

Culoarea filtru lui
de redare

albastru
galben

Filtru albas1ru
- deschis
- inchis

galben
albastru

Filtru galben
-:- deschis
- închis

rosu
albastru

Filtru oranj-deschis
foarte inchis

nr.

Tabel nr. 4

3
Filtru
nr.

.

30~2
30~3

Culoarea

Modul În care variază intensitatea culorii

Galben
mediu

Uniform şi constant;
brusc;
foarte brusc

303/2
303/3
303/4

Galben
inchis

Uniform şi constant;
brusc'
foarte' brusc

304/2
304/3
304/4

Galben
foarte
închis

Uniform şi constant;
. brusc;
foarte brusc

30~4

~

B
A

L

Am amintit, într-un număr anterior al revistei, de performanţele incontestabile ale graficii ...
foto. «(Desenul» în alb-negru realizat prin· intermediul peliculei, al tratărilor fotochimice, al
suprapunerilor şi cadrajelor speciale rivalizează într-adevăr, de la egal la egal, cu virtuţile
penelului.
De aici, pînă la realizarea unor atractive afişe prin aceleaşi procedee (şi tehnici) fotografice
n-a mai fost decît un singur pas.
Puteţi aprecia cum au fost realizate aceste afişe şi coperte de carte?

15

zistoare.
Dace cele
recomanda

ve satisfac, ve vom

I

I

cum a

publicată

În

ROlNOV AN C" care
rugăm

a

vă

schema
care
s-au strecurat grave
adresa editurii care a

În
vă

va trebui să aibă o
dihlzoare o cutie de rezolllmţ.ă.
care au rezultat din televizor le
electronice vor fi în
măsurate la un catometru.

RUŞI MIRCEA-Rădăuţi;
Săveni; DOBRE

CEZAR -

Rîmnicu-Săral;

pal Y AK VASILE - SaluMare; KAPUSTIN NICOlAH - Plopeni;
SZABO fRANCISC - Odol'hei; MUŞAT
SPIREA - Ilfov; SANDU VALI- CăIărasi;
MOAREI MARIAN - Cluj; TUCĂ VASU:'E
- jud" Bacău; JUGA. CAMElIA - Brad
Schemele solicitate vor fi publicate În numerele viitoare ale revistei «Tehnium».
TEHRENCU FLORIN - Tg" Neamţ
Schema trimisă nu întruneste conditiile de
publicare.
"
POP OVIOIU, POCREAŢĂ VIOREl Brasov
Defecţiunea poate fi remediată Într-un laborator de specialitate.
KISS Z" - Brasov
Autorizaţii pentru staţii de telecomandă se
obţin de la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor Direcţia Radio.
POPA GHITĂ - Arad
Montajul propus funcţionează perfect.
OI'" PETRESCU LUCIAN - Constanta
Tranzistoare BC 107 puteţi procura de 'Ia
magazinul «Dioda» B-dul 1 Mai 126, Bucuresti.
Un catalog de tuburi şi semiconductoare put~ţl
consulta lil biblioteca orăşenească sau la un
centru de reparaţii radio TV.
NEGREA NU VIOREL - Năvodari
Datele transformatoarelor vor fi publicate.
MoloOVAN ALEXANDRU -

Bistrita.
P\i!eti tolosi tranzistoare de tip EFT 321.

Năsăud

CRUŞOVEANU AUREL Oolj
Tranzistorul Ti este de tip EFT 317, T 2 este
EFT 353, iar T~ de tip EFT 323. Potentiometrul
P2 are valoarea 10 Hl

În general, staţiile de telepentru o cît mai
bună stabilitate a frecvenţei,
sînt pilotate cu cristal de cuarţ"
Mu Ite scheme prezentate În
revista «Tehnium», precum şi
În cartea «Staţii de telecomandă
pentru modele reduse», sub
semnătura lui Sergiu Florică,
utilizează oscilatoare Le a căcomandă,

ror constructie este detaliat

descrisă. Evident, codul utili-

zat pentru transmÎterea informaţiei poate fi: prezenţa purtătoarei, modularea purtătoa
rei cu semnale sinusoidale sau
impulsuri, sau fascicule luminoase monocrome sau policrome.

Sibiu
Adresati-vă Direcţiei de radio şi televiziune,
Cluj.

Q5A

')r-..---'-_....-L...0IIIIIIIIIIt--1")-12V

NEDELCU GHEORGHE - Oîmbovita
Modificările ce vă interesează au fost tratate
chiar În acest număr al revistei, În cadrul rubricii «Consultaţii Radio- TV».

I

l'lJU<C~la, vă recomandăm

Tuburile

Schema din figură reprezintă un
,JTIontaj deosebit de interesant pentru constructorii amatori si chiar
pentru depanatori.
'
Folosind un tranzistor NPN cu
siliciu, prin polarizarea bazei se
poate schimba capacitatea de la
borne În raport de valorile condensatoarelor C şi C Condensatorul
r
r
C (conectat În paralel pe borne)
r
reprezintă capacitatea minimă a
varicapului, iar condensatorul C ,
t
capacitatea maximă. Funcţionarea
se bazează pe deschiderea mai
mult sau mai puţin a tranzistorului,
În acest fel condensatorul C legat

l

Majoritatea emiţătoarelor tranzistorizate au regimul optim de lucru
al diferitelor etaje ales
nea
alimentare de 12 V.
Pentru stabil
de alimentare trebuie să fie riguros
umul cel mai pronunţat, are şi cons
modulaţie. Deci,
dacă s-ar utili-za o
varia În functie de
încărcarea etajului
r mici ar fi influenţat,
consecintele fiind
Aceste neajunsuri pot fi înlăturate
mentarea se face prin intermediul unui stabilizator electronic. Se stie totodată că un stabilizator
introduce şi un filtraj suplimentar al tensiunii,deci utilizarea intr-un emiţător de mică putere este absolut necesară.
Stabilizatorul prezentat În schema alăturată se poate uşor construi,
nu necesită multe piese şi se bucură de o bună siguranţă În funcţionare.
Transformatorul de reţea trebuie să fie dimensionat pentru tensiunea
de 220 V În primar (eventual 120 V pentru cazuri speciale) şi pentru secundar 18 V. Nu indic datele transformatorului,ci doar tensiunile ce trebuie să le debiteze, fiindcă astfel fiecare amator poate să utilizeze tolele
ce le are la dispoziţie.
Alimentatorul În varianta din schemă poate debita 0,8A cu tranzistorul T, montat pe un radiator de 100 cm'-. Bineînţeles se pot utiliza şi
alte tIpuri qe tranzistoare echivalente, dar T este cel care limitează
1
curentul. Aşa de exemplu,EFT 212 poate furniza un curent de 1,5 A.

POP OOREl -

RUSU VASILE - Gura Humol'ului
Prima antenă are date anumite indicatii de
folosire În altă pagină a revistei, pe care vă
recomandăm să le citiţi cu atenţie.
La a doua antenă, partea de sus este fi xată de
ţeavă, iar partea de jos se sprijină pe o plăcuţă
de material izolant. Bineinţeles că această
plăcuţă, la rîndul ei, este rigidizată de un alt
suport de ţeavă.

u

1,21<.0.

1...-C~-------4I1----~---o +f2V

TERMISTOR - element rezistiv de circuit,a c.ărui valoare este
funcţie de temperatură. Se utilizează În sistemele de reglare automată a tem eraturii, În circuitele de Încălzire şi În termometrie.
ROT

leviziune

avînd

CI
inductantă

frecventă.
AVOMETRU - instrument de

dintr-o
ncţie de

măsură cu care pot
fi măsurate
tensiuni, curenţi şi rezistente, respectiv volţi, amperi, ohmi.

Între borna caldă şi colectorul tranzistorului se conectează prin jonctiunile acesteia intre borna caldă
şi masă, respectiv În paralel pe C(
Tensiunea de alimentare a montajului trebuie să fie stabilizată
pentru a evita variaţiile de capacitate a montajului. Inlocuitorul se
poate folosi cu succes la oscilatoare, extensie de bandă etc.

clncurs
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Cionej Sabian - Bihor
Ciornei Marian - Bacău
9ţireag Ion Bucureşti
Ciurescu Toma - Iaşi
Clejan Mihail - Luduş
Clipici Gheorghe - Bucureşti
38. Cojocariu Carmen - Bucureşti
39: Cojocaru Vasile - Galati
40. Constantinescu Costel Viorel Bucureşti

41. Constantinescu Vasite - Ploieşti
42. Constantinovici Marco - Timişoara
43. Colectivul anului IIIoS Liceul
nr. 2 Roşiori
44. Cosmescu Dumitru - Ilfov
45. Costaehe Valeriu - Bucureşti
46. Croitoru T. Gheorghe -:- Cluj
47. Cuc Iuliu - Silaj
48. Cucsoveanu Vasile - Dolj
49. Cubasa Ştefan - Iaşi
50. CÎndea Nicolae - Hunedoara
51. David Vasile - Ploieşti
~2. Dinciulescu Constantin - Timişoara
53. Darie C. Nicolae -Badu
54. Dobroczky Mihai - Timişoara
55. Doja Gheorghe - Lugoj
56. Dorin Doru - Craiova
57. Dorin Mihail Liviu - Galaţi
58. Drăgan Petru - Orăştie

151. Popovici Mircea - Cluj
Grigorescu' George - Hunedoara
152. Predoiu Alexandru - Bucureşti
Groza Gheorghe - Ineu
GrÎnea Stejirel - Constanţa
153. Preda Ion - Briila
154. Popescu P. Nicolae - Dolj
Gult Gheorghe - Iaşi ,
Harman' Florin - Iaşi
155. nnan Liviu - Constanţa
Havasi Iosif - Sigheto-Marmaţiei
156. 'Puşciu Octavian - Dej
HÎrciu Traian - Săvineşti
157. Rat Andrei - Sighişoara
HÎrtan Gheorghe - Săvineşti
158. Rişescu Gheorghe - Vaslui
159. Roşu Constantin' -Prahova '
Icobescu Octavian - Deva
Ierima Vasile - BuclII'eşti
160. Romaniuc Eugen - Maramureş
161. Roşu Ion
Indru Ioan - Lugoj
162. Sivescu COnstantin -'- Bucureşti
Ionescu Marian - Bucureşti
163. Savin Vasile - Galaţi
Iorgulescu Răzvan - Tg. Jiu
164. Serbschi Constantin - Ploieşti
Ionescu Andrei - Bucureşti
165. SiJ;bu Rodica - Briila
Izvoranu Ilie - Bucureşti
166. SirIM.. Oprea - Roman
Izdrăili 1. - Bucureşti
Kladiva 0;'- Reşiţa
167. S.M. -Sibiu
Kremer Dumitru - municipiul Gheor- 168. Serdeleanu Igor -..,.. Bucureşti
ghe Gheorghiu-Dej
169. Simionescu Vasile - Ploieşti
109. Lazir Traian ' - Bucureşti
170. Sofian C. - Bucureşti
110. Lăcraru Alexandru - Craiova
171. Soneriu Dan - Bucureşti
111. Liziroiu Aurelian - Bucureşti
172. Spiridonescu Constantin - Roman
112. Lichwar Aureliu - Bucureşti
173. ,Stinescu Vasile - Ploieşti ,
113. Lingvay Iosif - Bucureşti
, 174. Stinici S. Petre - Craiova
114. Livadaru Mihai - Bucureşti
175. Stiucioiu Petru ~ Cugir
115. 'Lupăşteanu Constantin - Dorohoi
176. Soare Nicolae - Bucureşti
116. LUpici Jiva - Oravita
177. Stoenescu Florin - Bucureşti
117. Malachi Petrişor - Galaţi
178. Sterescu Vlad - , Bucureşti
118~ Marcu Gheorghe Galaţi
1.9. Szep Alexandru - Mediaş

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

• Au fost reţinute pentru etapa 'finală a concursu1ui peste 200 de participări (inclusiv cele 61 menţionate in prima listă' publicată În numărul
11-noiembrie 1913). Termenul, ultim, de realizare şi, respectiv, de prezentare a lucrărilor - exceptind cele netransportabil~ - nu va mai fi, cum s-a
anunţat anterior, 31 martie, ci 30 aprilie 1974.
Precizări suplimentare: Autorii care consideră că lucrările lor pot fi remise juriului inainte de .această dată, cit şi cei care solicită deplasarea
pe teren a membrilor comisiei de selecţie sînt rugaţi să se adreseze din timp redacţiei, fie trimiţind lucrările, fie anunţind data Cînd respectivele
lucrări ar putea fi apreciate nu numai teoretic, ci şi funcţional!
• O menţiune specială pentru participanţii la c()ncursul de idei originale: Enunţarea exagerat de iaconică a ideilor - deseori În numai 2-3 rinduri - nu a îngăduit comisiei de preselectie să aprecieze yaloarea şi, respectiv, argumentarea (demonstrarea) unor idei care, oricit de preţioase
ar fi, nu pot concura de la egal la egal cu cele ce se constituie În veritabile anteprolecte. In consecinţă, rugăm pe toţi cei înscrişi la concursul
de ,idei să revină - mult mai pe larg, mai explicit - asupra ideilor cu care vor să concureze.
• Lucrările cu caracter de invenţie aflate in fa?C1 de omologare nu vor fi devoalate prin enunţaTi anticipate, publice. Faptul că sint remise însă
o.SLM-ului, birourilor de inovaţii şi raţionalizări, CÎt şi faptul că lucrările resp-ectivedeţin sau vor deţine pînă la 30 aprilie o omologare oficiară nu
le va crea, se inţelege, un statut privilegiat.
'
, , '
. ' Autorii care, in vederea definitivării lucrărilor, ar avea nevoie de sprijinul unor organe 'administrative locale sint rugaţi să ni se adreseze cit
mai curind cu putinţă.
• Reamintim că nu există nici un fel de restricţii În privinţa numărull.:li de lucrări cu care puteţi concura. 1n cazul În care,din motive de forţă
maiof'ă, un participant n-a putut să ne remită În termen cererea sa de inscriere' la concurs, el poate cere comisiei de selecţie o de rog are, menită
să-i confere dreptul de a se prezenta direct in faza finală a concursului.

1.
100 Bucureşti
2.
Florin
Bucureşti
3. Alexie Marian - BUE~ur~eşti
Amon Francisc 5.
SteUeă Călin Oradea
7. Banca
8. Balasz Romulus 9. Barbu Ion -:-- Deva
10. Basaiac Florin - BUII:Ul!"leşti
H. Băbuţ Cornel - Alba
12. BăItăreţu Marcel - Oradea
13. Biluţă Gh. Mina - Bucureşti
14. Benedek Francisc - Maramureş
15. Benedek Iuliu - Satu-Mare
16. Resta Ştefan - Făgăraş
17. Bâzgu Ioan - Iaşi
18. Bochler Iosif - Satu-Mare
19. Bodesc Vasile ~ Paroşeni
20. Borbelv Erno - Miercurea-Ciuc
21. Bram Vasile -,'- municipiul Gheorghe
Gheorghiu-Dej
22. Buburuzan Lucian - Suceava
23. Burghelea Gheorghe - Neamţ
24. Bursuc A1exaadru - Iaşi
25. Cacoveanu Stelian - Bucureşti
26. Cilinescu Vasile - Bucureşti
27. Cârstea Horia - Bucureşti
28. Cemescu Mugur - Dimbovita
29. Cemomazu Dorel - Roman
30. Cheran Dumitru - Galaţi
31. Chira Emil - Sivineşti

59.
60 ....... '..J'. ..."'...
61.
62.
Dan63.
Am'el64. Dumitrescu Georgeta - Bucureşti
65. Dumitrescu Ion 66.
VirgiUu - :-'1~1ll1m~_I-'1l'~i1Ii!1>1V9
GOl- Bihor
Zinel - BU4mr 1eşti
IoanGheorghe Filole Dumitru Ştefan 72. FUter M~ugit - Timişoara
73. Floarea Liviu - Iaşi
74. Facsa Ion - Constanţa
75.Florea Vasile - Brăila
76. Fonoş Ioan - Bucureşti
77. Francek Dumitru - Piteşti
78. Fufezan Ioan - Alba
79. Gavril Stefan - Galaţi
80. Gavrili Raţiu - CăIăraşi
81. Gabanv Ioan - Cluj
82. Gherghinti Petre - Bucureşti
83. Ghinea Paul - Roman
84. Georgescu Ghe. - Bucureşti
85. Giurgiu Ioan - Cluj
86. GhiucaNicolae - Arad
87. Gheorghiu Marius - Tulcea
, 88. Georgescu Făto __ Braşov
89. Giro Ştefan - Braşov
90. Golumba Ion - Caraş-Severin

Alexandru - Maramureş
Mihai Constantin Nicolae - Dilrnb[)VÎlţa
Doina - Să1004~Şti
Tătaru

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Mircea ~h,PJf1ol!"O'hp
Moruzi Adrian Motică Simion Ion AurelNacu OUmpiu - Braşov
Nagy Geza - Oradea
Nanu 1. - Reşiţa
Necula Ion Dănuţ - Argeş
Niculeseu Alexandru - Bucureşti
Ohlru Emil - Timişoara
OUei Emil - Deta
Onceanu Ioan - Roman
Pabonţu Eugen - Suceava
Pădure Constantin - Bucureşti
Păun Tudor - Bucureşti
Petran Ioan ~ Cluj
Petrie Mihai - Caransebeş
Petrişor Ionel- Bucureşti
Petcu Constantin - Iaşi
Perneş Constantin - Gorj
Petrescu Ştefan - Suceava
Popa Marius - Arad
Popa Ovid.. - Turcia
Popovici Liviu - Cluj

Ioan -

Să'oo_eşti

186.
Leonida Elena - Timişoara
187.
188. Teodor Samm - Bu~curleşti
189. Tiţi M. Ioan - Tirgovişte
190. Tomescu Dumitru Ladislau - Bala
Gheorghe - Craiova
193. Tudor Constantin - Bucureşti
194. Tudoran Constantin - Blaj
195. Tudose VioreI -Iaşi
196. Turpan Aurel - Sibiu
197. Ungureanu Corneliu - Iaşi
198. Unguraş Alexandru - Cluj
199. Uşurelu Ion - Dolj
200. Vartic Dumitru - Bucureşti
201. Vasiliev Paul- Tulcea
202. Voicu Ilie - Teleorman
203. Zăharez Pavel - Arad
204. Zanga Ion - Bucureşti
205. Wolf Helmut - Timişoara
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Desigur, nu este un caz excepţional. Aproape orice
automobilist, Începător sau avansat, s-a aflat cîndva
într-o astfel de situaţie. Este într-adevăr jenant să te
uiţi neputincios la motorul propriului automobil, care
sub privirile ironice ale trecătorilor refuză cu încăpă
ţînare să pornească. Dar sentimentul de jenă frizează
panica atunci cînd. in~identul se petrece noaptea şi
fără un ajutor din jur. In acest caz, după deschiderea
capotei, motorul apare ca un învălmăşag de piese,
pîrghii, roţi, cabluri şi furtun uri care zăpăcesc pe
privitor; făcindu-1 să nu. mai ştie de unde să înceapă.
O fi o bagatelă sau ceva foarte grav? Pana se poate
remedia pe loc sau este necesară intervenţia unei
staţii specializate?
În astfel de cazuri un sfat bun ar fi salutar pentru a
ieşi din încurcătură; cu ajutorul programului de mai
jos sperăm că multe din astfel de situaţii neplăcute
vor putea fi surmontate cu bine~
.
Pentru aceasta este necesar să se ştie, În primul rînd,
că in marea-majoritate a cazurilor factorii care pot
împiedica pornirea normală a motorului sînt: sistemul
de pornire, sistemul de aprindere şi, mai puţin probabil,
sistemul de alimentare şi lipsa compresiei. Aşadar,
în schema program vom inscrie pe primul rînd verificarea succesivă a celor trei sisteme. Vom Începe cu
sistemul de pornire. Se introduce cheia În contact şi
se cuplează demarorul; dacă acesta antrenează motorul. se va trece la sistemul următor; dacă nu vom reţine că «sănătatea» sistemUlui de pornire poate

belniţe. Dacă. între

vîrful şurubeiniţei şi platou apare
o scinteie, contactul fix nu este prost conectat la
platou. Dacă această verificare duce la concluzia că
legătura a fost bună, cauza lipsei scinteii nu mai poate
fi decit străpungerea condensatorului sau intrerupătorului primar.
Verificarea condensatorului se face prin desfacerea
legăturii sale sau demontîndu-I dinclierul său. În
această situaţie se repetă proba precedentă; prezenţa
scînteii între platou şi şurubelniţă este indiciul stră
pungerii condensatorului. Dacă nu se produce scinteia, se verifică restul legăturilor din circuitul primar:
cu bobina, ruptorul, bateria, contactul aprinderii.
Ajungind la concluzia că circuitul primar este corect,
ne vom indrepta atenţia spre circuitul secundar.. Aici
urmează să se controleze ·bujiile. Starea capacului
distribuitorului, a pirgh.iei acestuia (Iulea sau rotor)
şi a c0nductoarelor. Controlul buji.ilor vizează starea
lor tehnică, curăţenia şi distanta dintre. electrozÎ
(0.5-0,7 mm). Cu fişele montate, bujiile sint lipite
de blocul motor şi se acţionează demarorul. O bujie
bună dă o scinteie puternică intre electrozi, f.ără scînteier; parazite la corpul acesteia.
Capacul se examinează vizual pentru a nu avea
rupturi, fisuri sau murdărie. la fel si fisele si rotorul.
Acesta din urmă se mai verifică suplimentar, apropiind capul fişe; centrale la 5-6 mm de suprafaţa
lui. Dacă prin acţionarea demarorului apare o scin";
teie, rotorul este străpuns şi trebuie inlocuit.

MOTORUL NU PORNESTE:
1. Sistemul de pornire. -Se acţionează demarorul.
A. Bateria; A1 - Farurile pÎlpiie, baterie descărcată.
B. Conexiunile bateriei, masei şi demarorul; B1 - Se
mişcă conexiunile, se string, se verifică conductoarele.
C. Contactul aprinderii; C1 - Se scurtcircuitează contactul. D~ Demarorul.
U. Sistemul de aprindere. Se apropie capul· fişei
centrale la 10-12 mm de un punct de masă. E. Circuitul
primar prin desfacerea şi refacerea contactelor ruptorului; E1 - Verifi~rea' pla.linelor folosind şurubelniţa ca
contact de masă; E2 - Verificarea condensatorului prin
desfacerea $a; E3 - Verificarea legăturilor. circuitului
primar. F. Circuitul secundar; F1 - Controlul bujiilor;
F2 - Controlul capacului distribuitorului şi al fişelor;
F3 - Controlul rolorului (bateria) ţinÎnd fişa centrală la
5-6 mm de el.
.
Sistemul de alimentare. Se acţionează pirghia
clapelei de acceleraţie; G. Carburatoru/; H.Fillrul de
benzină; J. Pompa de benzină; J,. Conductele şi buşonul
rezervorului.
IV.· Compresia.. Se verifică prin scoaterea bujiilor.

m.

ruinată de următoarele cauze: baterie descărcată,
legături imperfecte, contact general· defect sau de-

fi

maror deranjat. Cum se procedează? În .primul rînd
se verifică bateria, punind contactul şi aprinzÎnd farurile. Dacă atunci cind se acţionează demarorul
lumina farurilor pilpiie, Înseamnă că bateria este descărcată, ceea ce va necesita pornirea moiorului prin
impingerea maşinii. in cazul În care farurile îşi menţin strălucirea, faza următoare constă În controlul
minuţios al legăturilor de la bornele bateriei, al legăturii cablului de masjial bateriei, precum şi al conexiunilor la demaror. In acest scop, se desfac .uşor
piuliţele sau şuruburile conexiunilor şi se mişcă
intr-un sens şi în~ltul capetele cablurilor, după care
legătura se reface. Insoţind această operaţie şi de contro~ul stării cablurilor, ne convingem dacă legăturile
sint în ordine sau nu. D.acă nici acum· demarorul nu
devine activ, defectui trebuie căutat la contactul
aprinderii (Ia cheia de contact), care va fi scurtcircuitat. O altă alternativă, şi ultima, este defectareareleului
deniarorului, dar scoaterea şi ·.remedierea acestuia
nu se pot face decit intr-un atelier spe.cializat.
După ce ne-am convins că sistemul de pornire este
in bună stare, că demarorul .antrenează motorul, dar
acesta totuşi· nu porneşte, ne vom îndrepta· atenţia
către aprindere. Pentru a putea depista· o eventuală
pană a .acestui sistem trebuie· să ne amintim că În
compunerea sa intră un circuit primar şi unul secundar.
Prin circuitul primar circulă curentul din baterie,
. trecînd prin contactele ruptorului, înfăşurarea primară
il bobinei de inducţie, pe Iingă condensator şi apoi
la masă. Prin ci"rcuitul secundar circulă curentul de
înaltă tensiune, care se produce inînfăşurarea secundară a bobinei de inducţie, prin contactele distribuitorului; la· bujii şi apoi la m.asă.
.
Pentru verificarea circuitului secundar se scoate
capacul distribuitorului şi se roteşte manual arborele
motor pină cind contactele ruptoruluise suprapun.
Se scoate apoi fişa centrală din capacul distribuitorului şi se. aprinde la o distanţă de 10-12 mm de un punct
de masă (de exemplu, blocul motor). in acest timp,
cu ajutorul· unei"şurubelniţe se acţionează asupra
'platinei mobile, desfăcind şi făcînd contactul de
citeva ori. Dacă intre fişa centrală şi punctul de masă
se produce in acest fel o scinteie «robustă» inseamnă
că circuitul. primar precum şi bobina de inducţie sint
bune. Dacă nu se produce scinteia, urmează să se
verifice fiecare din elementele circuitului primar. Mai
·intii se verifică legătura la masă a platinei fixe. Pentru
aceasta se roteşte puţin arborele motor pînă cînd se
desfac contactele ruptorului şi se uneşte platina
mobilă cu· platoul rUJ)torului cu ajutorul unei· şuru-
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Convingîndu-ne că aprinderea trebuie scoasă din
cauză, sau dacă după eventualele remedieri motorul
continuă să rămînă· insensibil la apelurile noastre,
necazul trebuie căutat in continuare la sistemul de
alimentare, deşi experienţa arată că probabilitatea
vinei acestuia este foarte redusă. Se inţelege că ajunşi
aici, prima grijă este de a ne convinge de existenţa.
benzinei În rezervor. la începători se mai întîmplă ...
La acest sistem se verifică carburatorul, pompa de
benzină; filtrul de benzină (dacă există ca organ separat) şi apoi rezervorul şi conductele. Se incepe prin
demararea filtrului de aer şi observarea camerei de
amestec, În timp ce se acţionează rapid asupra clapetei de acceleraţie. Dacă se observă un jet de benzină
care invadează camera de amestec prin pulverizatorul
pompei de acceleraţie, atunci În mod sigur sistemul
de alimentare nu poate fi vinovat .
. În caz contrar, vom demonta conducta de alimentare
a carburatorului şi vom Încerca pompa de· benzină
acţionînd-o manual (Ia motoarele unde este posibilă
aceasta) sau prin folosirea ·demarorului. În cazul în
care prin conductă nu soseşte benzină; se va cerceta
mai întîi starea filtru lui şi apoi a membranei şi a supapelor pompei de benzină. Dacă şi a.ici totul esie În
ordine, ne vomconvihge de starea conductelor de legătură, de libera circulaţie a benzinei prin ele, precum
şi de starea buşonului de la rezervor. Blocarea supapei
de aer a acestuia (sau a orificiului d~ aer) poate proVOCf,l depresiuni in· rezervor, deşi" posibilitatea ca motorul să nu pornească din această cauză este mică .
Ultimul capitol - şi nu dorim nici unuia dintre cititori să fie nevoit să folosească schema-program pînă
la acest punct ....;. este· compresia.
Mijlocul cel mai simplu"';" nu tocmai ştiinţific dar,
uneori, singurul posibil - constă în demontarea bujiilor şi acoperirea orifiCjilor acestora cu degetul,
pînă cînd pistonul respeCtiv efectuează compresia.
Violenţa cu care aerul scapă pe lîngă deget poate da
un indiciu asupra gradului de comprimare. Dacă ni
se pare că un cilindru «scapă» compresia, pentru· a
turna in cilindru, prin orificiul
ne convinge. se pot
bujiei, 25-50 mi de ulei, după care rotim uşor arborele
motor pînă cind uleiul ajunge in zona segmenţilOI.
Repetăm apoi proba indicată mai sus. Dacă· gradul
de comprimare este vizibil mai mare, apare ca sigură
necesitatea adresării la un atelier de specialitate pentru
revizia. generală a motorului.· Dacăinsă gradul de
comprimare a rămas acelaşi Înseamnă că nu grupul
piston este de vină ci o supapă (sau supapele) care a
rămas blocată, ori este uzată, sau garnitura de· chiuIasă este defectă. Oricum, in aceste cazuri, se cere
intervenţia unui specialist.

Istoria automobilului - aproape fără rival'
şi precedent În Întreaga istorie a tehnicii - trăies
te prin ea Însăşi.. Un Daimler-1899: pe care och'jj
minţii·iI refac dintr-un· simplu modei-miniatură,
porneşte În plină viteză- cu circa 20 kin/oră!

fădndu-1 feriCit. fără nici o exagerare, pe venerabilul colecţionar de miniautomobile din Îndepărtata epocă de argint ... Din strălucita epocă
de aur .... Ştiaţi că DailJller-ul acela, care avea
alezajul de 70 mm, o cursă de 120 mm! şi o capa-

citate cilindrică d.e 460 cm3 ajunsese să dezvolte
1,1 CP la 650 rot/minutl Dar Benz-ul aceluiasi
an? Renault-ul din 1898~ Ca să nu mai ~orbi";'
şi de splendid·ul Siddeley care-şi. va aniversa
anul acesta 70 de ani de existenţă!...

1. Far
2. Coro de

şi

semnalizare

direcţie

Cu ocazia interventiilor de orice fel la instalatia electrică a autoturismuiui. Ca de exemplu:
reparaţii, adăugarea unor lămpi (de ceaţă. de iluminat i~ mersul
etc., schema instalaţiei ele€:trice
este absolut necesară. Pentru a veni în sprijinul posesorilor de autoturisme «Dacia» 1100 sau celor
care vor să cunoască instalaţia electrică,prezentăm schema instaiaţiei autoturismului «Dacia» 1100
cu expl.icaţiile necesare.
Alte amănunte asupra instalaţiei electrice a acestui autoturism vor fi date În numerele următoare.

Puţine domenii ale tehnicii şi mai ales ale
istoriei sale au izbutit să exercite o atractie
atît de demonstrat constant~! Şi puţine dome~ii
ale tehnicii ştiu să-şi preţuiască În timp vechile
reuşite, prestigioşii săi· «performeri», rechemÎnd u-i constant de prin diversele săli muzeal~
pe unde se ascund, invitindu-i să participe la tot
soiul de competiţii şi prezentări auto.
Şi, mai ales, să ne vorbească! Pentru că dincolo
de pasiunea colecţionarului şi de hobby-ul adolescentului, automobilele vechi - şi acei oameni

l. Avertizor acustic
4. Baterie de acumulato.are
S. Corpul lămpii de parcare
6. Întrerupător semnalizare stop
7•. Ştergător de parbriz
8. Plafon i"eră cu întreru pător
9. ~utie de siguranţe fuzibile
10. Intrerupător ştergător parbriz
11. Întrer.upător ventilator
12. Ventilator .
il. ~eleu semnalizare direcţie
14. Intrerupător uşă
15. Lampă iluminat panou
16. Bobină de aprindere
17. Lampă control presiune ulei şi tempera.;
tură motor
18. Lampă control Încărcare baterie
19. Lampă control fază mare
20. Lampă control semnalizare direcţie
21. Indicator nivel combustibil
22. Distribuitor de .aprindere
2l. Comutator de pornire şi aprindere
24. Traductor nivel combustibil
25. Traductor de presiune cu contact
26. Bujie cJe aprindere
27. Traductor de temperatură cu contact
28. Electromotor de pornire
29. Generator de curent
lO. Releu regulator
31. Corp de iluminat poziţie, semnalizare direcţie şi stop
32. Corp de iluminat pentru placa de Inmatriculare
33. Comutator de lumini.

şi...

despre maşinile lor ·minunate?
Este un alt merit al cărţii, acela de a nu-i fi
uitat!
Spre deosebire de cele mai multe lucrări,
închinate «vehiculului-zeu», lucrări sfîrşind de
regulă printr-o acceptare. aproape resemnată a
traumelor (viteză excesivă, aglomerări, poluare
etc.) pe care le declanşează numărul crescînd
de automobile,· cartea inginerilor A. Brebenei
si D. Vochin Încearcă să descifreze totodată. din
insăşi istoria automobilului, viitoarele sale evo-

Museum, Chedar Motor Museum ş.a., CÎt şi o
reusită realizare ~rafică re~omandă, În sfîrşit,
o dată În plus, această nouă şi valoroasă lucrare
a Editurii ştiinţifice: «Din istoria automobilului».
Ing. D. DORIAN
minunaţi care le-au inventat - s e constituie
Într-o neîntreruptă aventură a geniului uman.
Şi Într-o demonstraţie de inventivitate! Pledînd - şi tocmai de aiCi primul merit al cărţii
inginerilor A. Brebenei şi D. Vochin - pentru o
similară angajare a cititorului În zonele de vÎrfatît de soLicitante azi! - aieştiinţei şi tehnicii,
ale cercetării şi ale creaţiei.
Despre automobilul cu abur al ieşanului Dumitru Văsescu, automobil care acum aproape
o sută de ani (în 1880) devenise una dintre atracţiile Parisului, despre automobilul,.tricidu al
inginerului N. lliescu, ca şi despre automobilul
cu abur al lui Traian Vuia s-a scris la noi prea
puţin. Cîţi ştiu cu adevărat despre aceşti pionieri

luţii, tendinţele care aspiră să prefigureze soluţionări acceptabile, atît pe linia unui consum
redus de combustibil CÎt şi pe tărîmul cu adevărat

decisiv, al luptei cu poluarea (autoAJobile electrice, cu baterii solare etc.).
Un capitol special - nici nu s-ar fi putut
altfel, considerînd automobilismul şi ca un sport
al curajului - este dedicat marilor competiţii
auto, de la cele internaţionale (celebre) pînă la
cele interne de strălucită tradiţie, dar - din
păcate prea puţin cunoscute. (Ştiaţi că primul
.raliu bucu reştean a avut loc Încă În 1895~)
O excelentă ilustraţie, oferită de asemenea de
cele mai celebre ·muzee auto din lume ~ Das
Daimler-Benz Museum. The Middland Motor
f

cm si
cu plă~uţe ceramice sau faeste placat şi restul
apoi executarea unui cadru
metalic, din
cornier cu
de
15-20 mm
grosimea de 3
material se recomandă alulminilll, otel
inoxidabil, alamă sau fier nichelat, tinî~d
seama de mediul umed din came-,·i, care
oxidează metalele feroase neprotejate.
În ramele cadrului metalic se montează geamuri mate sau givrate, groase
de 4-5 mm, cu ajutorul unor c1eme din
tablă, completînd astfel cele două laturi
ale «cabinei», din care una este prevă
zută cu o uşă de acces fixată în două
ba!amale, aşa cum se vede şi în figură.
Intreaga construcţie se fixează atît în
soclul de beton cu ajutorul unor aripioare sudate de latura inferioară a
construcţiei, pe partea interioară a cadrului şi prevăzută cu găuri pentru şuru
burile de fixare, Cît şi la partea superioară, în perete, cu ajutorul unor dibluri
de lemn cu holzsuruburi.
Se precizează Că partea superioară a
închiderii rămîne descoperită, asigurînd
aerisirea necesară.
Dimensiunile constructiei se stabilesc
în itincţie de suprafaţa camerei de baie,
iar închiderea,. avînd forma pătrată, se
poate executa cu latura de 0,80 pînă la

1 metru; înălţimea poate varia între
1,80 x 2 metri, după dorintă.
În figura 2 se prezintă interiorul închiderii, unde se poate vedea şi modul de
fixare a cadrului metalic pe soclul de
beton.
Tot în camera de baie putem realiza
si închiderea chiuvetei Într-o construcţie specială, realizînd 'a~tfel un a'nsamblu
elegant şi practic.
Un alt avantaj îl constituie faptul că
putem folosi mai eficient spaţiu} de sub
chiuvetă în care, transformat în dulăpior,

granulaţie fină. se aplică baiţul;
apoi după uscare se vor da cel
putin 'două straturi de lac incolor cu polizări ,intre cele
două aplicări. Lucrul atent
asigura o proţecţie a lemnului

va

Această jardinieră, în concep!ie .modulară, Îşi propune
să valorifice un colţ oarecare.
nefolosit. al camerei de zi.
rezervîndu-I unor flori decorative. Modulii pot fi schimbaţi
intre ei, obţinîndu-se lesne alte
incadr4ri, În dilerite planuri.
RecQmandăm ca pentru inceput
să se procedeze la tăierea feţe
lor laterale pentru cei 5 modu/i
in aşa fel ca orientarea panefului (placajului) să fie aceea}'Î
În lungime.
Înainte de asamblarea modulilor cu clei alb şi cuie se
vor executa toate găurile pencu
tru bolfuri şi se vor
şuruburi de lemn
x 30 )
şipcile pe feţele interioare (sÎnt
suficiente 2 buc. pentru susţinerea unui fund). În cazul
i'n care doriţi' sau prevedeţi
i'n viitor reaşezarea ansamblului modulilor, nu fixaţi cu clei
bolfurile libere" ale modulilor
de legătură.
După ce s-au îndepărtat de
pe
asamblate toate
clei, alb (eventual }'i
de chit) cu hîrtie abrazivă de
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la umezeală cît şi o patină
cît mai plăcută.
Dacă dispunem in continuare
de tablă subţire (0,25 --0,5 mm),
se pot executa prin cositorire
interioarele ::ipaţil!or in care
vom aşeza ghivece!e.
Ing. DANIEL GEORGESCU
FUND

~6X2fOX210

~'
I
I
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cu 1 sau 2 etajere, se pot aranja diverse
obiecte de toaletă, aşa cum se prezintă
în figura 3.
Dacă spaţiul ne permite, putem executa scheletul din lemn, mai mare decît
dimensiunile chiuvetei, ca în figura 4,
astfel încît să putem prevedea încă un
compartiment de dulap, sau 3-'4 sertare,
de asemenea foarte utile Într-o cameră
de baie.
Construcţia este foarte simplă, Întrucît scheletul se poate executa din şipci
de lemn de· 2-2,5 cm care se îmbracă
cu plăci din PVC melaminat, plăcile
existînd in comerţ într-o gamă foarte
variată' de culori şi desene; fiind Însă
vo.rba de baie, se recomandă culoarea
aibă; accesoriile necesare: balamale de
mobilă, mînere din material plastic pentru uşi, piese care se găsesc în comerţ,
În diferite modele.
Partea superioară a închiderii -- blatul
trebuie executată dintr-o placă mai
groasă, eventual panel placat cu PVC
melaminat, sau în caz ideal o placă de
marmură cu orificiu special pentru chiunumărul
pl~LclllteJlor

privind

viitor -- despre utilizarea
cît
unele noi sodv.

~

'·!,·'··

'1

j

I

acesteia.

ţ

;.'· ·
1
1

~
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nimic mai simpla!
Confecţionarea e simplă, materialele uşor pr~
curabile, sculele, dintre cele mai banale. In
principiu, avem nevoie de poleială multă, pahare
din material plastic de la îngheţată sau frişcă,
capse sau pioneze (de dorit colorate) chinezeşti,
clei alb sau si mai binearacet (ori alt adeziv
sintetic alb sa~ transparent), carton, sîrmă, iar ca
scule un cuţit cu vîrful bine ascuţit, foarfece şi un
ciocan mic.
Se observă din figura 1 părţile mari ale lampionului: paharul cu un tub de carton in care se
pune luminarea, grătarul din zona de mijloc,
conul de virf cu inelul de suspendare.
Să le analizăm pe rînd.
Inelul de suspenaare se face dintr-o sîrmă nu
prea tare de 2-3 mm grosime, preferabil din
cupru sau alamă, pentru a putea fi cositorit uşor
cap la cap. Inelul se înveleşte în poleială. Prit~ intermediul unui şnur se leagă de con, după cum
se vede în fig. 1.
Conul se face din carton mai gros sau mai subţire, dar cît mai tare (fig. }).
Grătarul se face din fîşii de carton tare şi are
structura din desen. Dacă acest carton e prea
subţire se întăreşte lipindu-i-se pe spate o fîşie
din material plastic (fig. 2). Se poate apela în
exclusivitate la material plastic.
Paharul nu suferă in principiu nici o modificare.
E posibil, dacă baza sa e exagerat de răsmntă, să-,

se taie puţin.
Capetele grătarului se prind de pahar după
buZa acestuia. Inelul inferior se află peste
nivelul buzei, diametru! său fiind ceva mai mic
decît cel superior al paharului. Ca atare, el se
pune pe grătar înainte de asamblarea sa cu paharul.
După asigurarea îmbinării, inelul se dă în jos
pină la faţa paharului.
Îmbinările se fac prin lipire cu adeziv sintetic
sau alt clei alb şi cu capse sau pioneze chinezeşti.
Plasarea lor rezultă din fig. 1 şi din fotografie.
Nu se dau dimensiuni, acestea fiind în funcţie
de mărimea paharului şi a lumînării, precum şi
de intenţiile dv. constructive. E de dorit ca
lampioanele să nu fie identice dimensional. De
asemenea, poleiala care îmbracă practic tot lampionul e de dorit să fie de mai multe culori.

1.

2.
3.

4..
5.
6.
7.

8.

Şnur

cu capetele Înnodate
În con
Inel de sîrmă Învelit În staniol
Con
Inel
Pioneze sau capse
Inel de sîrmă Învelit În staniol
Tub de carton pentru lumînare
Pahar de material plastic

PENTRU ESTETICA LOCUINTEI
,

Puteţi realiza în loc de ghivece modelele
din fotografii de un aspect decorativ deosebit.
Citeva plăci de faianţă plasate într-o
ramă metalică sau de lemn ... şi cutia pentru
flori este gata. Partea inferioară se execută
din tablă şi se prinde astfel încît apa să nu
poată curge. Culoarea şi desenul plăcilor de
faianţă sînt o chestiune de gust şi armonizare cu spaţiul înconjurător.
Pentru a deveni {<ghiveci», coşului din
fotografie nu i-a trebuit decît o folie de polietilenă mai groasă pentru ca apa şi particulele de pămînt să nu iasă printre impletitura de nuiele.
Aşadar ~ simplu, uşor de făcut, de efect!
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Systems Organization) vor «trăi» 20 de zile şi vor fi
lansaţi de la baza Vandenberg cu ajutorul unor rachete Atlas-F modificate.

Dr. ing. F. ZĂGĂNESCU
•

• În cadrul amplei colaborări dintre N.A.S.A. şi
organisme speciale şi ţări din Europa, constituită pe
programul «Post-Apollo», una din etapele principale
o constituie construirea şi lansarea «Marelui telescop
spatial (lST)>>.
În prezent la Centrul pentru zboruri spaţiale Marshall se află macheteale diferitelor compartimente ale
acestui mare satelit, din care cea a părţii inferioare
a LST o prezentam În figura alăturată. De fapt, conducerea centrului Marshall a incheiat deja două contracte
cu Divizia pentru sisteme optice a firmei ITEK Corporation, respectiv cu compania «Parkni-Elmer», pentru
studiul preliminar şi definirea programului lST .

Cunoscuta companie IBM a fost solicitata prin

secţia sa,«Division Federal Systems» de către «Rockwellinternational» să incheie un subcontract de 15 milioane de dolari pentru conceperea şi fabricarea celor
două sisteme electronice de bază ale navetei spaţiale.

Este vorba in primul rînd de un calculator pOlivalent
care urmează a supraveghea toate sistemele de bord,
să afişeze datele, să rezolve toate problemele de navi,gatie-ghidaj şi să transmită ordinele necesare la sistemele de comandă pentru asigurarea zborului. Cel de-al
2-lea echipament este o unitate de intrare-ieşire care
va servi ca intermediar între calculatorul mai sus menţionat şi diferitele subansambluri.
Echipajul misiunii SKYlAB-2 a adus pe Pămînt,
terminarea celor 59 de zile, 11 minute şi 9 secunde
ale zborului, 29 km de bandă magnetică înregistrată
şi 77 600 de fotografii ale Soarelui. Specialiştii apreciază că pe parcursul celor 858 de revoluţii circumterestre (39 de milioane km În spaţiu), cei trei astronauţi au
«recoltat» cu 50% mai multe date şi informaţii decît s-a
prevăzut în programul prealabil stabilit.
•

după

• Au inceput lucrările preliminare de proiectare la
«Grumman Aerospace» pentru construirea a 2 sateliţi
ElMS (Earth Limb Measurement Satellite), care vor
determina natura radiaţiilor care provin din păturile
superioare ale atmosferei inalte. Cei doi sateliţi solicitaţi de U.S.A.F. şi S.A.M.Ş.O. (Space and Missite

• la sfîrşitul anului 1973, conform unei statistici
publicate de organismul american NORAD, numărul
total al obiectelor spaţiale artificiale prezente pe orbite
circumterestre sau solare depăşea 3 000.
• La 24 februarie 1974, statia automată «Mariner»-10,
în greutate de cca 500 kg, survolează planeta Venus la
o depărtare În jur de 3300 de mile (aproximativ 5500
km); viteza staţiei va scădea şi aceasta va intra pe
traiectoria spre Mercur, intersectînd orbita planetei la
29 martie 1974, la o înălţime În jur de 1 000 km. În acest
fel, «Mariner>>-10 este primul aparat spaţi~1 care foloseşte «propulsia gravitaţională», adică utilizează cîmpul gravitaţional al unei planete spre a-şi modifica
parametrii de zbor astfel incît să atingă o altă planetă.
Se aşteaptă obţinerea a cca 8 000 de fotografii ale planetejor-ţintă.

•

Ca urmare a i!lcercării in zbor a rachetei Titan-3 E
pentru începutul anului 1974 de la Centrul

programată

spaţial Kennedy, avînd ca etaj reactiv superior r~cheta

«Centaur» (tracţiune 134 kN, respectiv cca 14000 kgf),
se vor trage concluziile asupra posibilităţii de a lansa
pe orbită În septembrie satelitul vest-german HEUOS.
• Întrucît atit «Boeing» cît şi «Lockheed» au propus ca primele încercări În zbor ale aparatului orbital
al navetei spaţiale să fie efectuate cu B-747, respectiv

PfNTRU CHlllSTUl AIATOR
Ate~ţie! Soluţia de acid de concentraţie cerută
se obţme turnînd Într-o «şuviţă» subţire numaiacidul
peste apă şi nu invers, deoarece se pot produce accidente, constînd În împrăştierea, În afara vasului a

de chimist CORNEL M. DUMITRESCU

ACUMULATOARE (1)

I

Pentru buna funcţionare a automobilului este necesară ac;ordarea unei atenţii deosebite părţii lui
electrice. In acest sens, interesează foarte mult sursa
producătoare de curent, adică acumulatorul. Introducerea soluţiilor acide şi alcaline la concentraţia
cerută, precum şi menţinerea constantă a acestei
concentraţii reprezintă elementele de bază În realizarea condiţiilor optime de utilizare a acumulatorului.
Acumulatoarele sînt supuse la două procese: unul
constînd in acumularea energiei electrice (Încărcarea),
iar celălalt, opus primului (descărcarea). Primul proces reprezintă transformarea energiei electrice în
energie chimică, proces care se realizează prin legarea plăcilor acumulatorului cu cei doi poli ai unei surse
de curent continuu. AI doilea proces se declanşează
odată cu intrarea În funcţiune a acumulatorului, de
data aceasfa avînd loc transformarea energiei chimice
acumulate În energie electrică.

ACUMULATOARELE DE PLUMB
Ele sînt alcătuite dintr-o reţea formată din plăci de
plumb şi o carcasă. Reţeaua se află într-o soluţie
de acid sulfuric a cărei densitate poate varia Între
1,190 şi 1,290, corespunzător concentraţiilor de 26,47%
şi 38,53%.
În sezonul cald se vor utiliza soluţii de acid cu concentraţii mai mici, iar În cel rece, acelea mai concentrate.
Se utilizează acid sulfuric de densitate 1,83-1,835,
care se procură de la magazinele specializate pentru
produse chimice, depozitîndu-se În sticle ermetice
cu dop rodat.

acidului, care poate provoca arsuri grave. Se va e~ita
utilizarea vaselor şi pîlniilor confecţionate din metal.
deoarece orice urma de metal dizolvată În solutia de
acid conduce la scoaterea din uz a acumulatorului.
Cînd se utilizează vas din sticlă, acesta trebuie răcit
În exterior prin introducerea lui înalt vas mai mare,
astfel încit pereţii exterior; ai primului vas să vină În
contact fie cu apă rece fie cu gheaţă.

Calculul

cantităţilor de apă. distilată şi acid

sulfuric

Pentru a cunoaşte volumele de apă distilată şi de
acid sulfuric concentrat (d=1,835) se utilizează următoarele formule:
(1)

V

= Na . 1 000
A
N

c

unde:
VA
Na

=

volumul În milimetri de acid suHuric
concentrat (d = 1,835);
normalitatea acidului sulfuric de concentraţie

N

dorită;

normalitatea acid ului sulfuric concentrat.
1 litru de acid sulfuric cu densitatea sau concentraţia dorită se poate obţine aplicind următoarea
c

formulă:

(2) 1000 mi (1 I)=V A +Va;(3) Va=1 OOO-V A

Tabelul 1

26,47
38,53
95,72

1. V

A

~
17,910

. 1000 = 179,2; sau rotunjit:

Va = 180 mi acid su~furic concentrat. Pentru a obţine 1 litru de acid de concentraţie cca 26,47% (d=
1,190), aceşti 180 mi se vor completa cu 820 mi apă
distilată.

II. V

=
5,068 . 1 000 = 282,9; sau rotunjit:
A
17,910
V A = 283 mi acid sulfuric concentrat. Diferenţa pînă
la 1 litru va fi 717 mi apă. Deci, şi În acest caz, amestecînd cele două volume (283 mi + 717 mi) vom obţine
1 litru de acid sulfuric de concentraţie cca 38,53%
(d=1,290).
Pentru posesorii de automobile care doresc să
prepare concentraţii convenabile lor, dăm tabelul cu
concentraţiile (%), densităţile (d) şi normalităţile (N)
cuprinse intre cele prezentate mai sus:

Tab.elul 2
Concentraţie
procentuală (%

27,72
28,95
30,18
31,40
32,61
33,82
34,05
35,60
93,64

Densitate (d)
1,200
1,210
1,~20

1,230
1,240
1,250
1,260
1,265
1,830

Normalitate (N)
3,391
3,572
3,754
3,938
4,123
4,310
4,498
4,592
17,470

!

În cazul În care publicaţiile de specialitate auto
acid sulfuric exprimate în
grade Baume (OBe), se va utiliza următoarea formulă
de transformare:
'
prezintă concentraţiile d~

unde: Va=volumul de apă în mililitri.
Să luăm spre exemplificare cele două concentraţii
extreme: 26,47% şi 38,53%.

Concentraţie
procentuală (%)

cu C-5A «Galaxy», specialiştii de la Centrul spatial
Johnson au cerut confectionarea machetelor pentru
tuneJul aerodinamic cu care se vor face 70 de încercări
pe o durată de 40 de ore. Dacă ţinem seama de gradul
de automatizare al incercărilor la asemen'ea viteze si
de costul foarte ridicat al unei ore de experimentări
(peste 14000 de dOlari), putem aprecia amploarea acestor teste.

Densitate (d)
1,190
1,290
1,835

Normalitate (N)
3,211
5,068
17,910

(3) eBe = 144,30. d-1 ;
d
unde: °Be = grade Baume; d = densitatea acidului.
Aplicînd această formulă pentru d = 1,190 obţi nem
23°Be, pentru d=1,250 obţinem 28,8°Be (rotunjit 29 C1Be),
pentru d = 1,265 obţinem 30,2C1 Be (rotunjit 300 Be) ş.a.m.d
Utilizînd atît formulele (1), (2) şi (3), precum şi
tabelele (1) şi (2), orice automobilist poate calcula
necesarul de acid şi apă,pornind de la soluţii ale căror
concentraţii sînt exprimate diferit (cot:lcentraţie procentuală, concentraţie exprimată În grade Baume).
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