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Pentru o anume simplificare s-a
prevăzut împărţirea semnalului În
patru subgame, şi anume 20 - 200 Hz,
200 -2 000 Hz, 2-20 k Hz şi 20-

200 kHz (deci toate în raportul I : 10),
alegerea subgamei dorite făcî n du - se
' din comutatorul dublu K.
Reglajul fin al frecven ţei Într-o
r-c:J-------___1~___1~_ _-t__~-9V
6.8~

subgarnă se face din potenţiome trul
100 {l din emitorul tra nzistoJ:ului T 3 •
dublu pe ax de 2 x 10 k!l.
pînă ce voltmetrul electronic va
Liniaritatea a mplitudinii semna- a vea indicatia 1 V. Potentiometrul
lului sinusoidal se realizează cu un de 100 n se lasă în aceasti poziţie,
termistor Th montat în emitorul apoi nivelul Ia ieşi re Între valoarea O
tranzistorului TI ' Rezistenţa acestui şi 1 V se regleazA din p otenţiome
termistor la temperatura de 25°C trul de 1 lea, montat în emitorul
este de 1 500 -2 ()()() !l. Tranzisto- tranzistorului T 4 ' Acest potenţio
rul T, este de tip OC 45, P 403 sau metru are axul prevăzut cu buton.
EFI' 317. Tranzistorul T, este de . Pe butonul pntenţiometrului se fixeatip npn şi pnt fi folosite OC 140, ză un ac indicator, iar pe panoul
MP 111 sau similar. Celelalte d ouă frontaI se trec repere cu valori ale
tranzistoare folosite ca amplifica- nivelului de ieşire măsurate În puncte
toare sînt de tip pnp. din care T J d iscrete cu voltmetrul electronic
feşirea din generator are un ate" 'e ve 41 , MP 39 sau EFf 31~ .
iar T. este OC 71 . MP 42, EFI' 319. mmtor la care niveluJ semnalului
este pe poziţia · 1 în raportul 1 : 1.
Du pă ce montajul a fost executat
pe circuit imprimat sau pe circuit pe pnziţia 2 în ra pOrtul 1 : 10, iar
pe pnziţia 3 în rapnrtul 1 : 100.
convenţional, ieş irea se cuplează pe
Neunifonnitatea semnalului in
poziţia 1, iar la ieşire se montează
un voltmetru electronic. Se roteşte banda 20 Hz - 50 kHz este de 0,5%,
potenţiome trul din emitorul traniar in rest de 1%.
Alimentarea se face de la o sursă
zistorului T 4 pentru semnal maxim.
apoi se reglează potenţiometrul de cu tensiunea de 9 V.

GRUPAJ REALIZAT DE ing. ILIE MIHĂESCU

du-se din com utatorul K . iar reglajul

rm

al frec-

venţei Într-o subga rnă f\.alizind\rse din potenţi ometrul cu valoarea de 280 kn.
Acest etaj este construit cu o dublă triad ă de
tipul 6 N 15 P sau· similară. Se observ ă că poate
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dublă trindă

eu

catndă comu nă

Următorul etaj fo los eşte o pentodă 6 J 5P sau
EF 80, EF 184 etc. şi lucrind fără Ilegativare,
acest etaj are un p uternic efect de litnitare. La
ie şi re, spre grila p rimei triode a -tubului
se
o bţin impulsuri perfect dreptunghiulare. cu front
de creştere abrupt ş i palier orizontal.
Tubul T" o dubl ă triodă 6 N 5P eu eatnde
sepa mte, realizea ză două etaje repet oare catodice.
D in catoda celei de a do ua triode. prin intermediul unui condensator de lOO .. ,F. se cupl ei!za
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.Verificarea unor montaie electronice cu ajutorul
osci lografului catodic irr.p une de cele mai muhe
ori utilizarea -unor semnale de probă sub fonn ă
de impulsuri dreptuugh iulare. Desigur. sint necesa re impul suri o f frecven \ă mică şi cu frecvent ă
ma i ridica tă . dar pentru ve rifică ri complexe în
receptoa re 1V, respectiv pen t ru la n ţul de video
şi etajele de sincroniza re cadre şi linii, gama de
frecve nţe trebuie să fie mult mai l a rgă şi chiar
co ntinu ă.

Acestor deziderate le răspunde generatorul
descris în contin ua re, a că ru i schemă el ect r ică
este preze nt a tă a l ăturat.
Gama de frecvenţ e generate este În tre 20 Hz
şi 40 kH z, î m pă rţi tă 'În 5 subgame, astfel: 20-200
Hz; 90-400 Hz; 390- 3300 Hz: 2,6- 12.5 kH z:
7. 1-40 ·kH z.
fn schema electrică se obse rvă că tubl;lJ T, are
rol de generator, com uta rea subgamelor fă cîn -

2.

sau

Eee 82-ECC 85, 6 N 14 P, E 88 ce etc.

boma de ieşi re.
NivelUl etajuJui la ieşire se face cu potenţio
metrul de 1,5 k Q , montat în catoda primei
..,--- .
triod e.
La ieşire se mai cuplează o punte fo nn ată din
patru di ode semiconductoare EFD 108 sau similare. in care este cuplat instrumentu l indicator de
nivel.
Alimentarea montajului se poate face cu un
transformator de la radioreceptoarele o bişnuite .
De la redresor tensiunea filtrare este a plicată
la o rezisten ţă de 4-5 kQj5W şi apoi este montat
un tub stabilizator de tensiune SG lP sau VR 150.
Stabilitatea frecven ţei şi amplitudinii imp ulsurilor depinde foa rte mult de stabilitatea ten siunii de
alimen tare.
Intregu l generator se realizează pe un şaşiu
met ..d ic de lOO x 250 mm.

Controlul şi verificarea diverse lor etaje cu care es.e
echipat un televizor impun. bineinţeles. o aparatură
adecvată. în sensul că fiecare subansamblu trebuie să
fie verificat cu semnal specific: sinusoidal, dre pt un·
ghlular sau complex. Desigur, există aparatură profe·
sională de acest gen. dar un generator de semnale TV
tranzistorizat, u.şor de manipulat. are avantajele sale.
Ge neratorul descris in continuare se compune din
trei etaje distincte ca funcţ io nare. Primul etaj echipat
cu tranzistorul Tt este un generator de radiofrecven ~ ă
ce poate debita semnale sln usoidale in gama 30-70
MHz.. Tranzistorul T. trebuie să fun Cţ i oneze la aceste
frecvenţe Înalte şi el poate fi de tipul AF 139, P 403 .
Acest etaj poate fi modulat cu semnale de la genera·
toarele echipate cu T2 sau T].
Bobinele Li şi L2 se confecţlonează pe un suport cu
diametrul de 18 mm.
infăşurarea ~ conţine 6 spire. iar Lz conţine 2 spire.
Sirma utilizată este Cu·Em ; 0,6 mm, bobinarea făcin·
du·se spiră lîngă spiră. Intre Înfăşurarea II şi l ... se
lasă o distanţă de 3 mm. Variaţia frecvenţei in această
g amă de 30-70 MHz se face din condensatorul trlmer
CU capacitatea cuprinsă inwe 5 şi 50 pF.
Inductanţa ~. montată În emitor, conţine 200 spire
cu sirmă de 0.1 mm. diametrul carcasei fiind de 20 mm .
Pentru generarea unei (recven~ de aproximativ
70 kHz sefol~eşte generatorul echipat cu tranzistorul
T 2 • Semnalul din acest generator va crea pe ' ecranul
televi'Zorului dungi verticale. 5e observă că acest gene·
rator modulează generat orul de radiofrecvenţă, dar
in acelaşi timp are şi barne (CD) separate la ieşire.
Bobinele Ll şi L4 se confecţionează pe o carcasă
cu miez de ferită (feracart) de 6 mm, Bobinajul se face
tip fagure. distanţa intre bobine fiind de .. mm. in
acest oscilator poate fi utilizat tranzistorul EfT 319EFT 321 sau oricare alt tip similar,
O frecvenţă de aproximativ 250 Hz este generată
de oscilatorul echipat cu tranzistorul T] de tip EfT 351
sau oricare alt tranzistor de joasă frecvenţă.
Transformatorul Tr este realizat pe un miez de fero·
siliciu cu secţiunea de 1 cm2 , infăşurarea cupiată in
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colecto' a .. 450 d. ,pir .. 1.. infăşu ...... cu piară in
bază are 100 de spire. Sirma utilizată la bobinaj este
Cu·Em cu l.iametrul 0,1 , mm .
Verificarea etajeior de radiofrecvenţă se face cu
semnal de la bornele CD sau EF, obţinîndu·se pe ecran
bare verticale, respectiv orizontale.
Aceste generatoare vor funcţiona cind intrerupătoarele Kl şi ~ ~int Tn poziţia «inchis», iar Kl in
poz iţia «deschis».
Generatoru l de rad i ofrecvenţă funCţionează cind
alimentarea este cuplată prin K t şi cu el se poate
verifica lanţul amplificatorului de frecvenţă interme.
diară sau chiar si blocul s chimbător de canale.
Modulind gen'eratorul de radiofrecvenţă cu unul din
ce lel.alte gene ..toa .. ,au cu ambele simultan. pe emnul televizorului vor apărea dungi verticale, orizontale
sau un desen ca (. tablă de şah.
Modul de realizare pract.ică a generatorului nefiind
pretenţios, fiecare constru cto r Îşi va utiliza insl?lraţi ă:"
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Stabilizatorul (figura aIăturata) are
o intrare de 30 V şi mai multe ieşiri,
a1e căror tensiuni pot fi variate in

anumite limite cu

r.:(15V)

potenţiometrele

aferente. Ceea ce este mai interesant
este faptul că intregul stabilizator
fonnează un grup de celule trei
în cazul nostru, indicele de stabilizare adunlndu-se, Astfel, dacă fie·
care grup va avea un indice de stabilizare de 100, arunci pentru o variaţie de 1 V a tensiunii de intrare vom
avea o variaţie de 10 mV la ieşirea A,
o variaţie de 0,1 mV la ieşirea B şi
de O,OOl mV la ieşirea C. Se observâ
deci că acest dispozitiv se pretează
la alimentarea unui emiţător de
mică putere, indicele de stabîJizare al ultimului grup fiind indicat
pentru aJimentarea osciJatorului pilot. Tranzistoarelor li se vor ataşa
nişte mici radiatoare pentru disipaţia dldurii.
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•
•
•
•

Generator de semnal sinusoidal
Generator de impulsuri dreptunghiulare
Generator de semnale TV
Stabilizator de tensiune
:. , ,~ ,-:; ~:\;" t,,"" i ~ ~: . :t ~. t.i -;-; :;,.. -;
• Amplificator stereo
• Amplifi catOr cu două tuburi
• Interfon
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Radiorecept or pentru gama de UM
Generator , Morse
Generator de 250 mW

Măsurar ea re;zistenţelor şi cond~nsatoarelor

Adaptor pentru protecţia surselor stabilizate
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• Aeroionizator portabil
• Reglarea generatorului de miră electronică
... -- C~. ·-':'" C ". _.-
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• Receptor ce {raJic
• Antena YAGI cu 15 elemente
eMulti-Q
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• . Mon itor pentru SSTV
i'J ,=r!t r..: tr r.:e?~itod
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.Indici de expunere
• Greşeli foto
'Şi '~ p o r t

• Apărăcorl pentru roţi la «Dacia>r1 300
• Frînele
Per:tnJ
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• Barcă cu cabină
S ch e me. m 0 7lt oje,
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Quadruplor de tensiune
Miniampliflcator pentru chitam
Interfon simplu
Sirenă electronică

Atenuator cu 5 trepte
Reglaj de ton

~ e~;g~

----.stn

~ ornament în realizarea produselor

Tehn; '.~fn ~. ~ M .!i ~az; :-:

• Rigla . pentru codul culorilor
• Antena elicoidală
.ABe-Auto .
• Actualitatea anronautică
• Reţete utile - chimie
.Indicator de acord ·
• Măsurători de cimp
• Radiose rvlce : Meridian
• Poşta redacţiei

AMPlIfICAlDa

STIHIU

Amplificatorul prezentat este format de fapt din două amplificatoare
identice, · care redau o bandă de
fl' OCvi'liţe de 30 Hz 30 kHz în
mod linear,cu o neuniformitate în
bandă mai mică de ± 10% (± 1 dB).
Puterea obţinută la ieşire 2 x 8 W - .. cu distorsiuni nelineare
mai mici de 5%, este suficientă
pentru o audiţie obişnuită de muzică. C'md ascultarea are loc la un
nivel al volumului acustic relativ
scăzut. de circa 2 x 2 W, tranzistoarele fma1e T 6 şi T7 nu necesită radiatoare (fiecare tranzistor putînd radia
uşor o putere de pînă la 1 W fără
a avea nevoie de radiator suplimentar). în cazul cind audiţia se face la
nivel mai ridicat, va fi nevoie de
radiatoare de circa 50 cm 2 pentru
fiecare tranzistor final.
TranzIstorul TI este un repetor
pe emitor şi permite obţinerea Uliei
impedanţe de intrare ridicate, de
,:,,:dinul sutelor de kiloohm~ fapt
care face posibilă conectarea la boma
de intrare şi a dozelor de picup cu
cristal (se ştie că aceste doze au o
impedanţă mare).
Tranzistoarele T 2 şi T 3 sînt amplificatoare de tensiune cu reacţie negativă de curent, fapt care face ca
montajul să fie stabil din Dunct de
vederI)- termic şi să depindă relativ
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--'-puţin de factorul de amplificare al
tranzistoarelor. Tranzistoarele T4 şi
T 5, de structuri diferite (p-n-p şi,
respectiv, n~p-n), permit obţinerea
a două tensiuni egale şi în antifază,
necesare pentru comanda celor d~ă
tranzistoare finale T 6 şi T 7 care
funcţionează în contratimp.
Tranzistoarele prefmale (T 4 şi T 5)
sînt cuplate galvanic cu cele prefinale (T6 şi T 7 ),.Japt eate permite
o bţinerea une~ benzi largi de frecvenţe.

Curentul de repaus (fără semnal
la intrare al tranzistoarelor finale)

trebuie să fie de ordinul a 10-15 mA.
Această valoare. se reglează acţio
nînd asupra valorii rezistenţei de
100 O: (însemnată pe schemă cu steluţă), cor ectată între cele două baze
ale tranzistoarelor T 4 şi T 5'
Pentru obţinerea unei benzi largi
de frecvenţe s-a folosit o reacţie negativă de tensiune destul de pronunţată (aproape 20 dB), fo rmată
de tezistenta de 10 kO: în serie cu
capacitatea' de 0,22 ţ.lF, conectate
între ieşire (colectorul lui T 7) şi
colectorul tranzistorului T 2 .
Cele două amplificatoare sînt

montate pe o placă din pertinax cu
cablajul imprimat cu dimensiunile
de 150 x 100 mm. Amplasarea pieselor se poate vedea în fotografia
din titlu. Piesele menţionate ~ pe
schemă punctat (potenţiometrul de
la intrare şi condensatorul de
1 000 .uF de la ieşire) nu sînt prevă
zute pe placa de bază, ci se montează pe panoul frontal al cutiei in
care se montează amplificatorul.
Alimentarea se face de la un redresor de· 24 V (de preferinţă o
sursă stabilizată), care să permită
un curent de pînă la 1 A.

•
frecvenţe

AMPlIfiCAI
CU
1. MIHAI
Amplificatorul a cărui schemă o publicam alăturat,
să redea o bandă de frecvenţă cupriBsi între
60-12000 Hz, poate debita o putere de ~ W. Ca
avantaj deosebit - un număr mic de piese· componente
şi tuburi..
Prima triodă a tubului ECC 83 constituie un etaj
de amplificare în tensiune., de nivel mic. La ieşirea
acestui etaj este cuplat sistemul de reglaj al tonului
format dintr-o reţea de rezistenţe şi capacităţi. Reglajul
se poate face atît pentru frecvenţe joase elt şi pentru

în stare

4.

inalte., variaţia curbei. caracteristice de răspuns
putînd fi modificată cu ± 10 dB. Ond potenţiometrele
de reglaj al tonului nu sînt acţionate., caracteristica
amplificatorului are o neliniaritate in banda. de ± 1 dB.
A doua triodă a tubului ECC 83 este amplificator
de tensiune. urmînd apoi etajul final de putere echipat
cu tubul electronic EL 84. De remarcat că În locul
tubului ECC 83 poate fi montat 6N 2P, iar în locul
tubului EL 84 poate fi folosit 6P 14 P.
Transformatorul Tr 2 din anoda tubului final este
construit pe un miez de ferosiliciu cu secţiunea de 4 cm 2 •
Infăşurarea din anodă conţine 2 200 de spire cu sîrmă
cu-Em, de diametru 0,25-0,3 mm Intaşurarea pentru

difuzor conţine 85 de spire cu sîrmă Cu-Em cu diametrul de 0,8 mm lmpedanţa bobinei mobile a difuz0rului este de 4 0:.
Transformatorul de reţea Tr 1 se construieşte pe un
miez cu secţiunea de 8 cm 2 , la care., pei:ltru înfăşurarea
de 220 V, se vor . bobina 1 380 spire \~ 0,25 mm. tnfişu
rarea pentru redresor conţine 1 360 spire 1/1 0,2 ibm,
iar infăşurarea de ,filament - 44 spire 1/1 0,6 mm.
Puntea redresoare are 4 diode DR 304, D 226 sau
similare Amplificatorul se construieşte ~ un şasiu
metalic şi se are in vedere ca transformatorul de reţea
să nu fie aşezat aproape de transformatorul de ieŞire
sau de tubul ECC 83.
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MASURAREA
REZISTENTELOR
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Tranzistoarele folosite sînt de tipul EFT 323,
ascultarea semnalului făcîndu-se in casca cuplată
În .colectorul celui de al doilea tranzistor.
Pentru alimentare se utilizează un transformator care în primar are cuplată re ţea ua de
220 Y.
Se va utiliza un pachet de tole de 4 cm 2 , la
care infl. ş urarea 1 are 2 750 de spire, inflsurarea

a II-a are 110 spire, iar
55 spire.
Toate înfăşurările sint
~

înfăşur area
fă cute

a III-a are
.
cu sîr mă Cu-Em

0,1

1DDl.
După ce- aparatul a fost construit, la intrare
~ vor cupla rezistenţe şi condensatoare de valoare cunoscută. iar în jurul axului se vor nota
pe o scală aceste valori.

~--------------------------------~c
180A
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CONDENSATOARELOR
M.ILIESCU

Vă prezentăm în cele ce urmează un aparat
măsurarea rezistenţelor şi COD-

simplu pentru

măsura cu ajutorul lui
rezistenţe pe poziţii,l xl, cu valori cuprinse Între
50 şi 10 k!I, pe poziţia XIO cu valori cuprinse

densatoarelor. Se ' pot

n

Între 500 n şi 100 k!l,iar pe poziţiaXlOO cu va·
lori cuprinse Între 5 k!l şi J Mn
Pentru condensatoare pe poziţia Xl se m ă
soară valori cuprinse între 100 pF şi 0,1 ţlF,
pe poziţia XlO 5el pot măsura valori cuprinse
Între 1000 pF şi I JlF, iar pe poziţia x100 valori
cuprinse între 10 oF şi 10 ţtF. Cu acest instrument d,e m ăsură nu pot fi măsurate condeo&atoarele electrolitÎce.
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ADAPTOR PENTRU
PROTECTIA SURSELOR
.STABILIIATE
T

....

servă că, apăsind

pe rînd clapele,
t ondensatoarele apar cuplate in serie. deci frecvenţa sunetului generat este din ce in ce mai mare
(exemplu : Kg) .
Transformatorul Tr1 este de tipul celor ce se folosesc in etajul
dBnor al amplifkatorului de audiofre('1enJă din radioreceptoarele portabiie. In acest montaj. acest transformator· utilizează inf"aşur.i.rile secundare legate la colector şi partea
de reaCţie . iar cealaltă Înf~urare
serveşte pentru cuplajul cu baza
primului etaj din amplificator. Transformatorul Trz este de tipul celor
folosite in etaiul final contratimp
. al radioreceptouelor tranzistorizate. Din primar fe foloseşte o singură
înfăşurare. iar secundarului i se
cuplează un difuzor miniatură cu
i mpedanţa de 6 .0..
Tranzistoarele folosite sint toate
de acelaş tip, de exemplu. EFT 353

~

• -

EFT 319.

Alimentarca se face de la o baterie de 4.5 V. consumul fiind de
aproximativ 7 mA. Butoanele (respectiv, clape le instrumentului) nu
au o construcţie specială. b....toanele
de sonerie pretindu-se perfect acestui scop;

I

Sursele stabilizate cu semiconductoare au o largă intrebuinţare datorită avantajelor pe care le prezintă;
majoritatea lor Însă nebeneficiind
de o protecţie electrQ nică se defectem frecvent. fapt explicabil datori tă vitezei rapide de ră. spuns a montajului (la o s uprasarcină scurt ă,
tranzistorul de putere se strică mai
repede decît fuzibilul de p<O!ecţi e).
Acest accident este mai frecven t la
sursele folosite de amatorii constructori sau de depanatori, fiind
indeajuns de posibil ca montajul
e:r.. perimcntal sau aparatul de depa·
nat să. prezinte un scurtcircuit sau
un co nsum exagerat datori t ă unei
legă turi greşi te sau a unei piese
d efecte.
Montajul prezentat in fig. 1 are
avan tajul că se a d a pt ează la or ice
sursă de curent. fli ră modificarea
sau reconstruirea sursei de cu rent
fol osi t ă . Avînd În vedere diversitatea acestora., vom da formula de
ca lcul pentru piesele co mponente.
int rucît valorile pot diferi de la caz
la caz. Dacă pola ritatea pozi t i vă
treb uie să fie la m asă, adaptorul se
interca l e ază În brat ul cu pola ritatea n egativă . iar bornele (1) ş i (2)
: ale mo ntajului se in versează (intrarea cu ie şi rea din ad aptor). D acă
.i;\ tranzistorul TI este pop, polari lă-

I
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TR

,:
ţ île se sch im bă conform fig. 2, iar
inversarea Între bornele (1) ş i (2) se
face dacă este necesar ca mmusuJ
să. fie masa.
Montajul funcţionează pe principiul urmă t o r: dacă cu·r entul consumat este în limite norma le (IN)'
că derea de tensiune pe rezistenţa RE
este mai mi că docît tensiunea minimă
de cQnducţ ie a diodel or; în consecinţă, diodele nu conduc. R ezistenţa
R asigură polarizarea bazei tran
B
zistorului in aşa fel Încît căderea de
tensiune pe.. tranzistor să . fie mică.
Dacă curentul consu mat trece de
valoarea m a ximă admi să, di odele
blochează tranzistorul şi curentul
scade instantaneu. Rezisten ţa RE se
calculează d upă. formula':
nUs.
RE = - , lD care
w

n reprezintă mrm ăr ul di odelor, ia r
U, -tensiunea minimă de condu cţi e
a diodei folos ite. A cea stă tensiune
la di ode cu germaniu este de 0,3 V,
iar la siliciu de 0,6 V. Tranzistorul T I
treb uie ales în a şa fel încît U CEO
~ fie mai mare ca UN şi le mai
mare ca IN" Rezisten{a R B se ~ege
ca. R = 10R . Pentru tranzistoa"
B
E
rele cu siliciu se fo losesc neap ărat
diode cu siliciu. De remarcat că
tranzistorul cu siliciu ace o trecere
mai bru scă din d omeniul de conduc
{ie În cel de blocare, în să. că derei!
de tensiune pe tranzistor este mai
ma re.
Diodele folosite vor fi alese astfel
ÎnCÎt să poată suporta fiecare un
curent de cel pu ţin tOO mA.
w
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Aeroionizatorul este un aparat electromed ical folos: i t- p~n-~r~ p~fijaxie;, ; -fer~~ sa,u -~~-qv- -cre~rea

unor condiţii stimulatoare În timpul aplicării altor metod1;!'_ ~e: tra~~ţ Şpr:e ţj~OU:birt_ '<l~ _ '~Jt~ .m~tode

similare de electroterapie, care necesită instalaţii speciale _~_u - ~a ~t~ _:~ţ_io,'1ar.;:;deser~jţ~/d e:_personal
specializat, obligînd pacientul să Întrerupă activităţile cqţidien~ i ~r9~,~i zat~ rul at_
e chj~r~;re_~~n q~
a fi utilizat În mod curent În timpul activităţii zilnice dato ~:i ~~ se"'~~,~iti,:~,e ~~J1~_'dl,s~i! ~~r~ :~Cr-4!'~
ca urmare a efectului stimulativ pe care îl au ionii (moleclA l~ de ga~~p 4:rtătga~~ff~~~iW~~) as:t!-P_
fa
funcţiunilor biologice, prin intensificarea metabolismului, amplificînd randamentul energetic al activităţii
fiziologice şi contribuind la o repartiţie raţională a energiei rezu Itate prin asimi laţie Între diferitele organe,
În funcţie de gradul de solicitare a acestora, în raport cu caracterul muncii prestate.
Ing. ZAHARIA IANCU
Incă din secolul trecut se foloseau pentru electroterapie ion ii generaţi de curentul continuu. obţinut
cu aparate speciale numite pantostate pentru ionizări
locale, iontoforeză, băi galvanice generale cu 4 electrozi.
În general, toate aceste metode a căror aCţiune
fiz i ologică utilă este efectul interpolar menit să producă modificări electrolitice, electroosmodice, iontoforetice, electroforetice sau modificări ale excitabilităţii nervoase sint Însoţite şi de acţiuni fiziologice
secundare, cum ar fi efectul palar asupra ţesuturilor
şi tegumentelor,- cauzat de rezistivitatea şi capacitanţa
acestora. sezisabil mai ales in jurul polului pozitiv
care influenţează in special nervii senzitivi, făCÎnd să
crească pragul sensibilităţii tactile (efect analgezic).
Spre deosebire de metodele amintite mai sus. aeroion ii inhalaţi aCţionează distribuit. fără prezenţa densităţi l or concentrate polare de curent Între 20 şi 200flA
pe crtr al epidermei. in special asupra mucoaselor şi
ţesuturilor interne care compun aparatul respirator şi
digestiv. cu reflexe pronunţate asupra aparatului circulator şi a sistemului neuro-vegetativ, influenţînd astfel
metabolismu1.
Aeroionii iau naştere pe malul apelor sau În păduri,
după furtuni. ca rezultat al mişcării maselor de aer

li -ION;

INI

liber, sub influenţa razelor co~mice, a radiaţiilor solare
sau a descărdrilor electrice. In urma acţiunii energiei
excitante, unele molecule ale amestecului de baze
care formează aerul se scindează, altele se integrează.
rezultînd astfel un număr de ioni de polaritate pozitivă
sau negativă. Aerul conţine circa o cincime molecule
biatomice de oxigen. Energia excitantă strică pentru
moment echilibrul acestor molecule. creind ioni cu
polaritate negativă conţinînd 3 atomi de oxigen. adică
ozon. Starea acestora. nefiind stabilă în timp. conduce
permanent la generarea de oxigen in stare atomică
năsCÎndă. Componenţa oxigenată a aerului i6nizat distruge microbii şi contribuie la o mai bună oxigenare
a singelui la nivelul alveolelbr pulmonare. Acţiunea
fiziologică a ionilor negativi inhalaţi nu se rezumă
numai la senzaţia de prospeţime a aerului. lonii negativi
dau reacţii vasomotorii la nivelul mucoaselor aparâtului
respirator. Vasoconstivitatea iniţială, de scurtă durată,
este urmată de o vasodilataţie şi o hiperemie activă
care persistă CÎteva ore, afectÎnd vasele capilare, ceea
ce determină o intensificare a ci rculaţiei sîngelui şi o
reducere a tensiunii arteriale. lonii negativi care pătrund
in aparatul digestiv modifică componenţa chimică a
sucului gastric prin fixarea hidroxidului de sodiu.
dînd astfel o reacţie bazică menită să amelioreze gastritele hiperacide. Prezenţa ionilor pozitivi se remarcă
prin efectul lor sedativ (de calmare) asupra sistemului
nervos, prin creşterea pragului sensibilităţii organelor

olfactive şi gustative. prin influenţa lor asupra funcţio
nării sistemului neuro-endocrin. mai ales glanda tiroidă. precum şi prin reaţţia de acidulare a sucului gastric.
prin fixarea acidului clor hidric. care duce la ameliorarea gastritelor hipoacide şi la creşterea poftei de
mîncar.e. Aeroionii dau rezultate pozitive În cazul
tulburărilor organelor de simţ ca hipoaciziile. vîjiielile
din urechi cauzate de otoscleroze şi al altor maladii
ca aerofagia. sughiţul, sau senzaţia de greaţă la Începutul sarcinii, al cărei efect fiziologic este mult diminuat
În prezenţa aeroionilor. Datorită multiplelor efecte
ale aeroionilor purtit ori de sarcini electrice de diferite polarităţi ."'-ftitOs irea aeroionizatorului este bine
să se facă respectînd cu stricteţe indicaţiile medicului
internist.
Aeroionizatorul prezentat mai jos este simplu, uşor
de realizat, deoarece nu conţine piese deficitare şi,
fiind conceput sub o formă portabilă, poate fi utilizat
deopotrivă În cadrul locuinţelor, la locurile de muncă.
in mine, ateliere, birouri, sau În timpul deplasărilor.
Folosirea lui este recomandată În special persoanelor
suferinde de hipEţrtensiune, insuficienţă respiratorie.
cardiace, sau sensibile la variaţii climaterice sau de
temperatură.

Schema prezentată În fig. 1 arată că aparatul constă
dintr-un generator de impulsuri realizat cu tranzistorul T , care practic lucrează În regim de comutaţie.
ImpulsJrile obţinute in infăşurarea I a transformatoru-
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lui Tr, avind forma de treaptă. cu polaritatea corescomutatorului K (care inversează
sensul Înfăşu rărilor I şi 11 faţă de Înfăşurarea 11t), şi
frecvenţa dictată de constanta de timp a circuitului de
reacţi e R , ~" Ci din baza tranzistorului T sînt ampli1
ficate de 1inl~ura::rea III şi apar pe pieptenele de ionizare, creÎnd Între ace~tea ş i masa aparatului un cîmp
electric capabil să sdndeze moleculele de gaz. Alimentat dintr-o baterie de lanternă de tip 3 R 12. aparatul
consumă circa 100 mA (0,45 W). d in care aproape jumă
tate se consumă În circuitul de reacţie.. (Pentru producerea ioni\or de polaritate pozitivă, randamentul
energetic este ceva mai mare datorită reducerii pragului de extracţie al electronilor din atomi.) Cu cei
circa 230 mW care alimentează pieotenele de ionizare
punzătoare poziţiei

(impulsuri cu amplitudinea de circa 500 V), ap~ratul
este capabil să producă o cantitate de ioni negativi de

1 ,6'106~,
cml s
faptul

că

concentratie
.

limitele

combinaţiei

pozitiv sînt de 10"
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d e ioni cu efect fiz iolog ic

pînă la 10f! ~

cm.ls
Gradul de mobilitate al ionllor generaţi de aparat

este de 1 cm • ceea ce face posibilă utilizarea lui la o
voit s
distanţă de 15--20 cm de faţa pacientului . Consumul
aparatului este foarte redus. in ac.est sens, e suficient
să amintim că o baterie conţine cantitatea de energie
necesară funCţionării normale a aparatului timp de
circa 5 ore - adică 20-30 şedinţe a cite 10-15 minute fiecare .
Transformatorul Tr se va realiza pe un miez din
ferită cu ciclu hysterezis dreptunghiular (fig. 2).
Dintr-o b ară de ferită folosit! ca anten! la radioreceptoarele portabile (tefir,. S 631 T etc.). OJ secţiune dreptunghiulară de 20 x5 mm.se vor confecţiona
prin poli zare cu o platr!. a cărei granulaţie este foarte
fină. CÎte două piese I (fig. 2a) şi 2 piese E (fig. 2b).
Pe o carcasă. din textolit sau preşpan . gros de 0 ,81 mm se va bobina inraşurarea ~ constind din 46 spire
conductor de cupru emailat ti 0.25 mm, boblnaj executat cu 2 fire paralel. Apoi in continuare, intăşurarea
II, in aceIaşI sens, acelaşi conductor, cite 2· fire paralel
sau un singur fir conductor de cupru emailat ,0,35 mm
conţinind 4S de spire. După 2-3 straturi de hi rtie
parafinată (de la condensatoare) sau 1-2 straturi de
mătase uleiată (bandă sterling). se va bobina infhurarea
III. in acelaşi sens. constituită din 5000 spire conductor
de cupru emarlat IÎJ 0.05 cu izolaţie din cite un strat de
hîrtie parafinată la fiecare 715 spire. Miezul magnetic
se va monta Întreţesut. Capetele infăşurate se scot de
aceeaşi parte a miezului, prin pereţii laterali ai carcasei.
pe o parte capetele infăşur!rilor I ş i II. iar prin pere tele
opus capetele Înfăşură rii III. inceputul infăşurării III
se con&t e ază la şasiul metalic, iar sfîrşitul la arcul
lamelor care face contact c~ pieptenele de ionizare.
Potenţiometrul ajustabil ~ este calculat pentru un
curent de lucru de 50 mA, EI se va realiza din sîrmă
2
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de constantan de 0.1 mm diametru sau se va utiliza
un po te nţiometru bobinat folosit În circuitele de fila ment la radioreceptoarele cu tuburi. pentru reducerea
zgomotului de fond. De asemenea. se poate folosi şi un
potenţÎometru de yolum de la difuzoare le de radioficare de 0,25 W.
După execuţia montajului. reglajul aparatului este
fo arte simplu. Se aCţionează trimerul R._ pentru a se
obţine amplitudinea maximă a impulsului in colectorul t ranzistorului T . măsurată cu un voltmetru de
1
cu rent al ternativ sau vizualizată pe ecranul unui osciloscop (circa 4.3 V dintre emiter ~ colector). iar apoi
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se modifică capacitatea C intre limitele 0 ,2-1 MF.
astfel ca frecvenţa de repe1iţie a impulsuri lor gen erate
să fie de 3 kHz. măsurată cu un frecvenţmetru sau
audiată cu urechea de la transformatorul Tr. pentru ca
suneTUl muzical si fie corespunzător notelor superioare ale octavei a IV-a. Pentru transfo rmal0 rul Tr se
poate folosi ~i miezul de permaloy cu secţiunea de 1.5
-2 cm2 de la transformatoarele audio din radioreceptoarele Delta. Turist. Mamaia. dar in acest caz frecvenţa
impulsurilor se reduce şi. bineinţeles. scade şi randamentul aparatului .
În varianta fără ventilator propriu . aparatul foloseş te
mişcarea naturali a aerului prin pieptenele de ionizare
(fig. 3). Acesta se realizează din sîrmă de oţel (de preferinţă, nichelat! sau cromată) cu d Ia metrul de 2 mm .
Dinţii şi suporţii distanţieri sînt imbinaţi prin " fă
muire sau chiar cositori re. De partea suportului din
margine se ataşează. prin aceeaşi metodă de imbinare.
o scoaoo in formă de U. realizată din ·tablă de fi e r sau
alamă de 1 mm grosime (fi g. 3 a), prin braţele căreia se
prevăd găuri de t$ 1 mm pentru axul de Oţel în jurul
căruia pieptenele ionizator se poate roti, pentru a
permite ambalarea aparatului în timpul cît acesta nu
este utilizat.
Pieptenele ionizator este fixat mecanic. prin intermediul axului. Într-o cavitate special! executată in
piesa suport ~ perete le cutiei aparatului (fig. 5). executată din textollt gros de 54 mm. Pe marginile
cavităţii se fixe azl cu nituri cite O Iarnă de arc (poate
fi o bucată de lamă de ras) cu dublu rol: de a permite
fixarea pieptenului ionizator în cele 2 poziţii stabile.
de lucru în afara cueiei. şi de repaus. poziţie opusă
primeia, ambele conţinute În acelaşi plan perpendicular pe planul feţei din textolit, ~I un rol electric de a
face contact intre pieptenele metalic şi sfirşitul înfăşu
rării III a transformatorului Tr.
Tot pe placa din textolit din fig. 5 se fixează comutatorul polarităţii fonilor (K) care poate fi un comu tator
de game utilizat la radioreceptoarele Turist sau un
întrerupător dublu basculant OJ contacte de lucru in
ambele poziţii .
Tot În placa de textolit se prevăd pe mucÎlii citeva
găuri filetate M 3 pentru fixarea. ulterioară a aparatului
În cutie. Şasiul aparatului este confecţionat dintr-o
tablă de aluminiu şi are forma literei U cu braţe neegale
(fig. 4). Braţul mai scurt este fixat ' prin intermediul a 2
ş uruburi cu piuliţe de placa de textolit din ·fig. 5. .
Braţul mai tu", este prelungit cu o paietă Îndoită la
900 faţă. de eJ (paralelă cu puntea c e ntrală). Paleta. Ia

(Continuare În pag. 20)
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Un numlir m are de citi tori ai re vistei
ne -a u solicitat rdatii su plimenta re despre
generalOrul de m i ră el ec tr o n ică publica.1
in nr. 11 din 1972. Art icolul de fală re prezintă o si ntezâ a r ăs pun s urilor ast fel
co n cepu tă inCÎt să satisfacA pe deplin
imagi nat ia î n a ripa lă a ce lor ma i e;< ige n,i'
amatori începă to ri.
1 - S"gesrje d(' r eali=lIN' proc,iriJ
in fig. I este prc: zen l a1.ă o m e t odă de
realizare a aparatului sub fo rmă po r tabilă .
Cutia· se va confectiona d in tablă d e fier
de 1 mm grosime" sau de alu miniu de
1.5 mm grosime şi se compune din două
părti. in formă de l... îmbinate prin ş uru
burI. în interiorul cutiei se · montează
piesele pe dou ă plăci de text c I;, gros de
2 -3 mm. îmbinate intre ele şi fhat e d e
postamentul cutiei. prin intermediul unor
coltare din tabl ă. Tot in aceste plăci se
pre~ăd găuri in care se vor nitui apoi
case pentru fixarea pieselor mlirunte. Aşa
cum au fost dispuse piesele in fig. 1. montajul nu necesită ecranări suplimentare
Condensatorul va riabil a fost rea lizat prin
cuplarea a două cond ensatoare variahil ~
. de la circuite le de UKW ale rece pto rulUi
«Ma maia» (conectate in paralel
:! x 11 pF). Ro ma de ie şire d e r a~ i o 
frecventă este o bornă de ant e n ă de televizor. Bornefe de i e ş i re pentru frecvenle le
de baleiaj sînt bucşe ob i ş nuit e. ri u te la
di stanta de 19 mm i ntre cent re.
Se ~a acorda o deose bită atenţie calităţ ii pieselor. ln special condensatoru! de
cuplaj inlre cele două jumătăţi ale tubului
T. (de 25 pF}.
Dimensiunile montajului pot fi oarecum reduse. înlocuind tuburile indicate în
nr. 11 /1972 cu tuburi miniaturA. Tubul
6 H9C poate fi inlocuit cu tubul ECC 83
sau 6N 2N. iar t ub uI 6)K -g îşi are ca ec hivalent function al in scheml\ de mai sus
fllhul EF 86.
2 - Reglarea
Du pă verificarea «Ia rece)) a montajul ui realizat, se introduc in soc lu doar
tubul redresor şi tubul T" Ieşirea de
30-250 k:Hz este co nectatA la intrarea
un ui osciloscop pla sat pe poz i ţia de În-

trare 1/ 100.
Poten tiometrul d e reglaj al număru l u i
de bare 'vert icale fiind plasat într-o pozitie m ediană.. se reduce valoarea reziste ntei de sa rci nă anodicl a triodei din d reapta
tubului T I pină la circa 5 kQ. a stfel ÎnCÎt
pe ecran ul osc iloscopului să se ,o bţi nă
imaginea din fi g. 2 a. Se mut! apoI tubul
din soclul rezervat pentru T iin soclul
lui T l şi reductorul de intrare al o sci loscopului În poziţia 1/ 1000. Se plaseaza.
potenţiometrul pentru reglajul numârului de bare orizontale in p'ozi\ie mediană .
Condensatorul pentru obtinerea impulsufilor de sincronizare pe cadre se decon ectează provizoriu de la -unul din cape te.
Mărind. valoarea reziste nţei de sarcină
anodică a triodei din dreapta de la
47 H! pînă la 100 Hl. se caută să se obtină
pe ecran ul osciloscopului o funcţi e dre aptă
(unde dreptunghiulare ca in fig. 2 b).
Asupra acestei operaţii o mare innuenţ!
au calitatea capacităţii de cuplaj între cele
două triode ale tub ului T~, ca şi valoarea
introdusă În circuit a potenţiometrului de
reglaj al numărului d e bare orizontale.
Ca urmare. după ce aparat ul va ~ reglat
şi e talonat,pe ecranul tele-v izorulut se vor
obţine imagini sta bile doa r pe nlrU unele
poziţii co res pun zătoa re Înt re cele două
pot e oţiomet re de reglaj al numArului de
bare. alte pozilii prezentind im agini distorsionate şi iostabile (nesi ncroniza te).
Introducî nd in sOClul T I al" d oilea tub,
pe ecran ul osciloscopului conectat la ieşi 
rea de 50 -500 Hz .se obţine fig. 2 c, Refăcînd acum conexiunea ca pac ită ţii pentru ob ţinerea impulsului de sincronizare
(50 Hz din circuitul de fil a.ment al tubu~
lui T 2 ). pe ecranul oscil oscopului se o bţine
figura 2 d
Acum se introduce in soclu tubul T 3 '
Se conectează ieşirea de radiofrecve nţă
a generatorului de miră la borna de antenă
a unui televizor bine reglat. Se posteazâ
televizorul in poziţia în care este capabil
să asigure o recepţie bună în conditii normale. reglind imaginea pentru maximum
de contrast (amplificarea maximA a lan{u lui video din recept orul de televiziu ne).
LegAt ura intre generatorul de miri care
se reg l ează şi televizor !le face eu o bucată
de ca blu coaxial cu imp eda n ţa ca racteri s tică de 15 fi lung de 50 - 15 c m.
Se învîrte ax ul condensatoru lui de aco rd
al circuitului oscilant din g riJa tubu lui Ţ 3:
pînă pe ecranul televlzoruluÎ apare imaginea mirci electronice din fig. 3. După
cum se vede.. m ira electronică obfin ut5
aduce mai mult c u fatad a unui bloc cu
ferestre negre decît c •• o t ablă de sa h.
Negrul fiind a c ţi un ea oscilaţiilor de baleiaj
orizontal, se va varia valoarea rezistenţei
ne descărcare a grilei supresoare din lubul
T 3 (reducînd-o pînă la 10 kn), astfel ca
dungile albe orizontale să se deschidă pin!
la un gri de nuanţă aproximativ egală
cu cea a dungilor albe verticale. T otodată,
prin această operaţie se curăţă barele
albe de diferite noxe şi impuri tăţi care apar
iniţia l. şti rbindu -le din calitate. Cu aceasta
operaţia de reglaj a gene rator ului de m iră
se incheie. Se montează capacul. Pe un a
d in feţele lat erale ale capacului se preved e

O/3N/3RATOR DE MIRĂ

un miner. Ambele feţe laterale ale ca pac ului sînt prevăzute cu deschideri de -vent il aţie termică (e-ventual, gău ri de 5-6 mm
d iametru. dispuse Într-o ordine geo metriei reg ulată ~ Rezi s t e nţa de d eseircaH

(Continuare in pag. 1'1}
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APARATURI DE
NII~
TELECOMANDJ Mllil II
1. CABIAGLIA

RE[EPTORUl

rn receptor este necesar si se transforme ce ~ doua
variaţii

ale oscilatoarelor din emiţător rn
variaţii corespunzătoare de tensiune. cu aiutorul unor
discriminatoare.
Receptorul propriu-zis este prezentat in două variante
'1 - superreaq.ie şi II - s~pe:rheterodină). răminÎnd ca
:ealiz.a[01'tJ1 Si alea&i schema ce corespunde cel mai bine
nece:sitiţilar sale. Precizim insa ci in cazul realizirii supe:rheterodinei, aceasta va putea fi foiositi C\I SUCCI5 .p pentru
realizarea unei telecomen:ti digital proporţională ce va fi
prezentati În viitor.
Datele necesare realizării receptorului OJ superreacţie
sint următoarele:
- Bobina L.. are 12 spire sîrmă Cu-Em 0,3 mm. intişu
rare pe o cardsi prevăzută QI miez reglabil. avind 95 mm
(ca cele folosite la MF ;de televizoarelor). -Se poate insi
ut iliza şi una industrială, Ibind-o neschimbati (vezi «Teh.
nium » nr. 4/1974).
Şocul 5.. are 20-25 spire sîrmă Cu-Em d 0.1 mm.
bobinace pe o buciţîci de feriti avind 4 2,5 mm; @I poate
fi de provenienţă indu$t1"iali. avind o inductanţl (neaitiei) de 20-8)..u,H.
Reglajul este simplu ~ consti in ajustarea valorilor rezistenţei R..şi alecondensar.orului c." pînă la stabilirea regimului oorett de supe:rreaqte ~i atingerea sensibilităţii
maxime.
ln cazul realizării superheterodinei, vor fi necesare două
bobine de acelaşi tip (l1 şi l..,). Ia prima priza nefiind folositi. Ele sint utilizate ÎI1 rece'ţ,torul «Mamaia» şi au · numă
rul de cod 171)4 (culoa.... maro).
Cristalul trebuie să aibă o frecvenţă mai mici (5aU mai
mare) QI ....55 kH:r:± 2(f'.{, decit cel folosit in emiţător pentru obţinerea frecvenţei standard, pentru care se găsesc ·
medii frecvenţe industriale (cum ar fi cele folos ite in r eceptol'tJl S6)2T sau similare).
Re,lajul superheterodÎnci este simplu şi se poate face cu
ajutorţll emiţătorului pornit : CtJ un instrument (ca cel
folosit la controlul emisiei), montat prin intermediul a 2
rezistenţe de 3.3 kfi. se măsoară tensiunea la bornele
rezistenţei de 2.2 kn.
Rotind pe rind miezurile mediilor frecve·nţe, căutăm si
ob,inern deviaţia maximl a acului instrumentului, apoi
acordăm bobinele L.. .p L, incit distanţa de la care se (ace
simţită prezenţa em'titoflJlu.i să fie CÎt mai mare.
Se revine asupra reclaiului M.F.• in special a celei albe.
şi se retuşeaD. apoi media plbeni şi neagră.
După realizarea primului modul al receptorului se trece
la rellarea decodorului.
Acesta constă in fixarea tensiunÎÎ de joasă frecvenţi
de

frecvenţi

aplicată

pe bau lui T prin int.ermediul rezistenţei semi1
reglabile R de ~ kn. şi sortarea unor condensatoare
1
(e...
şi C.J p_cntru
benziicare
de
~;i~~~~:~:~~~C!)~f:
(s~ prefera
alelereaobţinerea
unor perechi
reciproc: coeticienţii de temperatură.
acest lucru).
Această ultimă 9penţie este mult l.Işurati daci se dispune de un ,enerator de )oasă frecvenţă bin.! etalonat
(ve:ri eTehnium» nr. Sf7-f) cu ajutorul ciruia putem ridica
curba discriminatorului pînă la obţinerea relulutului
scontat (frecvenţele centrale să fie de -4,5 kHz şÎ respectiv
6.5 kHz).
Amplificatorul servomecanismului este clasic şi nu nece-

RECEPTORUL (VARIANTA II)

R2
j 6V(OE LA RECEPTOR
-(4.5V)-,,- DECODERUL $1
AMPLIFICATORUL
SERVOMECANISMULUI
RECEPTORUL
(VARIANTA III)

sită nici un fel de reglaje; pentru obţ i nerea unui cimp de
răspuns mic. valoarea opcimă Ro demultiplidrii ax-motor
servo-ax potenţiometru fi ind de 3,3 kn.
Datele necesa~ realiurii bobinelor discriminatorulUI
sînt urmitoarele :

(Continuare in pag. 13)

II

RECEPTOR
DE TRAFIC

Y03AVE

Receptoruf prezentat În articol ul de
permite ascultarea in bune condiţii
a emisiunilor de telegrafie (CW), tel efaţă

fonie cu modulaţie de amplitudine (MA)
şi a celor cu o
(8 l U) .

singură bandă l aterală

P erformanţele pri ncipale ale receptoru lui prezentat sint următoare l e :
- Sensibilitatea : mai bună de
1 jJ V;
- Selectivitatea <Ia 6 d B):
3,5 k Hz;
Prima frecvenţă intermediară: 2,7 MHz;
- A doua frecvenţă inte r230 k Hz;
med iar ă:
- Banda rece pţionad: 25 ,8 - 30 MHz.

infăşurarea

L H • se mai adau gă inci. una
(L 16 ) , formată din 30 de spire.
La circuitul d etector de raport (LIS) se
a d ună infăşurarea LI ..- format ă di n 2 x50
de spire.
Noi le con d ensatoare de acord sînt de
1 n F (cele o r iginale fiind excluse). ceea
ce face ca in făşu răr il e origina le Î m p reună
cu noile conden satoare să rezoneze pe
frecvenţa de 230 kHz. D acă se pu n condensatoare de 470 p F (in locul ce lor de
1 n F). frecv e nţa de acord va fi de 300 k Hz,
Rece pto rul este prevăzu t cu reglaj
auto mat al amp li ficării. p recu m şi cu
reglaj manual. Amplificatorul de RAA
este realizat cu t ranzi storu l T,.
T ranzistoarele T1- T6 sînt de ti p ul
S F 214, 215. 167. 173 sau 183, iar T]

secun d a ră

Blocu l de frecvenţă int e rmediară este
realizat pe o pl acă cu ci rcuit imprimat.
Transformatoarele de frecve n ţă intermediară sînt folosite de la receptorul
«Mamaia», la care au fose schimbate capacităţi l e de acord . Toate condensataarele de tre<:ere şi de recuplare sint ceramice, de tip plachetă.
Sche ma e lect r ică a receptoru lui este
p reze n tată in figura 1. Tranzistorul T,
i nd ep l ineşte rolul de amplificator de
În a l tă frecven~ pe 2~30 MHz. TranzIstorul T2 are ro lul de mlxer, Iar T]
de oscllato[ local pe frecvenţa de 30,132.7 MH z Inr~u rănle l,Ş I l s sint executate pe carcase din material plastiC standard (ca cele foloSite in rece ptoarele româneştl «AtlantiC». « PaCific» sau «Maesu o». În circuitele de unde scurte)
Datele bo bme lor sînt date in t abe lul J 'O
alăturat, l J' l 7 SI l~ sînt realizate pe
carcase din cele folos ite in receptorul
«Mam aia» in lanţul de 10.7 MHz (cod C V
2337)*. Circuitul l , C f este acordat in
mijlocul benzii pe frecvenţa de 29 MHz.
iar circuitul l 1 C ", C 1,/ pe fre cvenţa de
2.7 MHz.

şi Tg de .tipul SC 107-'-109 . .. r= '7::,~·. ~ .';;:,~
Desen ul cablajului i mpri ma~ ~ p ~~.'" .....
z:ntat i~ fig~ ra 2 Pe placă nu..~~"t p ~~~~ ": "'" _,
vazute CirCUite le ampllficatorulw de .ra-- :} ~ " " .~; ,>
diofrecvenţă şi ale osci latorul~ 10C'ar(·~,~::-::4>::.~
(Tt şi Tz) care se -realizează in cablaf ~.:~:~. '''~;;':~~;: .
sic, in aprop ie rea cond ens~toru lui var:t~:1((::~~i.t,:!

bilp~~c;el:~~n~~'nate

L

3

C6_T

AYT

56~

~

d~~' <~:·~~'~~:~·<·~

cu stea pe
se nul cab lajului imprimat r eprez in tă
pun cte de masă şi se unesc Între e le cu
circuite cit mai groase posibi l.
Nu d ăm desc ri erea realizării ca b lajului im p rim at d eoarece a fost p rezentată in nu merele noastre anterioare .
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,r' - ,- 1,

C,

C3W .7P
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10-110
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1JOf
e2

A

C's
1J-l=:::JHIf-I:..

Dt I
Ll

...., ~--+---;;-~---~-l-----""C:-l-~-- 8

I

L2

* Aceste bobine ou fost t ransformate
conform tabe/ului cu datele infdşurdrilo r .
de la care ou fost Îndeţ>drtate bobinele orjginale. precum şi eondensotoarele de acord.

A
B

Circuitul l 6C~, rezon ează pe frecde 2.93 MHz. Cea de a doua (recintermediari de 230 k Hz are d ouă
etaje de am plificare, d intre care primu l
est e comandat cu semnal de RAA Cele
patru t ransformatoare de frecve n ţă inter m ediară LII' LIO' L Il' L'lI l ~4 şi LI"
LA sint realizate pe carcase de frecvenţă
R25 inte rmediari. de la recepto rul «Mamaia»
de <470 k Hz (cod 2131). d e la care au
fost î nd epărtate condensat oarele originale de acord . La bobine le l i' L10 şi l1\
nu s-a făcut nici o modificare (cu excepţia excluderii condensato are lor o riginale). La ult imu l etaj ampl ificator de FI
(circuitul Lul peste i n ~u ra rea. o rigina l ă
se mai adau gă 100 de spire (infăş ura r ea
pe ntru d etecţie MA). la circu itul oscilatorului local de bătă i (BFO). ad.Î.că la

DATELE ÎNFĂŞURĂRI LOR

ve n ţa
ve n ţă
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L,

L,
L,
L.

L,
L,
L,
L,

L~. L IO' Lu

l\2. LIS. ~
Lll

1. ' 6

L ..

OS
2

3
1

"

33
1 +3
30

-

1.00
30
2 x50

0,31
0,3 1
0, 1
0,1
0,31
0,1
0, 1
0,1

-

0,08

0.08
0.08

.; 6

Spiră l u.ngă

Peste L,

« Mamaia.l) (cod.. 2331)

,.

;, 6
I<: Mama ia» (cod 2337)
(cod. 2337)

....

..

« Mamaia lt (cod 2137)

....

-

Peste L3
P riză la spira 1 (E)

şi

spira 7 (O)

Capătul cu o spirl la mas.
Peste LlJ
Cea originală

P este L I':.!
P este L I1
Peste L Is

\ ,~

ANTENA VAGI
CU 15 ELEMENTE
Y03CO
Recepţia semnalelor din banda undelor ultrascurte se face cu antene adecvat
construite, dintre care ante:na Y AGI este
cea mai răspîndită..
Cînd semnalul care soseşte la punctul
de recepţie este slab din cauza distanţei
mari pînă la punctul de emisie, sau cind
însuşi emiţătorul este de putere mică,
antena trebuie să aibă cîştig mare şi să
fie foarte directivă. Recomandabilă pentru realizarea acestor deziderate, antena
YAGI cu 15 elemente realizează un
cîştig de 12 dB cu un raport faţă-spate
de 25-30 dB.
În componenţa antenei intră 11 directoare, un vibratof şi 3 reflectoare.

3~0

Datele constructive ale vibratorului
sînt indicate în schiţa A, iar modul de
dispunere a elementelor, respectind distanţele între elemente, este indicat
În
fig. B~_ _ _
DImensiunile elementelor directoare
ale vibratorului şi ale reflectoarelor pe
diferite canale de televiziune (respecti\
frecvenţe) sint notate în tabelul alăturat.
Intrucit impedanţa de ieşire a antenei
este în jurul a 170 !l, legătura cu fiderul
se face printr-o linie ),/4 şi o buclă J../2.
Linia J../4 se confecţioneam din acelaşi
material cu vibratoruL distanţa Între
braţe fiind D, lungimea liniei flind notatfl
tot în tabelul alăturat. La ieşirea liniei,

.320 290 260 230

200

impedanţa

de ieşire apare acum de
Deci. un cablu coaxial cu impelega la linia J..!4 cu
se face la o antenă
YAGI cu 3 elemente,
Materialul folosit la confecţionarea
antenei este o ţeavă de cupru sau aluminiu cu diametrul între 8 şi 15 mm,
iar pentru vibrator se utilizeam o ţeavă
cu diametrul de 9 - 12 mm.
300

120

170

n.

danţa de 75 Q se va
o buclă J../2., aşa cum

Toate elementele se fixează pe un -suport metalic sau din lemn. Elementele
se fixeam pe mijloc, unde potenţialul
este nul.
Lungimea antenei fiind de peste 3 m,
este necesară o bună legătură mecanică
cu pilonul de susţinere.
In cazurile cind antena este ridicată
la peste 10 m de Ia soL este recomandabil
a se folosi şi un amplificator de antenă.

/8f}

O,

MULTI-Q
k.ecepţionarea unor -semnale slabe, întilnite destul
de des in telefonie în legăturile DX, imp'une posedarea unui receptor sensibil şi selectiv, In vederea
obţinerii acestui deziderat, receptoarele comerciale
de trafic sînt prevăzute, in etajele de frecvenţă intermediară, cu filtre cu cristal. Banda se 'Îngustează in acest
fel pină la 100 Hz, exeluzÎndu-se blocarea acestor etaje
de un semnal puternic perturbator. Rezultatul este
spectaculos, semnalele slabe apar «ca din mormînt»,
amatorul izbutind să realizeze nişte legături DX de
mare valoare. Din cauza greutăţii de procurare a crista-
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100k
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BCt07

I?A.A.

1 16 ~
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lelor de frecvenţă adecvată. realizarea acestor filtre
este Însă dificilă pentru amatori.
Montajul din fig. 1 reprezintă o schemă multi-Q
care poate Înlocui satisfăcător un filtru cu cristal
Schema este destul de simplă ~i se poate monta şi ulterior intr-un receptor existent. Schema se bazează ?e
recuperarea pierderilor din secundarul primului transformator de medie frecventă intermediară cu ajutorul
unei reacţii pozitive. in acest fel se obţine imbunătăţirea
factorului de calitate Q al bobinei şi, implicit, banda
de trecere. Singurul impediment al acestui gen de
montaj ar fi instabilitatea sa din cauza reaCţiei pozitive.
Pentru a preveni asemenea fenomene, s-a folosit tranzistorul cu siliciu BC 107, iar pentru obţinerea unor
rezultate optime montajul a fost prevăzut cu elemente
reglabile.
Folosirea este simplă: cu potenţiometrul P2 În poziţia maximă se caută cu potenţiometrur Fţ un punct
apropiat de acroşaj. Se reglează apoi cu P2 lărgimea
benzii de trecere, iar cu condensatorul Ci punctul de·
accentuare În cadrul benzii de trecere.
Folosind dispozitivul, amatorul se va familiariza
repede cu manevrarea butoanelor (se folosesc in mod
normal cele de la P2 şi Cj ) şi va avea satisfacţia unor
legături DX interesante.
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APARATURA DE
TELECOMAND4
(Urmare din pag. 11)
a) Pentru 4,5 kHz
L, = 120 spire Cu-Em 0,1 intre pct. 1-----4 şi 260 spire
Între pC!. 2-3.
L2 = 290 spire Cu-Em 0,1 intre pet. 1-2, 15 spire intre
2-3 şi 27 În t re 3--4.
b) Pentru 6,5 kHz
L1 = 80 spire Cu-Em 0,15 Între pct. 1--4 şi 190 spire
Între pct. 2-3.
Li = 270 spire Cu-Em 0,1 Între 1-2, 14 spire Între
2-3 şi 250spire Între J---.o4.
Pentru control se pot măsura inductanţele obţinute:
a) t.., (2-3) ~ 12 mH;
(3-1) ~ 62 mH.
b) L (2-3) ~ 5.6 mH; L. (3-1) ~ -16 mH.
În scbpul obţinerii inductanfelor sus-enumerate. se vor
folosi miezuri de ferită tip oală, avind AL =160; desigur,
se pot folosi şi oale OJ alt A , Însă numărul de spire va
trebui recalculat, ţinîndu-se.cbnt doar.de raportul dintre
numărul de spire şi de fereastra disponibilă (se va verifica
dacă intră numărul de spire necesar).
in cazul obţinerii- inductanţelor exact ca la punctele a)
şi b), capacităţile necesare sînt: C 3 =105 nF, C ... =20 nF
(pentru 4,5 kHz) şi C, = 95 nF, C4 = 12 nF (pentru
6,5 kHz).
in figura alăturată se dă o scnemă cinematică posibilă a
realizării servomecanismului, desigur nu unica. Nu s-a
dat numărul de dinţi ai pinioanelor şi cotele, rămînînd
ca realizatorul să poată alege diverse rotiţe (provenind
de la ceasuri sau contoare electrice defecte), În scopul
obţinerii raportului de demultiplicare dorit.
Roata dinţată solidară OJ axul potenţio metrului de 3,3
kn este perforată pe o zonă În formă de sector in scopul
obţinerii devierii cerute elementului de execuţie respectiv
(cîrmă. profundor etc.), fapt ce permite folosirea instalaţiei la diverse telecomenzi de modele.
Precizăm că există motoraşe avind montate reductoare
cu diverse rapoarte de demultiplicare; in cazul folosi r ii
unuia industrial (utilizat la diverse iucării mecanice), se va
alege! cel cu rapon:ul n=1 :«X).
Cu titlu informativ menţionăm că există intreprinderi
specializate ce produc intregul sistem motor-demultiplicare-potenţiometre, man.se (3 cele folosite in emiţător
etc., care pot fi folosite
succes.
in incheiere. autorul aminteşte ci stă. Ia dispoziţia tuturor celor dornici să construiasci aparatura descrisă cu
orÎce fel de detalii sau lămuriri suplimentare.
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CONSTRUCTIA NUMARULUI

MONITOR
PENTRU SSTV

Monitorul pe care il descriem se poate
atît la emisie cit şi la receptie, Însă intrucit emisia necesită o cameră
de luat vederi TV. ne limităm deocamdată la posibilitatea folosiriimoniîntrebuinţa

torului la

recepţie. După

cum reiese din

schema bloc din fig. 1, monitorul se poate
cupla direct la receptor sau la un magnetofon. De remarcat că imaginea recepţionată se poate înregistra cu un magnetofon obişnuit şi apoi reda pe un
monitor, datorită faptului că imaginea
se transmite prin modularea audiofrecvenţei.

Analizînd schema bloc. vedem că sem-

nalele de la intrare ajung la un etaj limitator, care asigură un nivel constant la
ieşire cu un nivel de intrare Între 10 mV
şi10 V. După limitare. semnalul ajunge
la etajul discriminator video. Din acest
etaj se obţin semna lul video pe de o parte
şi semnalul de sincronizare pe de altă
parte. Semnalul video este amplificat la
nivelul necesar şi după detecţie legat la
grila de comandă a tubului catodic, comandÎnd iluminarea spotului În raport
de conţinutul imaginii. Semnalele de
sincronizare obţinute de la discriminatorul video sînt trecute Într-un discriminator sincron. Acest semnal după amplificare este demodulat. Semnalul sincron de durată mai lungă necesară pentru cadre este despărţit de un element
de integrare, iar semnalul de sincronizare pentru linii este introdus În circuitul de baleiaj linii.
Circuitele de luminozitate, focalizare
etc. corespund cu cele folosite uzual În
osci loscoape.
Analizînd schema _aparatului din fig.
2A, 28, 2C, 20, se vede că s-a căutat
Întrebuinţarea unor piese care se pot
procura usor de radioamatori.
La intrare În aparat. transformatorul
Tr1. cu un raport 1 : 8. asigură adaptarea impedanţer de intrare la ieşirea receptorului sau a magnetofonului. Etajul
limitator se compune dintr-un amplificator În trei trepte care, lucrînd într-un
regim de amplificare puternică, limitează semnalele acestea, fiind transformate in semnale dreptunghiulare. Discriminatorul video este un circuit acordat pe o frecvenţă de 2300 Hz. Este
importantă acordarea precisă pe această
frecvenţă. Bobina Li este confecţionată
pe oală de ferită şi are o inductanţă de
200 mH.
Amplificatorul video are două etaje.
Semnalul amplificat se trece apoi de la
anoda tubului V3 b prin două transformatoare de ieşire radio obişnuite În opoziţie (Tr~ Tr3 ) la demodulatorul video.
Semnalul detectat trece printr-un filt ru
de 100 Hz la grila de comandă a tubului
catodic.
În circuitul de grilă al tubului V4 a se
găseşte un circuit acordat pe 1 20C Hz.
Se va avea grijă să se respecte şi in acest
circuit precizia acordării pe frecvenţa
prescrisă. Bobina ~ este i dentică cu
bobina L...
Amplificarea În două etaje a semnalului sincron se realizează cu tubul E B8 CC
(ECC 88), iar tranşformatorul Tr 4. care
are un raport de trar.sformare 3: (2x1)
şi este de tipul folosit În audiofrecvenţă.
cuplează semnalul la demodulatorul de
sincronizare . Semnalele de sincronizare
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Metoda transmiterii imaginilor la
cu.baleiaj lent (SSTV) se răs
pindeş.te din ce in ce mai mult in rin dul radioamatorilor. Răspîndirea sistemului se datorează faptului că transmiterea se face in be-:!:zile de frecy~nţe
folosite de amatori. In acest fe l se fac
legături la distanţe mari ş.i, totodată,
se uti Iizează aparatura existentă folosită in mod curent în fonie cu BLU
(558).

distanţă

după detectare ajung la elementul de
integrare f\ C 1 care desparte semnalele
de 5 ms pentru linii de cele de 30 ms
necesare pentru cadre. Aceste semnale
comandă CÎte un multivibrator monostabil. Sensibilitatea trigger a multivibratoarelor se reglează cu potenţio
metrul semireglabil P1 . Multivibratoa·
rele monostabile comandă oscilatoarele
de linii şi cadre. Aceste oscilatoare, ge·
neratoare simple de semnal dinte de
ferăstrău . sînt realizate cu tuburi cu
descărcare in neon NG-2. Frecventele
sînt determinate de elementele R~C.
Cz-Rz respectiv ~-R\. Tubul V7 a, res·
pectiv V7b sint folosite ca tampoane in
montaj de reper catodic pentru a despărţi oscilatoarele de amplificatoarele
diferentiale. care asigură bareiajul simetriC al tubului cinescop. Butonul K1 permite sincronizarea manuală. Practica a
dovedit Însă că acest buton se foloseşte
foarte rar. întrucît semnalele video slă
besc la propagare proastă înainte de a
strica sincronizarea. Butonul K2.serveşte
de a reduce rapid În poziţia de pornire
oscilatorul de cadre, dacă acesta Întîmplător a fost pornit de la un semnal parazit.

RECOMANDĂRI, PUNEREA iN
FUNCŢIUNE,

EXPLOATAREA

Trebuie să menţionăm că problemele
constructive ale aparatului necesită cunoştinţele şi experienţa unui constructor amator versat, din acest motiv nedîndu-se detal ii şi recomandări constructive elementare.
La: amplasarea pieselor se va avea grijă
ca bobina de 10 H a filtru lui de 100 Hz
să nu fie În cîmpul magnetic dispersat
de transformatorul de reţea, pentru a
evita modularea parazită cu 50 Hz a reţelei.

Se va avea grijă de asemenea ca tubul
catodic să fie prevăzut cu ecran magnetic original. sau se va confecţiona un
ecran din tablă de fier ori permaloy.
Circuitele discriminatoarelor video
de sincronizare se verifică după montare dacă sînt acordate pe frecvenţa
prescrisă_

Punerea În funcţiune Începe <;<J reglarea spotului. Se verifică dat-el- reglajele
manuale răspund corect la comenzi. Se
reglează luminozitatea la un nivel mic.
Întrucît fără baleiaj se poate arde uşor
stratul luminescent al tubul !.! ; catodic.
Se ajustează apoi focalizarea şi astigmatizatorul, căutînd ca spotul să fie «punct}} .
Se trage spotul apoi cu ajutorul potenţiometrelor de poziţionare (vertical-orizontal) În colţul din dreapta al părţii
inferioare a ecranului .
La primul impuls de sincronizare ca·
dre. spotul sare in colţul sting al părţii
superioare a ecranului şi începe baleiajul
pe orizontală. de la stinga la dreapta.
Dimensiunile imaginii sînt În raport 1 : 1
şi se reglează din potenţiometrele duble
plasate În circuitele anodice ale amplificatoarelor diferenţiale .
De remarcat că piesa care se procură
cel mai greu din aparat este tubul catodic. Tubul recomandat DR 13-14 are un
ecran de 130 mm şi este cu remanenţă.
Este fabricat de Tungsram (R.P.U .). se

(Continuare În pag. 16)
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ai timpului de expunere. Semnul mÎnus
al valorilor din tabelul 2 indici o orientare relativl inversa. faţl de ceH: din
tabelul 1.
Dm tabelul 3 se observă că suma indicilor de pe aceeaşi coloanA e constantA. Indicii de expunere reprezintă tocmai
suma a doi indici partiali particularizaţi .
Cele doul şiruri se pot deplasa unul
faţă de altul precum rigleta unei rigle
de calcul faţă de corpul liniei. tn orice
poziţie, suma indicilor partiali rămîne

INDICI DE EXPUNERE
Ing. V. CĂLINESCU

c
[

Din ce in ce mai des, pe monturile
aparatelor foto şi pe calculatoarele fotoexponometrelor apar şiruri de numere,
din unitate În unitate, care nu sînt nici
diafragme. nici timpi de expunere.
Indicii de expunere, căci despre ei
este vorba. permit o manevrare mai comodă., o schimbare reciprocă mai rapidă a diafragmei şi timpului de expunere.
Ce sint indicii de expunere'?
Materialul fotografic are nevoie pentru o corectă expunere de o cantitate
anumită de lumina.. funcţie de sensibilitatea sa. Aceastl cantitate de lum,ină.,
numită practk expunere, se obţine gratie
sistemului diafragml-timp de expunere.
Diafragma şi obturatorul au roluri
distincte, ceea ce nu exclude Însă. posibilitatea ca un ace l aşi efect slI. poată li
obtinut cu oricare dintre ele.
Revenind, cantitatea de lumină rezultă
prin actiunea Într-un timp «t» dat de
obturator a unui flux de lumină «Vi)} a
cărui intensitate e funcţie de deschiderea diafragmei «D».
Valoarea expunerii corespunde expresiei matematice
E - t • D 2 _ constant
E = constant pentru o expunere
corectă pe tot materialul fotografic expus.
Fluxul luminos e exprimat în formulă
prin intermediul valorii «D», fluxulliind
proporţional cu pătratul deschiderii diafragmei.
Atit valorile timpului de expunere cît
şi a'e deschiderilor diafragmei sint stan-

dardizate pe plan internaţional fiind
astfel alese incit succesiv există un raport de dublare sau de injumătăţire
funcţie de sensul modificării.
Să urmMim tabelul 1.

constantă.

Aşadar, dacă

conditiile de iluminare

Tabelul 1
D

1,4

2

D 2 rotunjit

2

4

2'

2'

2'

2·

2.8

2'

4

5.6

16

32

64

128 256 512

1024 2048

4096

2< 2'

2'

2'

2'·

2"

11

16

22

2'

2'

64

32

2"

128

Tabelul 2

1/2

1/4

1/8

1/ 16

1/32

1/64 l l lU 1/256 1/512 1/ 1024

2"

r'

2"

r'

2"

Z-6

2"

r' r

2"

lO

Tabelul 3
indicii parţiali ai
diafragmei

O

indicii parţiali ai
timpului de
expunere

10

2

9

Se observă că D 2 poate li exprimat
sub formă de 2%, valorile lui x liind un
şir de numere Întregi
fntr" formă asemănătoare po.t fi exprimaţi timpii de expunere (vezi tabel 2).
, Se observI cu uşurinţă apariţia a două
şiruri de indici p?r4iati ai diafragmei şi

GRESELI
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13. Pete transparente, aproximativ circulare
Se datorează unor bule de aer ce aderă de film la
introducerea acestuia În revelator. Pentru a le InIă
tura, la Inceputul developării, se imprimă pentru citeva
secunde mişcări rapide spiralei, urmate de opriri
bru şte sau se bate cu degetul în capacul dozei. Uneori,
bulele se desprind In timpul prelucrării, rezultind pete
de Imagine parţial developate.
14. Pete mici circulare. transparente, cu sau
firi margini intunecate
Acest defect al peliculei se datorează unor bacterii
(mal rar, dar posibil şi insectelor) ce atacă gelatina.
Defectul se prOduce pe timp călduros, 1n condiţiile
unui spaţiu prost aerisit sau ale unei spăIări Îndelungate.
Preventiv se foloseşte o soluţie de fixare tonantă
sau se pun In apa de spălare cîteva picături de formol.
Pete cu aspect asemănător pot apărea dacă pe film,
in timpul manipulării in laborator, s-a depus puHiere
de sare de fixare.
15. Gelatini. increţită sau eu băşieuţe
Acest aspect e consecinţa unei băi de fixare prea
acidă sau a unei băi de intrerupere prea acidă. Poate
apărea şi rn cazul unei treceri directe, fără baie de intrerupere, din revelator 1n fixativ. Neutralizarea alcalinitătii revelatorului de către baia de întrerupere "sau
fixare acicIă e tnsoţită de producerea de bioxid de
carbon In stratul de gelatină. Urmarea e producerea
de

FOlOTEHNICA

băşicuţe.

Fenomenul poate fi favorizat deci şi de un grad mare
de alcalinitate a revelato rului.
Desprlnderi locale de gelatină pat apărea şi în cazul
unei diferenţe de temperatură prea mare între diferitele
băi şi apa de spălare.
16. Pete cu contur circular
E vorba de pete ee nu modifică imaginea din punct
de vedere al tonurllOf şj contururilor. Ele se observă
in re lief pe suprafaţa peliculei care are strat de gelatină .
Se datorea ză picăturilor de apă ce fncetinesc uscarea in locul respectiv. a uscare rapidă favorizeaz ă
apariţia defectulul. Ca remediu, se spală filmul din
nou şi se usucă mal lent sau se şterge cind e atirnat.
a spălare scurti flnaJă cu un detergent pentru film
(aRWO 9(5) lmpiedică apariţia defe'ctului.

7

4

6

6

4

9

2

10

O

dintr·un mediu pot fi exprimate printr-un
indice, diafragma şi timpul de expunere
se aleg perechi pe baza constantei sumei
indicilor partialL constantA care inseamnA. in fond cantitatea de lum ină necesarI
unei expuneri corecte.
Scările valorilor timpilor de expunere

şi

ale deschiderilor diafragmei a aparatelor fotografice moderne sint dublate
de şirurile indicilor partiali respectivi.
Cum se lucrează in această situaţie '?
Exponometrele şi tabelele de expu·
nere arată indicii de expunere. Acest
indice de expunere se separi in doi
indici partiali convenabil aleşi din con siderente tehnice sau artistice.
Tn incheiere, vom da un exemplu care
slI.' ilustreze cele spuse mai inam te. Con·
diţiile de iluminare impun indicele de
expunere 14.
Dacă e nevoie de profunzime mare,
sc alege o diafragmă mare, sa. zicem 8.
Timpul de expunere rezultă prin scldere: 14-8=6 (diafragmă 16 cu timp
1/60).
Dacă e nevoie de timp scurt, subiectul
fiind in mişcare, se va alege un indice
parţial de timp mare, să zicem 9, ceea.
ce in<eamnă diafragma 14-9=5 (dia·
fragml 5.6 cu timp 1/500~
DupA cum se vede, indicii de expunere simplifică muJt manevrarea aparatelor Cotogra6ce.

17. Dungi transversale
Este vorba de dungi cu caracter regulat, care apar
fie intre perforaţii, fie intre două puncte luminoase
situate la margInile filmului. Se datorează unei deve10p6r!' Inegale avlnd perforaţiile drept centre diferentiatoare. Apar numai în cazul că filmul nu a fost miş cat
la tnceputul şi în timpul developării. ·Dacă s-a folosit
banda COREX. punctele 1n relief ale acesteia care cad
pe gelatină împiedică developarea În acele locuri,
obtintndu-se, În lipsa unei mişcări a filmului, aspectul
amintit.
.
18. Dungi transversale sau pete de culoarea filmului nedevelopat
E un defect minor. Se datorează unei fixăr! insufi ciente, s tratul antihalo rămînînd nedizorvat. Du ngile
se formează ca şi În cazul anterior, actiunea de fixare
tiind mai slabă. Petele a par ca urmare a alipirii in timpul
DEFECT 21
fixării a unor portiuni din buclele de film. Remediul
constă într-o fixare suplimentară. Se face rema rca DEFECT 22
că dungile se formează în mod normal la Inceputul
fi xării şi dispar 1n iumătate din timpul afectat fixărII .
Se verlficli cele spuse, fixind o bucată de film nereveIată, la lumină.
19. Precipitat alb uscat
Se datorează unei spăIări insuficiente sau c u apă
prea rece. Ca urmare, sirurile rezultate in urma procesului de fixare nu sînt eliminate suficient din gelatină ş[ se instalează la uscare pe suprafaţa ei. Filmul
se fixează din nou în soluţie proaspătă şi se spa l ă
normal.
20. Strat umed, alb, unsuros
Se datorează unei fixăl'i şi spă1ări insuficiente. DEFECT t 3
Apare in s Decial În cazul folosirii
băilor de fixare tanante. Săruri le
. rămase se cristalizează pe suprafaţa gelatlne! şi. datorită hidroscoDicităţii lor, absorb vaporii de apă
din aer, ceea ce are ca urmare aspectul umed, unsuros. Se refixează
ţiuni de tranziţie. Un exemplu foarte
intr-un fixativ acid proaspăt şi se
bun e negativul unor turnuri indusspali abundent cu apă (temperatriale negre pe fondul cerului. Pe
tura apel;
17-2.fC).
cer apar nişte dungi intunecate in
21. Pete sau dungi izolate
continuarea turnurilor (care sint
Se datorează -alipirii parţiale a
transparente).
splrelor de film tn doză. Numai cele
Cauza defectului conslă Intr" diproduse In timpul fixării pot fi infuzie a produse4or de developare
Iăturafe (vez] nr. 18).
din partea transparentl fn ceaJaltă,
22. Dungi (zone) închise, aso·
difuzie însoţită de aparitia aspecciate unor obiecte fotografiate
tului amintit.
Apar numai în condiţiile unei miş
Atragem atentia că, aşa cum s-a
cări reduse a filmului in soluţie
spus, numai dacă filmul , e Insufipentru negative. prezentînd caraccient mişc~t, in salut;. apare acest
teristica următoare: obiectele fo':'
defect.
togratlate. de contraste foarte dife(Continual"@ in numărul viitor)
rite, intră unele într-altele fără por-
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după

vremea umedă favorizează depunerile de noroi la partea
inferioară a autoturism ului. Aceste
depuneri sînt vizibile în partea inferioară a pragurilor la autoturismul
«Dacia}}-1300, datorită conformatiei
acestora (7), conferindu-Ie un asp~ct
Se

ştie că

neplăcut.

Acest neajuns se poate îndepărta
singuri aceste apără
tori pentru roţile din faţă şi înlocuind
pe cele din spate, care sînt depărtate
de roţi şi lasă neprotejati o porţiune
din aripă. În cele ce urmează sînt
prezentate schiţele apărătorilor din
cauciuc şi schiţele desfăşurate ale
suporţilor din tablă.
•
Suportul (1) se executii în două
exemplare simetrice în oglindă pentru roţile din faţă; se decupează
confecţionînd

linia continuă şi se îndoaie
Prinderea suporţilor pe caroserie
dreptunghiurile A şi B după linia
se face cu şuruburi M6, piuliţă şi
punctată astfel: la 90'" în sus pentru
şaibă în orificiile existente; găurile
roata din dreapta şi în jos pentru
q, 7 şi q, 4,2 se recomandă să se exeroata din stînga.
cute după îndoireasuporţilor; materialul pentru suporţi - tablă neaApărătoarea (2) pentru roţile din
faţă se fIxează cu ajutorul întăritu
gră groasă de 1 ... 1,5 mm, iar penrii (3) de suportul (1) cu şuruburi M4
tru apărători - cauciuc gros de
şi piuliţe sau cu nituri din aluminiu.
6 mm sau covoraşe din comerţ.
Pentru roata din stînga spate se
Apărătorile şi suporţii au fost
decupează suportul (4) şi se îndoaie
executati de semnatarul acestor rînla 90°, A şi B în sus, iar C în jos,
duri. d~vedindu-se foarte eficiente.
faţă de planul figurii, iar pentru
roata din dreapta spate, la suportul (5) se îndoaie A (la 90") şi B
(la 30°) în sus, iar C (la 90°) şi D
(la 120°) în jos. Aripioarele (X) se
asamblează prin nituire sau sudură
pentru rigidizare. Apărătorile (6) de
cauciuc se fIxează la fel ca cele din T-.-----'-'~-+-r_J....~

PENTRU SSTV

RECEPŢIO NAREA
EMISIUNILOR SSTV

Astfel de emisiuni se pot recepţiona
pe frecvenţele 3 600 kHz; 7040 kHz;
14 230 kH z', 21 340 kHz. Cel mai frecve nt se poate ((auzi» la 14 230 kHz, dar
uneori se prind emisiuni şi pe 3 600 kHz
si 21 340 kHz. Di~ cauza QRM- ului pu-

16

3

140

faţă

MONITOR~
pot folosi şi tuburile de 70 mm DP7-176
sau DP7-178. Tot aşa corespund tuburile
12 QR 51 (TESLA); 13 LO 36 (U.R.S.S.)
>aU 5 ADP 7 (S.U.A.).
Cu aceste· tubu r i imaginea transmisă
se poate percepe Vi:z:ual şi totodată se
poate fotografia cu un dispozitiv similar
celor folosite la osciloscQape .
În caz că nu se poate procura un tub
cu remanenţă, imaginea se poate vizualiza numai prin fot.ogra(iere.
Se recomandă ca imaginea să fie înregistrată pe magnetofon. In acest fel, semnalele se pot repeta şi reglajele se fac
mai usor.
În ~azul fotografierii, seexperimen·
tează !uminozitatea optimă a spotului În
raport de filmul folosit şi reglarea parametrilor aparatului fotografic. Se va evita
influenta luminii ambiante. Dacă tubu l
cinesco·p e fără remanenţă, se va folosi
un film mai sensib il pentru a compensa
durata scurtă a apariţiei spotului; de
asemenea, expunerea şi diafragma se
reglează În mod adecvat.

GROS. 6'

ternic , frecvenţa de 7040 kHz se foloseşte rar. Poate să sune bizar pentru
unii că imaginea se poate auzi, însă transmisiunile SSTV au un sunet de sCÎrtiit
specific. Receptoarele prevăzute cu detector de produs dau o calitate ceva mai
bună imaginii.
Recepţia se face in Blu (SSB). Se potriveşte receptorul cînd se face emisia
În fonie. Se măreşte apoi amplificarea
desincronizare, Începind de la minimum.
Spotul baleiază rîndul inferior, iar la primul impuls de sincronizare de 30 ms,
sare În partea stîngă a colţului superior
şi, baleind ecranul de la stînga la dreapta
şi de sus În jos, spotul desenează imaginea transmisă.
Rezoluţia imaginii transmise este destui de bună pentru redarea În bune condiţii a unor portrete statice luate direct
cu ajutorul camerei de luat vederi sau
după o fotografie (de obicei, a amatorului care transmite) sau a unui QSL, dacă
nu este scris cu litere p rea mărunte.
Amatorii care doresc să-şi construiască monÎtorul descris mai sus sînt rugaţ i să se adreseze radioclubului, în vederea obţiner ii unor informaţii suplimentare privitoare la reglementările de
trafic, la completarea QSL-urilor şi altor
informaţii administrative, totodată ca să
obţină şi indicativul amatorilor din ţară
care au posibiiitatea. să transmită imagini
SSTV sau se ocupă de această problemă.
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barcă din cele existente în mod
in comerţ - o bard din lemn produsli la
Reghin sau O barcă din material plastic fabricată la
Buzău o puteţi transfonna, fliră dificultăp deosebite, într-o ambarcaţie relativ mai complexcl : o barcă
cu cabină .
În locul unor dimensiuni ftxe , vă oferim un sistem de
rapoarte fală de valorile corespunzătoare gabaritu1ui
(fig . 1), astfel incit, efecruind citeva calcule simple,
constru ctorul deterInirm el însuşi dimensiunile exacte
pentru barca pe care o are la dispoziţie.
Desigur, rămin diferite probleme de deta1iu care se
defmitivează in funcţie de posibilităţile constructive
practice. Aceeaşi barcă, înzestrată cu cabină şi cu un
motor ataşabil, va deveni o veritabilă şalupă.
Să trecem in~ ta prezentarea construcţiei .
Din fotografiile 1 şi 2 rezultJ că barca se acop eră cu
cabina, montatJ anterior pe o placă curbată avind
forma bărcu. In completare, se fIxează peretele din
sph.te al cabinei, perete care ocupă întreaga înalţime,
de la capacul cabinei pînă la fundul bârcii.
Prima etapă co nstă in realizarea unei rarne d in lemn
(1) care constituie suportul construcţiei . Rama se
compune din două părţi (1 a) şi (1 b), fiecare pane fiind
flkută dintr-un număr cit m ai mare de secţiuni (fig. 3).
Secţiunil e fiecl:rei pârţi sint astfel alese încit, prin
îmbinarea cClor doui'l. părţi, zonele de îmbinare mtersecţiuni să nu se suprapun§..
Forma se stabil~te pe baza unui contur meut pe o
hîrtie aşezată pe podea, coorur obţinut aI ba~ ca Întoarsă. Rama trebuie să dep! ş eascl linia de oonrur in
prima sa fază de realizare.
îmbinarea celor două pi1rţj se face ro un clei sintetic,
neafectabil de umezeală, şi cu holzşuruburi. Ca regulă
generală, nu se vor folosi decit deiuri insensibile la
umezeall!. şi hol zşuruburi din alamă. După ce rama a
Procurin du- vă O

obişnuit

imbinată, ea se
tăindu-se surplusul

fost

aduce la forma exactil a conturului.
cu un ferăstrău cu laml fină, tăiere
umuuJ! de o finisare cu raşpeIul şi glaspapirul.
Rama se IIXeazi'l. cu şuruburi M 6 cu piuliţe de marginea bllrcii (fig. 7).
Suprafaţa curbată a feţei ce apare prin introducerea
cabinei este din placaj (5--6 mm grosime), aşezat pe
ni şte şipci (3) preformate (aIrbate)~ care sint prinse
la tapete de rarne (1).
Aceste şipci precurbate se obţin prin stringerea
într-o menghină de lemn special acută. Cele 44 de
şipci simple necesare (numărul lor poate fi modificat)
vor forma 22 de şipci curbate duble. Secţiunea şipcii
simple e de 8 x 20 tnDl. Inainte de a fi introduse în
menghină, ele se Iasă un timp in atm. Dup:§. uscare se
lipesc doWl cîte douil şi se strîng din DOU în menghină
p înă ce se usudi cleiul.
Rama e impărţitJi in 23 de părţi egale, de care se
fixeazA şipcile curbate. Se' taie extremităţile ce depăşesc
mar~i nea şi se ajustează partea ce vine în contact cu
rama.
Cabina e formată din pereţii laterali (6), peretele
frontal (14) şi peretele posterior (16).
Dimensiunile lor rezultJi din figurile 5, 4, 6. Dimensiunile şi forma ferestrelor pentru pereţii laterali le
stabil eşte constructorul. Se observă că in peretele (6)
sînt executate nişte caoe1uri la partea inferioară, corespunzAtor şipcilor curbare de la enremităţi. Poziţia
canelurilor se determirul prin aşezarea pe rama cu şipci
gata asamblate.. In zona de mi~ şipcile sint tăiate.
Părţile ce rezuM din titiere servesc ca schelet pentru
acoperişul cabinei.
Acoperişul cabinei (10) este din placaj de 5--6 mm,
aşezat pe şipcile curbate, fixate de pereţii laterali.
Geamul ferestrelor (8) se prinde cu o garnitură de tip
(9) sau CU o ramă ro canal pentru geam aşezatâ deasupra.
E preferabil ca in loc de stic1!l s1[ se folosească Wl material plastic transparent.
Caneluri1e(5) se fac în funcţie de forma efectI \.o~ a

2.
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Din desen rezultă co mp one nţa ~i modul de asam·
blare. Din două repere (1). două repere (2) şi pat ru
repere (3) se obţine o structură rezisten tă. pe care se
fixează un număr de şipci ce alcătuiesC' faţa banchetei.
Supor~il (1) ~i (2) se prind pe picioarele (3) cu holz~uruburi (2- 3 bucăţi de. fiecare îmbinare) , iar ~ipcile
(5) ~i (6) cu cite un cui de fieca re parte.
Pentru minerele (4), in partea superioară a fiecărui
picior se d ă cite o gaură de dimensiune corespum:ă
toare. Minerele odat ă introduse, se asigură cu puţin
clei sau cu cite un cui de fi ecare parte.
De gajările a x b din cele două repere (5) se dau

emrcii, la nevoie putîndu-,se renunţa la ele.
De jur-împrejurul ramei (1) se face din sCÎnducl o
bo,dură (2).
Pereţii cabinei se învelesc cu o faţă (7) din placaj.
Elementele (11 ), (i2), (13) alcltuiesc o structură de
colţ menită să evite pătrunderea apei . între ele se poate
pune o gamit11n1 de cauciuc.
Uşa (15) trebuie previ1zută cu un sistem de deschidere
şi unul de zăvorire . Sugedim utilizarea ei şi ca m asa:.
Grătarul (17), facultativ, este utilI independent de
existenţa cabineÎ.
Finisajul general se face prin vopsire cu o vopsea
rezis rentă intr-o culoare deschisă. Peste vopsea se
aplidi cîteva straturi de lac pentru a spori rezistenţa
la apă.

după realizarea scheletulu i. funCţie

de dimensi unile
reale ale pi cioare lo r, astfel incit d fie simetrice faţă
de capete.
După cum se vede, reperele au forme geometrice
uşor de realizat şi ca atare nu cer rn.ult timp.
In te rstiţ i ul (ti» d in tre şipdle (6) va fi funcţ ie de
va loarea reală a cotei N. şi poate oscila În jur de 20 mm .
Tot funcţie de valoarea reală a cotei N este şi numă·
rul de repere 6.
Sistemul de cat are aferent părţilor componente eS'e
dat in tabelul a l ăt urat. Se observă d se oferă două
rinduri de dime nsiuni corespunzătoare unor banchef e
de mărimi dife rite (pentru adulţi şi pentru copii)

-

3.

Picior

Exa x b

<.

Mine r

Fx</

De preferinţă sein
(1200-2000) X (150 - 200) X (20-30 (1100-1300) X (100- 150) X (15 - 30) duri.
Se poate folosi pa
nel. pft. Pentru r~
600 x (150-200) X (20-30)
.al X (100-150) X (15-30)
perele (5), (6) s
poate folosi pl~
7S0x (<0-60) X (25-60)
6S0x (<0-50) X (25-60)
,ros sau carton m.
lamÎnat
660 X (25-30)
<60 X (25-30)

lxMc Iz

7ooX(120-15O) X (6- 20)

500 X (120-15O)X (6- 20)

LXNxI,

700 X (SO-120) X (6-20)

Soox (50-120) X (6-20)

1.

2.

5.
6.

Suport

I_o n,itudina AxC x g1

Suport
transve rsal B X0!&1

$ipci. de
capă.
Şipcă

~.. : Cota O .,.,

... 550 respec·
tÎv 350 ... 550
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quadruplor
de tensiune
GRUPAJ DE MATERIALE REALIZAT DE
ing. GRÎNEA STEJĂREL
Sint situaţii in care este nevoie
de o tensiune continuI pînă la
1 000 V (osciloscop catodic etc.).
Schema prezentată inlltură dificultatea unui trafo de ' reţea care
ridică probleme de gabarit şi construCţie la această tensiune (în primul rind, izolaţia electrică a secundarului) , folosind tensiunea de reţea
220 şi realizînd un multiplu de 4
intr-un montaj clasic de punţi diode
- condensator electrolitic de dublare.
S-a prevăzut şi posibilitatea unei
tensiuni mai mici (de +600 V) .

mini-- - t
f ar
am~1
II[a
pentru [hitarii
Apari~ia tranzistoarelor <le tipul ASZ în cadrul
produselor fabricate de 1.P.R.S. Băneasa a deschis
noi orizonturi.
Pentru electroniştii amatori, această schemă
s implă oferă sa ti sfacţ ii. realizînd amplificarea
unui semnal de minimum 50 mV/50 k.Q. Ia o

precum

şi

regl abilă

a tensiunii de negativare

0 ___-150 V_

Condiţiile

care se impun la exemontajului sint legate de res- +--r------------~~~~-Q~K
UN
pectarea wattajului rezistenţe lor da1O~(IW) D5 100-A{2W}
1
te in schemă. cît şi a condensatoa'-'-=~o-==i~~~
reler electrolitice (de cea mai bună
O__ .-I5DV
calitate) avind curenţii de fugă cit
mai mici (vezi schema dată in «Tehniurn»).
,.
tru a preveni străpungeriie posibile de inaltă tensiune.
Oiodele folosite pot fi de tipul:
Folosind electroliticii daţi in scheF 407, 8Y 127, pentru care se asimă şi rezistenţele de compensaj,
gură un consum de 500 mAfK)O V.
filtrajul este suficient de bun pentru
Soluţia optimă este folosirea unui
uzurile curente.
cablaj imprimat calculat «lejer» Dencuţia

"

putere fmalA de circa 2 W lUI., în - gama 50
Hz...;.- 15 000 Hz. cu distorsiuni de 1 % la 1W ieşire.
Montajul, conceput pentru amplificarea de
cameră a unei chitare electrice (cu o do:lă «."Bri1la nt de Luxe»), existentă în comerţ), poate fi
montat direct pe sau în chitară, alimentarea la
5 V(4 baterii de 1,5 V, tip R20) fiind realizată în
cutia difuzorului.
Potenţiometrul Pi reglează volumul, potenţio
metrul P, (valoarea optimă la 47 k.!l) reglează
pragul de distorsiune.
Cu acelaşi succes, poate amplifica şi UD semnal
provenit de la un picup sau magnetofon.

Preamplificalorul. realizat cu tranzistoare cu siliciu, asigură o bună
preamplificare cu zgomot de fond
redus.
Finalul, cu germanîu (de tipul
Ac lW, Ac 180 K. sau analoge1 nu
ridică probleme.
Importantă este şi calitatea difuzoarelor. în speţă.. aceStea vor fi de
impedanţă cit mai man; minimum
20 n. maximum 160 fi_
(De exemplu, tipol Vegaf2- W-2O fi
dati rezultate excelente.)
Alimentarea la 9 V (2 baterii de
4.5 V 1n serie). :Njci un reglaj de
volum nu este necesar.
Observa ţ ii ; in lipsa difuzoarelor
cu impedanţă mare. se vor folosi
difuzoare Gbişnuitc, cuplate printr-UD . transformator de ieşire tip
«Mamaia».

Pentru amatorii de telecomenzi, ca. şi pentru constructorii de
electronice, imitarea perfectă a sirenei de alarmă, necesari
in anumite situaţii, solic1tă deseori un montaj de tipul celvi prezentat
mai jos.
Schema conţine 4f etaje distincte :
- Generatorul de impulsuri de joasă frecvenţă.
- Modulatorul
- Generatorul de ton obişnu i t.
- Amplificatoful de joaSă frecvenţă.
Schemele in parte sînt clasice şi, chiar dacă par compHcate,
realizarea lor nu ridică probleme de netrecut. Sirena nu va depăşi
mărimea unui pachet d~' ţigări.
Toate tranzi stoarele sint cu germaniu; rezultate optime .s e obţin
cu cele de tipul AC.
Se pot folosi şi EFT sau SB.
Alimentarea -Ia 9 V (2 baterii de .... 5 V in serie).
T1 ___ _

75 =

AC '80

7(;~AC18'

-: ~. 18

Di

"C, • C2:re fOnF, 22nf SAU 33nF

470.A.

MOOUlArDR

ACI80K

ASZ17

jucării

fs- - -lio = AC 18fK

BClOYC

AC180K

eleElroniEii

T7 - -- TiJ = AC f80K

ec/ooc

AC 180

Montajul pennite o amplificare suficientă prin
cupla.rea d irectă a primelor două. tranzistoare.
pentru atacul rmalului de tipul ASZ 12 (în li psă.
EFf 2 12 etc_)_

Sirenă

Interfon simplu
Foarte la modă, utilizarea interfoanelor ridică unele probleme prin
în SeŞi particularităţile acestor instalaţii. Exigen~ele minime implică:
- un consum de energie cît mai
redus;
- o amplificare s uficientă pentru
captarea sunetelor de la distanţe
de minimum 1 ro;
- folosirea difuzoruluî de auditie
şi ca microfon.
.
Schema al ăturată prezintă toate
avantajele sus menţionate şi poate
fi folositA cu succes pentru legătura
bilaterală a dQu1i posturi la o distantă de 15 __ _20 m între ele_ O astfel
de schemă este foarte potrivită pentru cei ce vor 5-0 instaleze la uşa
de la int rare şi in sufragerie, la
poartă şi in casă. stlu la garaj şi
casă elco

VOLUM

6ENERATOR

SUNET

Atl!nuator . HlGlllll 1IIIIII0IUlUI
[u 5 trl!ptl!
OI MIIIIlICII
(Urmare din pag. 10)

Amatorii de Hi-Fi, precum şi cei care d oresc să aibâ un instrument de
laborator de mare precizie, au la îndemînă o schenUI exp e rimencală, care
dă rezuI tate foarte precise, asigurînd atenuarea unui semnal de pină la 20 V
(alternativ) in 5 trepte: 10, 20, 30, 40, 50 dE, in banda de frecvenţă: 10
Hz-i-8oo kH z.
Sursa de alimentare: 2 baterii de 9 V la un con swn de 1;2 mA.
Imp eda nţa de intrare mare - 2 M.a sau 12M .Q.(funcţie de cuplarea lui
13) - este asigu rati1 şi de prezenţa unui tranzistor cu efect de cîmp de tipul
2 N 38 19 sau Ee 300.
Atenuarea se real izează mic şorî nd rezistentele cuplate în sursa tranzistorului, concomitent cu o amplificare compensati vă, folosind un montaj
Darlington pop npo.
Prin cuplarea ÎIlrrerupăto rului ro 6 pozi ţii pe poziţia O şi a intrerupăto
rului dublu de pe baterii pe poziţia ÎNCInS se transmite semnalul întrodus
făm atenuare.
Apararu1 poate fi fo losit; ca mijloc pentru micşorarea imp ed anţei de
adaptare a unei surse OI impedanţa mare; ca un <laudio signa1 tracen ; ca
preamplifi cator pentru osciIoscop; ca instrumenr pentrU m 11surarea cî şti
gului sau p ierderilor in toate etajeIe unui amplificator de putere.

6,81(

a grilei de c om a nd ă a tubu lui T J (6)t.C8)
va fi de 47 Idl.
3 ~ Etalonarea
Generatorul de mi ră reglat conform
datelor de mai sus şi neela lonat liste doar
un instrume nt indicato r. Prin etalo nare
se inscriu datele coresp u nză t oare cu ren lilor gene rali şi devine un inst ru ment de
măs ură util pent ru acorda rea şi regla rea
rece ptoarelor de televizi une.
Etalo nar ea se face: In aceeaşi ordine ca
şi regla rea. Mai intii e ta lo na rea scalei pa lenţi o metrul ui de reglaj a l baleiajului o riz o ntal (plasat În circuit ul g rilei tu bu lui T 2 ).
Este c unoscui că pe ntru a o bline m fig uri
ne gre orizontale pe ecran ul unu i televizor. pe electrod ul de comand A. al t ubului
cinescop (grila sau ca toduJ) se va aplica
o frecve nţl sinusoidall f. dati de relatia:
f. _ 2!1_ f., In care :
2

f. este frecvenla baleiajului de cad ru, la
noi, in siste mul OIRT, este de :,0 Hz.
Tensiunea semnalului CU frecve nta f"
depinde de punctul de a plicare in receptorul de televiziune: d irect pe elect rozii
tubului cinescop va fi de 16 ver, iar pe
grila de coma ndă a tu bului final din
lanţul amplifica tor video (ELI 80. P l 83,
9 etc.) va fi de 2 Ve( Exe m plu : pentru
m = lO bare negre orizon tale, a plicînd

6"
2N38/9

formul a, o bt inem: f. =!Q. 50 = 250 Hz.

O

2

pentru m = 2. a di că o ju matate de
ecran alb lumÎnos ş i j u ma tate neg.r u in-

Î<lf

tunecat, obţi ne m

r.

=

1- . 50 =

50 Hz.

2

,o.

47<

S G O

"t07
2 N 38 19

1X 6

POZIŢII

Reglai de ton
Inregistrările magne tice de pe
d iscuri necesită., in majori tatea cazurilo r. diferite corecţ ii ale ca racteristicii de frecven ţă Desigur, sint
montaj e c u filtre de co rec ţie in care
intervin mai multe etaje, cu tu ljuri
sau tranzistoare. Depanajul acestor
filtre po rn eşte de la faptul că eIe a u
o curbă sta bilită fIX, n epermiţind
abaterile dorite de obicei de operator.
M ontajul prezentat în schema ală
t urată fo l oseş te o dublă triodă
ECC 83 · în care prima triodă, în
montaj de receptor catodic, are mon-

ie ş ire

trei grupuri de recondensatoare. Reglajul
.it face independent, ÎIÎ toată banda
de frecvente a udio din cele trei
tate În

zi sten ţe şi

pote D~ ometre de 500 kn.
A d oua t riodă a tubului

ECC 83
ca amplificator de tensi une. Bineinteles că acest mo ntaj
este

se

fol osită

c uplează

Între doza pîcupului

şi

intrarea amplifica torului de la înregistrare sau a preamplifica torului
unui agregat acustic.
Alimentarea se face dintr -un redresor al amplificatofului cu tensiunea de 200 V, consumul fiine
de 12.5 mA.

Scala pol e n ţi o met r ul ui de reglaj al rrecvenţei de baleiaj o rizonr.al se va regla c u
diviziuni din 50 in 50 Hz (i nlre 50 Hz
şi 500 H zl fie in co m paraţie cu un generator de a ud iofrecvenţl (du pă i ndica ţ iile
date de un indicator de interfe r enţă sau
după fi g urile Lisajoux descifrate pe ecranul unui osciloscop sau, conform form ul e~
după numărul de barc albe şi negre orizontale care apar pe ecran ul un ui receptor de televiziune bine reglat). Sca la acestui
potenţiometru se mai poate g rada direct
in numărul de bare oriZOntale care a par
pe ecran. Si mila r, pentru a o b\ine m dungi
albe şi negre ver ticale pe ecran ul unliÎ receptor de televiziune, se apli"cl pe electrozii de comandă a i tubul ui cinescop
(sau la intrarea unui etaj din lanlul a mplificator video) o tensiune de valoare asem ănătoa re cu valo rile indicate mai sus,
s ub frec ve nţ a r. da tă de re laţia:
f. = .1!!... Z • n, in ca re
4
de linii orizontale ca re
ron;nează. imaginea intr-un ca d ru. in sistemul OI RT, aplicat la noi este de 625 linii,
şi II este num ă rul de cadre pe secund!, În
cazul nostru este 50. Exempl u : pent ru a
obtine 10 bare verticale albe şi negre. pe
ecra nul televi zorului vom a pU ca rrecven ţa
z este

f~

=

numărul

!!!.. 625 . 50 = 78125 Hz sau pentru

4
m = 2.

adică

o

jum ătate

de ecran pe ver-

ticală.alb şi j u ma tate ocgr u, ·r

,.. 1... 625 ·
4
50 = [5. 625 H z. Scala po ten ţ iometr ului
de reglaj al numă rului de ba re verticale
(plasat in circuit ul grilei t u bul ui T d se va
grada prin una din metodele indicate mai
sus,. inscriind gr ad aţii. din 30 in 30 k: Hz
(sau direct" in numl r de ba re verticale) În
i~tervalul 30 -240 kHz.
Etalo narea oscilatorului de raruofrecve nţi co n stă În 3fadarea scalei c o n,jensalor.ului va ria bil de 6 + 25 pF. Pe scai! se
VOI" inscrie pozitiile co respuozltoare (rccvcnţelor celor 1.2 canale dţ: Id .e vi ziuoe
cuprinsc în benzile 1, 2 'ii 3 ale sta ndardului O I RT. Primele 5 canale vor fi Înscrise pe un an: de cerc cu centrul in
centrul axul ui conde Dsatoruf ui variabi1 ii
cu UD dia metru de circa 55 mm, iar ca nale!e 6-1 2 vor fi ioscrisc p: un arc de
~erc conceotric cu primul şi cu UD dia~
metru de circa 38 - 40 mm. De asemenea.
se pot ingroşa p or ţiunile corespunzAt oare
Iăţimii de b andă alocate fiecăr ui canal
(de 8 MHz). Dat ele pen tru inscriptio na rea
Q

scalei se găsesc În tabelul nr. I 'in co loanele O. 1, 2 şi 5.
O metodă simplă de grad a re a scalei
constă în recepţia semnalelor cu aj ut orul
unui receptor de televiziu ne, care este comutat pe rînd pe cîte unul d in cele f2 canale. Pe fiecare canal se i nvÎrte axul condensatoruJui variabil al ge ne rato rului de
m iră, a clrui ieşire este c upl a tă la borna
de antenă a receptor ului de te leviziu ne,
pe ecranul televizorului obţ inindu- se mira
cu contrast ma xim. Acolo se n o t ează cana lul respectiv pe sca la ge ne ra to rului.
Este bine ca in prea labil sI. se regleze
acordul rro al te levizo ru.lui pe po zi ţia mediană. Metoda este cea mat co m odă, dar
rezultatele sint a prox.i ma li ve.
O metodă mai greoaie, dar ca re asigurl
r ezultate exacte este cea care utili zeazA. o
linie de rezonanţă ( Le cher~ Linia de r ezonanţă con s tă d in două cond uctoate
paralele întinse între s up o r ţi din materia l
izolant. Lungimea conductoarelor va fi d ţ
circa 1,5 -31 (coloana 6 din tabelul nr. 1).
Impedanţa caracte ris tică a d o uă bare di n
cupru, alamă, fi er sau a lumini u intins.
între dOÎ suporţi din materia l iz o ladt ca
plexiglas textolit sau chiar lemn, este daU
de relaţia:
Zo = 276 log 2D , in care:
E,
d
Zo este impeda n,a caracteristicA. a liniei
bifilare rezultate in Il ; Er este CO nstanta
dielectrică. a mediului a mbian't
Pentru
aer Er = 1; D este di stan ţa În tre ce ntrd,.
celo r do uă conductoare care fo nneaz;'!.
linia bifila r;'!. În' mm' ; d este dia metrul un u Ia
dintre cond uct oare in ro m.
Se o bservA. ci linla bi fi l a ră se preteazl
pe ntru i mpeda n1e mari. De exemplu. pentru a o btine i m pedanta caracteristici de
75 fi ega lI. cu i mpedanj.a de i eş ire a gener atorului de m iră, va trebui si. avem ra-

1..-

,

po rtul 2D de cir ca 2,5, pe cind pentru
d
de 300 fi acelaşi raport va avea
.
valoarea de 14 ~ 15.
Ca exemplu, dăm mai jos citeva va lo ri
uzuale pentru construirea liniilor de rezonanţă cu imp edanţa de 300 O.
i mpedanţa

d

mm

D mm

18

30

50

75

tn figura 4 este prezentat montaj ul pent ru gradarea scalei oscilato rului de radiofrecve ntă cu ajut o rul liniei bifila.re. Pe ntr u
a da pta rea imp e d anţe l or se foloseşte o
buclă din q.blu CQaxial c u impedan{a de
75 fi. de lungime ).13 (dateie buclei se gă
sesc În coroana 7 din tabelul nr. 1) •
Elalonarea se fa ce prin următo rul procede u :
Se execu tă montajul d in fi g. 4 utilizind
două bec uri de tip telefon de cite 6 V :f;'0,045 A fie care (sau a lte bec ul eţe cu U .!l
consum mai redu s~ Cu aj utor ul unui
metru sau al unei rulete,. se a'iazl pe linie
becurile prevăzute cu cirlige con ductoare
la distanţele de A . şi .l(l î ntre ele (li g. 4).
Se Învîrteşte axul condensat orul ui var ia bil
al oscila torului astfel ca nici un bec ' să
nu se Î nroşească. Acolo se noteazA A, respectiv dublul distanţei intre becuri
Pentru mărirea preciziei în d e dva ţie; pe
becuri se poate monta un vollmetru e lectronic pentru radiofrecve n ţă..
tn sfîrşit, o altă met odă de grad a re a
scalei de radîorrecven ţă coas tă in utilizar ea indicaţii! ar unui măs u răIOr de cimp.
Ieşirea de radi o rrecve ~tă a genera toful ui
este Închisă pe a nte na di pol prezen ta ti
in fig. 5. Acea sta asigurll rez ulta te bune
pe toate ca nalele. Ea este l ega tă de ge '! e·
rator prin intermediul unei buciţi ::le
cablu coaxial a da ptat cu bucll in 1/4. E
bine ca înălţimea e fectÎvă a "'''(~nCl d ipol si fie mai ma re ca .(. iar iol l!i mea
m ls ur ă t orului de cim p mai mare ca ;'';2.
Antena dipol poate fi a poi u tilizală
pentru acoedarea receptoarelor de: televiziune, plasînd generatorul de miri şi
ante na sa. din fig. 5 la circa 2 ~ 3 m de
receptorul care se regleazl.
Mlsur.itoruI de cîmp fiind etal ona t, De
rămîne doar să invirtim axul condensatorului variabil al oscilatorului pini . ce: 111
mÎcroampermetrul indicato rului de ci mp
se obţine deviaţia mll ximll

19

..

--"

~

'. '.

®TI ~ [

mentul, parte integrantă în cadrul
stilului, incorporea.zJ conceptual o
serie de elemente figurative sau
geometrice elocvente pentru bunul
gust artistic şi exigenţele epocii.
Oferindu-ne un produs nou, ptin
excelenţă funcţional, crea.toru1 lui
nu poate face abstracţie de problemele stilu1ui şi ale ornamentului.
Pe nesimţi te, se in stalează un stil
. industrial, influenţat, fir~te, de diversele elemente specîfice unei zone
geografice, unui anumit nivel de

rn ~ill~ ~ ~TI
O

nft

ill[~~illrn~ill
rn

civilizaţie .

De aici şi pledoaria pentru acele
produse practice, utile, în stare tocmai prin stil şi ornament să răspundi'i:
justificatelor exigenţe estetice ale
beneficiarului, conducînd la perso-

-. ,.· : .r, ~n m~~~rnrn ~:~a;:.:r;d~;~Odeel;;~nd

uniSă nu îngăduim deci execuţiei
industriale rapide, alertată de o
sumă de solicitări imediate, să piar-

Jl::~

;'i;~~~;
Stilul

şi

IULIAN

ornamentul produselor
teoretic vorbind,
relevante
in parte: nivelul
şi civili~aţie, baza
îndem.înarea profaţll de frumos,
prime etc. În
pe cei mai proemivom spune că, la
unei epoci constÎde trăsăruri estele au produsele
an.s3Int,lu rezultat
a factorului
a baiei
ultimă

;1~~;::.:a;:~,,~şi~al::a

rJj

CREŢU ~;~:~~;;:;~jit~~
de stil şi ornament, conferă fi ecărui
produs personalitate, bun gust, o
eficienţă acreditatâ complex p rin
frumos. Şi închcind aceste însemn ă ri introductive:
Este binecunoscut faptul că fiecare popor poate fi identificat prin
elementele specifice aJe stilului şi
ale ornamentului. Astfel, la români
sint considerate specifice forma geometrică şi simetria motivelor. La
unguri, saşi, cehi, polonezi ş.a. predomină omamentaţia cu plante, flori
narurale, în compoziţie monocromă .
Tehnicile şi modurile de omamentare constiruie de asemenea elemente
specifice. La români obiectele de
lemn sînt crestate sau incizate cu
ornamentaţie geometrică, sim etrică.

L a unguri şi saşi , de pildă, se
aplică vop sea şî omamentape floraIă pe suprafaţa produselor. Compoziţia elementelor de stil şi ornament conduce si la o mai bună evidenţÎere a deta:liilor chemate ~ se
integreze estetic in grafismul (d e!ooignul) produselor.

aEROIONIZATOR
PORTaBIL
.-îndul ei, se continuă cu o placă de textoli t ae 1.5 mm
grosime. Pe placa de textolit se fixează o bară de textolit cu secţiun ea pătrată de 5 x5 mm. care foloseşte
ca distanţie r al acestei părţi a ş;as iului de marginea
cutiei aparatu lu i. Pe placa de cextolit (fig. -4 b) se fixează. cu ajutorul unor nituri, 2 lam ele din tablă de alamă
oţelită. terminate la capăt cu cite o adîncitură cu exterior sferic. Una din lamele face contact electric cu şasiul
metalic care foloseşte în acel aşi timp şJ drept radiator
te rmic pentru colectorul tranzistorului Ti ' A doua
ba ndă are capătul opus Îndoit la 90°. spre locaşul destinat batrriei de alimentare (fig, 6) şi fo~osită. d rept
pol negativ de . alimentare CII aparatului. In cavitatea
care rezu l~ă intre braţele saJiului se montean celelalte

piese ale montajului , conform fig . -4 şi 6. Drept pol
pozitiv de alimentare a a paratu lui se folos eşte tot o
de .contact din tablă de alamă Oţelită fixată pe
placa de textolit din fig. S. confonn fig. 6 b.
Cutia aparatului se va realiza din material plastic
(se poate adapta cu succes o cutie similară de la magazinele de articole de menaj saI.! de la o savonieră). Cutia
conţine in total doar -4 feţe lipsind faţa pe care o
formează placa suport din fig. 5 şi una din feţele paralele cu puntea centrală a şasi ului metalic. Margin ile
acestei feţe sint îndoite spre interior pe o lăţime de
circa S-6 mm. formînd astfel două ,Iist ere care susţin
şi pe rmit translaţia capacului metalic din fig. 7. Acesta
este reali-lac din tablă de alamă sau aluminiu şi are o
lamelă

aripioară Îndoită la 90°, Spre InteriorUl u ngh iu lui
format, pe faţa mai mare se lipeşte cu dei o fişie de
carto n, preşpan sau textolit sub~ire sau eventual se
fi ~ează cu nituri. Capacul poate culJsa uşor in oricare
din cele 2 poziţii posibile pe glisiera formată de marginile feţei lipsă ale cutie pe care acesta o Înlocu ieşt e
şi restul aparatului (marginea plăcii d in fig. 5) pînă la
bara cu seCţiunea pătrată fi xată pe placa de textolit
pe care se află cele două lamele de contact care, in
acelaşi timp, creează o presiune cu rol de a m enţine
capacul din fig. 7 lipit de glisi e re le exterioare ale
cut iei. Introducerea capacului cu partea izolată spre
cele 2 lamele de contact elect ric corespunde poziţi ei
de repaus a aparatului. Circu itu l de alimentare este
astfel intrerupt. Iar pi e ptenele ioni zator este instalat
sub ·capac. (EI nu atinge cele 2 lamele de contact electric). Partea radiantă a pieptenulu l şi porţiunea de
lucru a lui în cavitatea. piesei din fig. 5 sînt astfel acoperite de aripioara capacului. Aparatul are aspectul
unei cutii paralelipipedice de circa 115 x75 x30 mm,
adică ceva mai mare decît un pachet de ţigări Snagov.
Punerea in funCţiune este foarte simplă. Se trage afară
capacul apucindu-l de aripioară. se desc hide pi eptenel e
ionizator pînă ce ajunge in afara cutiei intr-un plan
paralel cu planul de translaţie al capacului şi se intro-
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Concursul organizat de revista noastră pe cele mai diverse domenii a le ştiimci
tehnicii contemporane s-a bucurat şi de această dată de WI real succes, antrenînd
un mare număr de participanţi, tineri pasionaţi de creaţw. t e hni ca-ştiinţ ifică, dornici
să participe, cu lucrările sau ideile lor. la progresul tehnica-ştiinţific . De multe ori.
l ucrările prezentate se ca racterizează printr-un pronunţat coeficient de o rigina lita te.
de eficie nţă şi aplicabili tate pract ică. dovedj,,!d matu ritatea tehni că. şi seriozitatea
participanţilor. Ca urmare a acestui fapt, juriul com:ursului, luind în dezbatere şi analizind l ucrările trimise. a decis să acorde un număr de 7 premii şi 12 menţiuni .
Dat fiind numărul mare de lucrări prezentate, multe dintre ele avina WI grad de
tehnicitate şi originalitate sensibil egale. juriul concursului a fost pus în situaţia de a
sel,?cla şi împărţi p remiile mai multor lucrări de acelaşi nivel. Astfel:

după

cum

urm ează:

1. PremJuI de creaţie tehnică, ÎD valoare de 1 000 lei:
Amon Francisc, str. N. Bălcescu nr. 14.
Lugoj, pentru lucrarea: Maşină de frezat.
2. Premiul revistei (~Tehnium », b valoare de 1000 lei : G. Cabiaglia. Bucureşti, str. Traian 30, pentru lucmnid:
Frecvenţmetru digital.
3. Premiol «(YO», in valoare de 1 000
lei: George Pintilie,
Bucureşti, B-dul
Bucureştii Noi nr. 35, pentru lucrarea:
Retranslator pentru radioamatori.
4. Premiul <dii-Fi», io valoare de 1 000
lei: G rÎnea Stejărel , Constan ţa, str. Semănătorului 4 bis, pentru lucrarea: Mixer Hi-Fi .
Menţiuni in valoare de 500 lei fiecare
Niculescu Alexandru, Bucureşti, str .
Gruiul Argesulu i 1. bloc 31 A, pentru
lucrarea: Dispozitiv de siguran~ pentru

lichide şi gaze.
Lingway Iosif, Băneasa , pentru lucrarea: Dispozitiv corp solid cu două
ca racteristici.
Aparate pentru atelierele şcolare
Balica Dan, cartier Visoi IL bloc JJ
ap. 13, Cîmpulung - Muscel, pentru lu·
crarea: Aparat de măsură universal.
Automatizi ri ş i telecomenzi
Icobescu Octavaan, Deva, cartier Dacia, bloc 7. ap. 5. pentru lucrarea Funicular În curM cu macaz.
RadiocoDstToctii
Francisc Dumitru, Str. Livezilor, bloc
13, Piteşti. pentru lucrarea: Amplificator.
Elev Herman F. Lucian, Pasajul Cuza
Vodă 9. I aşi, pentru lucrdrea: Staţie de
amplificare stereo.
Dispozitive, aparate şi tehnici foto
T ancolJ D an iel, . str. Hipodromului.
bloc T 17, ap. 7, Sibiu, pentru lucrarea:
Aparat de filmat cu 3 obiective.
Serdeleanu Igor. str. I oniţăStere nr. 11 .
Bucureşti, pentru lucrarea: Aparat ş i
accesorii pentru ima,l!ini stereoscopice .
Lucrări OI1gma)e
Darie Nicolae. str. Castao ilor nr. 5.
bloc 5, ap. 14, Bacău, pentru lucr-area :
Magnetofon «Amatof» .
Ilie ISVordtlU, str. Profetului 22, Bucureşti, pe!1tru lu crarea: Avio-minireceploare.
JdeÎ originale
lerima Vasile. st r. N. Iorga 16, Carei,
pentru lucrarea: Reducerea consumului
de benzină .
Şerban R. Alexandru. Piaţa Cuza Vo~
dă, bloc B, ap. 30, Sighetul Marmaţiei.
pentru lucrarea: Reglarea vitezei răz
boaielor de ţesut prin fricţiune.

duce inapoi apacul la locul lui. de data asta cu faţa
izolad. in afara cutiei ~I aripioara tot În afara cutiei.
Partea metalici a capacului face contact intre ce le
dou! lamele şi din interiorul cutiei se aude incet sunetul
caracteristic de 3 kH1. care indică intrarea În funCţiune
a aeroioniutoruiuL Menţinut in palmă de către pacient
la distanţa de 1~20 cm ae faJă, cu faţa îndreptată spre ·
direcţia de sosire a curentului de aer. astfel ca curentul
să treacă mai Întii prin dreptul ariploarei metalice a
capacului , prin pieptenele de ionizare şi apoi să ajungă
la ciile respiratorii ale pacientului. Pentru oprirea
funcţionă'rii , ordinea ~i sensul operaţiilor se inversează.
Nu e cazul si vi faceţi probleme despre eventuala
posibilitate de electrocutare in CilZul atingerii simultane
a aripioarei metalice şi a pieptenelui de ionizare. Dupi
cum am spus, puterea enercetică d ispersată in infit;urana Iti a transfonnatorului Tr eşte de 230 mW. Considerind tenSiunea la capetele acestei tnfişuriri de circa
SOO V in d ..... ' funcţionirii,_ rezuki ci pieptenele defbniare.~tft1i:.o r-ezistenţ;i::de sa:rer.ă:pentru aparat
_
U2
U2
deJeiJD.. 1; ~ " 'R ' de: onGe.'- R-=W-sau.cu.
_

ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII
.IC~~

A CELUI DE -AL XI-LEA CONGRES AL P. C. R.

şi

MARELE PREMIU SPECIAL AL
REVISTEI <<ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ "
s-a acordat unui număr de 3 lu cră ri. după
cum urmează :
1. P remiul pentru lucriri colectiYe, in
valoare de 1 SOO lei :
Colectivului anului 3 S, Liceul nr. 2
Roşîorii de Vede. pentru lucrarea: Aparat pentru examinarea cunoştinţelor elevil or.
2 Premiul pentru soluţiooări origioak,
în ,aloare de 1 500 Jei :
.
Petrescu Ştefan. str. Chilia ne. 1, Vatra
Domei, pentru lucrarea: Instalaţie automată pen tru încălzire centrdlă.
3. Premiul de lngeulozitate, in valoare
de 1500 lei:
A. l.ăzăroiu. Bucureşti, pentru IUCr-drea: Sintetizor de voce a rtificială.
Celelalte premii au fost distribuite

500'
....:: R.=2IO:.
10" =1, 0&.10' fi) .

Atl'fllenta- ' accidentala a: capeC-eIiot'" lnfiJuririi OI: a.
mansf~lui p"n, int"e:tmecIWl epidet'mei cat..e,·
PT-ezimi~ O rGiscetrţi, ~ de: â);(a. 70 kAlfDJY-OI:C:ă.
o sGidef.e 1 wntlUn1i la· bor.nelec aa!!l5Bi, ~t mp"
f.oATl relatiei u.., ~ sau Gi.ft.i~ U _ . l10P;.
V7.1'()4- = 127 V, tensiune socotită ca ~periculGBSă,

i

1973/1974

IN CINSTEA CELEI DE-A XXX-A
ŞI

)'

A vînd in vedere numărul mare de p.tr·
ticipanţi seleqionaţi în fuza finală cu
lucrări practice sau idei valoroase, juriul
a hotări t ca, În afara premiilo r şi menţiu
oilor. să acorde titlul de Lau;eal al concursului \<TehniuOI)l 1973,1 19i4 u rmăLO
rilor con cu renţi:
1. Doboczky M ihai - Tim işoara
1 Moruzi Adrian Braşov
3. Kladiva Ottmar - Reşl.ţa
4. A gică Ion - Bucureşti
5. Alexandru Florin - Bu cureşti
6. A rgeşea nu S te li că. - Giurgiu
7. Ba rbu Io n - Deva
8. Basaiac Florin - Buc ureş t I
9 . Berbely Emo - Harghita
10. Bodesc Vasile - Pa roşeni
Il. Burghelea Gheorghe PiatraNeamţ

12. Bursuc ' Alexandru - laşi
13. Cacoveanu Stelian Bucureşti
14. Cârstea H oria - Bucureşti

15. Clejan Mihail -

Lud uş

16. Cheran Dumitru - Gala~
17. Cionej Sabian - Bihor
18. Clipici Gheorghe - Bucu reşti
19. Cojocaru Cannen - Bucureşti
20. Constantinescu Vasile - P loieşti
2 1. David Vasile - P loieşti
22. Cubasa Ştefan - I aşi
23. Dumitraş Dan - Cluj
24. Dumitriu Aurd - Ilfov
25. Dumitrescu Ion - Dolj
~6. Dragoş Ştefan

- Reşiţa
Lucian - GoIj
~8. Oron Mihai - Dorohoi
29. Filip Zinel - Bucureşti
30. Filipescu Gheorghe - B is t riţ(l
31. Fiorea Liviu - .laşi
32. Facsa Ion - Constanta
33. Fonoş Ion - Bucureşti
34. Gavril Ştefan - Galaţi
35. GavriJă Raţiu - Că1ă raşi
36. lndru Ioan - Lugoj
37. Ionescu Marin - Bucureş ti
38. Lazăr Traiall - Bucureşti
39. Lichwar Aureliu - Bucur eşti
40. Livadaru Mihai - Bucureşti
41. Moşut Ion - Cluj
42. Mustaţi Aurel - Sibiu
43. Nacu Olimpiu - Rlşnov

27 .

şi

Drăguş;n

44 . Niculescu Alexandru - Bucureşti
45. Pahonţu Eugen - Suceava
46. Peteu Constan tin - laşi
~.
47 . Popa Ovidiu - Turda
.~
48. Predo iu Alexandru - Bucureşt i
49. Romaniuc Eugen - Maramureş
50. Roşu Const antin - Prflhova
51. Săvescu Constantin - Bucureşt i
52. Serbschi Constantin - Ploiesti
53. Simionescu Vasile - PloieştI
54. Sterescu Vlad - B ucureştJ
55. Şerban Alexandru - Maramureş
56. Soneriu D an "':' Bucureşti
57. Tudo rdJl Constantin - Blaj
58. Turpan ,Aurel - Sibiu
59. Zăharecz Panel - Arad
60. Zanga Ion - Bucureşti
61. Wolf Helmut - Timişoard
62. Badu Călin - Oradea
63. Băbuţ Come! - Abrud
64. Benedek Francisk - Maramureş
65. Benedek Iuliu - Satu Ma re

66.

!leşia Ştefan

-

Făgăra<

67. Cercuiescu Mugur - TIrgovişte
68. Gîndea Nicolae - Hateg
69. Croitoru T. Gheorghe corn.
Beliş, Cluj
70. Cuc Iuliu - Sălaj
71. Mincea (1beorghe - Tg. Jiu
72. DaVId Vasile - Ploieşti
73. Doja <;l-heorghe - Lugoj
74. Dorin Mihai Liviu - Galali
75. Drăgoi Marin - Bucureşti
76. Florea Vasile - Brăila
77. Grigorescu George - Hunedoara
78. Grosu Vasile - Bucureşti
79.1zdrăilă Ion Reşiţa
80. Mibăieseu Rorea - corn. Icoana
81. Mizăiescu Mircea - Predeal
82. Petran 100 - Cluj
83. Petrişor Ionel - B ucureşti
84. Popa Marius - A rad
85. Stăncioiu Petre - Cugir
86. S tănescu Vasile - Ploieşti
87. Serdin Mihai - Buzău
88. Săvescu Constantin - Bucureşti
89. Tuşmă Ion - Reghin
90. Teodor Alexandru· Tulgheş
91. Tomescu Dumitru - Lugoj
91. Vasiliev G. Paul - corn . Mah-'
mudia.

In Încheiere, j uriul concursului mulţumeşte tuturor participanţilor, felicitîndu-i
urindu-Je noi şi ma ri succese 10 activitatea lor şi in via~ personală.

chiar daci provine de la surse energet ice puternice.
deoarece intensitatea prin ţesutul uman este mai mi că
10-'
de 2 mA; I =V"R '1~ = 1,83 mA. Pe faţa cu~

IJW 1/i30

tiei, opu să ce lei pe care o formează capacul metalic ..
se poate prevedea. o deschidere dreptuRa:hiulari. Închisă de un capac adecvat. pentru schImbarea baterie i
de alimentare. Pentru utilizarea aeroionizatorulul in
spaţii închise ( locuinţe, birouri. subteran sau la bordul
autovehiculelor), lipsite de cu renţi de aer, este necesari utilizarea acestuia ca un mic ventilator cu rol de a
dirija masa de aer ionizat spre faţa pacientului. In acest
scop, se poate folosi chiar microventilatorul portabil
de producţie industrială alimentat din aceeaşi sursă
electrid care alimenteaD.1i montajul electronic. Dimensiunile ,eometrice ale. apant-ului se mlresc, ceva mai
des gr.<aimea.. cu spaţiul necesar eli.ce ventilatorului.
In schimb. este posibilă inlcxuirea pieptenului de ionl:zare Qt O siti de ionizare (o placă mecaJici a.t ochiuri
de a.-10; nanf). montci. Gttiar---in intedca';u:l. c;utiei. Ca.
fomti.· CJSiIfSt-l!Uctiri,. ..,-.iant:a- cu· ven'til~' se' va, r:ealin~ OX'! pe un' lUiu rn.lIOJic: in fomă def·U.- aI_
e . drui
bl"llţe~. ~ de.; daa: lIIII!iII1Ia: sr;-te'rmină.. CU~ dt~ -o bari
ind~ intlriar. pe; are. se Beai. 'CU. ,.ontburl
r-ama: aHI' tex'tO:lif" Ci8lfliH:tGţiI'Ie' $iti. de:· iQlUi;a';& In:iIţt.-·

.a.. .
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ale pnţuluÎ , În exterior se fixeazi două plăci din material izolant (textolit a:ros de 5--6 mm). care formează
~i doul feţe opuse ale cutiei. Cutia este din material
plastic cu secţiune dreptunghiulară. Cele ' patru feţe
formeazi un fel de tub cu secţiune drllptunghiularl
care se fixează a.t şuruburi M 3 X 10 de plăcile de
textolit. Şuruburile sint infiletate in muchiile late de
~ mm ale celor doul plăci de textollt care formează
doul feţe laterale opuse ale cutiei. Pe faţa interioară a
pllcilor de textolit se fixează cele două lam ele de contact cu polii bateriei de alimentare (cite o lamell pe
fiecare placă). Tot pe aceste plăci,·1a mara:lnea cavltlţil
bateriei. se fixează, cite unul pe placă, cele doul intrerupitoare (1 al sursei de alimentare şi K al semnului
lonUor generaţi). in interiorul şasiulu i. ca şi in montajul
anterior, se fixeazi celelalte piese ~i motorul ventilatorulul. (P-oate fi un moto~ folosit pentru aCţionarea
juclt:ii1or me:canice.) Axul motorulul traversează puntea. ~Iui:· din. figur.a 8, Puntea psiului ~i pr-elun,irea
ei spw' caitatea bateri"eî: de alimentare sint glurite
cu. pud dt.':-1..,s;......i. nvn diametflJ, distanţa Între centre
fiind:~~. pJmtI'iIl..a..pennitect-teeera<:-urentului

de: Hr.!'" prI)ClUS" de el ..... v.entitatorolui. Fiind as;"
gu:nti'tl;1iQ~~I. T poam fi inlocuit

eu' (j'fj~QI;T 1-i1f..siMtdfiAr:.--ar t~nz.lstor:ol. ER 124
moa"'GI'SaU; fUi·,tIi,..,.., de, l'idre.

m·M . ~I!' ~10i' . . . . .
-01 -b~ '1JQi.
al
psibIJib.Kbis;.ftttdDr.. P.uJltea;,şasiuluhse~-r:elunleşte

~' Gati<i; ......,.. <II. JWIIt... ~lul.l; şi. al prelimgi,*'" Ql~ au: _ti' saO'I dt!iSdiided ornameDtafe care

cu. o· pi8il.7l11l1Q1id. . . mlr:imtSl" -proleeţ1ei bateriei de
aUment:ua- c!u' rol dI:. a: 'impiedka baterJa si cadă in
s.paţ;ul re'ZePtat. ellc;eJ: V:eMi.JatopuJui. o. ambele braţe

fo"mată. .:cUl~a

permlt .v.&citlil!lil>;;QJrMMUi· de aer---prm,t.oboi' din material piamc eu secţt.uoe d.r.e-prun(hiubrl. din care este
apaAtJJlui.
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ACIUAlllAIIA
Dr. ing. FLORIN ZĂGĂNESCU
- În prezent existA ci nci vari ante de
constructie pent ru ru lata spaţ i a lă , la
care au c ontribuit N.A .S .A .. U.S.A .F.
ş i «Roc ketdyne Co »; 1) f olosirea unor
etaje su perioare d eja construite pentru
rachetele Cenlaur, Agena. Delta. Seoul .
Burner /1 sau Transtage. p e nlru a plasa
5 tone pe o o rbită de s ale lit geost aţjo nar;
2) folo sir ea un or etaie superioare modificate ale rachetelor Cen laur. Agena sau
Trans t age. recu perate in prealabil; 3)
construirea unui ansamb lu modular de
conceptie integ ral n ou ă . capabil să
transporte pe o rbită 2 300 kgf (etajul superior rec up erabil) ; 4) o v a riantă de dezvo ltare, ca p ab ilă să plaseze pe o orbită
staţi o n a r! 3 000 kgf; 5) realizarea unei
va riante În c on cepţ i e t,e hnQlogică nouă,
cap a b ilă să plaseze 3 100 kgf pe o orbită
stati o n ară.
"- Co nform plan if ica riI. în 1976 va fi
IC'lj n sat un sat elit ş tiin ţ ifi c denumit
LAGEOS (Laser Geody n amic 5atelite);
el va verifica relatII le , P ămînt-satelit. in
scopul m âsu ră rii scoartei terestre cu o
prec izie de ± 19 mm! Beneficiar pri ncip al: cer c e t ă r ile geol o gice, deoarece mici le m işcă ri relative 'a te sco artei indică
p rezenta mi şcă rilo r seismice mari, ruperile, cutremurele et c. La centrul s:p atial
Marshall, care r ăs punde de program, se
a preciază că acest satelit sferic din uraniu (diametru - 600 m, greutate 400 hg , altitudine - 5 000 hm) va constitui poz i ţ i a de referlntă pen tru c el putin 50 de ani i
- Satelitu l de tel ecomunicatii francogerman Symphonie a te rm inat recent
'Prima serie de ince rcări experimentale
tn co ndi ţli de vId, t emperat uri extreme
ş i radi atii si milare celor pe care le va
avea pe orb ita station a ră . Testele au
fo st efectuate de centrul c ompaniei aerospatiale de la Les Mureaux. Deja au
inceput t rialurile pent ru aparatura de
te l ec omu n i caţii $1 rez ultatele acestora
vo r Indi ca f iabil itat ea sist emelor electron ice ale satemului.
- Evoluind cu peste 80 000 km/oră pe
o o r bi t ă h iperbo t i c ă . «Pioneer» - 10 se
afla la j um ăt atea lu nii Iun ie la cca 1 100
de mil io ane km de T erra; orbita planetei Saturn va fi inter secf ată il' martie
1976. Aparatura cont inu ă să f u nctioneze. deş i de la trans mit erea u nei comen zi şi p {nă la primirea semnalelor de
răs pun s trec CCl! 100 de minute. Detectorul de m e teo r iţi a rece ptionat două
impactu rt fo v eci n ătatea ' l ui J upit er. c eea
ce a perm is ipoteza că co n centraţia de
mate rie in te r p l ane t a ră din apropierea
p laneteH:llg ant este s imila ră cu aceea
di ntre cent ura de astero izi şi Jupiter.
«Pion eer »-1 0 a parcurs cam 700 de milioane km din drumul său spre Jupiter.
pe care «alea rgA» cu 56000 km/oră; el
va aiunge tn aprop ierea ţintei la 5 decembri e a.c.
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Marcarea şi respecti V identificar ea rapidă a rez i sten ţ e lo r În afara sistemului clas ic constî nd in inscrierea pe corpul rezistenţei . cu cîfre, a va lorii propriu-zise in ohmi, k îloohmi sau ~
megaohmî - se r ea lizează curent ş i prin codul culorilo r .
Pe corpul fiecă rei rezistenţe si nt înscrise. cu diferite culori ,
3 sau -4 inele. Prim u l ş i al d o ilea inel corespund u n ei anu me
cifre, in timp ce al t reil ea i nel st a bileşte numărul d e z erou r i
ce se cere ad ă ug at la cifre p e nt ru a avea ordinul de m ă r i me .
Inelul al patrul ea in d ică tol e ranţa de la valoarea iniţ i al ă .
Pentr u prim ele trei inele, semnifiCaţia culorilor este urm ă
toarea:
Negru-O, m aro-1, roş u - 2, portocaliu- 3, galben-4,
verde - 5, albastru - 6, violet - 7, gri - 8, alb - 9.
la inelul al p atrulea se mnificaţia culorilor este următoarea:
Maro
1%, ro şu
2%, aurÎu ± 5%, argintiu
10%,
fără culoare
20%.
Pentru î nce p ători , simplificind «citirea}} notaţiilor, este
recomandab ilă utitizarea unei aşa - numite rigle pentru codul
culorilor.
in schiţele al ăturate si nt indicate datele de confec:ţionar e

±

±

±

±

a riglei (preferaoil din c arton simplu, subţire, conform cotelo r
indicate).

in esen ţă, Î ntre cele două plăci de carton (fig. 1
ş i fi g. 2) se fix e az ă cele patru rondel e prin inte r~
m ed iul uno r capse. Rigla confec:ţionată este prez e ntată in fi g. 4.
.
V aloar ea re zistenţei În codul culorilor es te
dată î n ohmi.

A ut omobilul de astăz i conţine comori de i m agi n aţie
co n structivă, a căr or c un oa ştere rep rez i n tă, in sta diul
actua l, un imperat iv al c ulturii generale.
Pe de al tă parte, cei care de1in un automobil t rebuie
s ă-i acorde acestuia un minimum de bun ăvo i nţă ş i
atitud ine prevenitoa re ca re pot fi eficace numai d acă
este ~d n ţe l es».
Dar omul de astăzi nu - ş i poate sacrif ica o p arte din
ti mp pent ru a studia din lomuri volum inoase mo du l
in care este con struit şi funcţionează automobi lul să u.
Pentru mot ivele a răt ate. ne propunem să p re ze n tă m
automob ilul modern i nl r-o serie de articole, restrInse
ca text d ar bo gate ' fn · il u straţii, care se referă la lucru ri
p ractice, fă ră pret entia de a pătrunde 1n profunzimea
problemei. Pentru unii cititori aceste materiale vor fi,
sp e ră m , un prilej de sintetizare, pentru altii de descoperire a unor lucruri noi.
Mod ul de prezentare a materialelor permite tn fin al
dec uparea ş i legarea lor intr-un manual util.

I CELE TREI SOLUTII

CONSTRUCTIVE

După locul de amplasare a molorulu i şi puntii motrice pe automobil, se disting trei solutii con struct ive:
1. SOLUTIA CLASiCA (fig. 1): mo tor fa tă -t rac
t iu ne spate. Marea major itate a autotur ismelor mo d erne a pele aZă la acea stă formulă. Avantaje: ie ftin ă,
robus tă, subvi ratoare (deci stabilă la mersul in linie
dreaptă ) , repa rtitie bun ă a greutăţii pe roti, po rt bagai
mare, I n că l zl re bună a interiorului in timpu l iern ii, ră
ci rea şi supraalimentarea motoru lui favorizate de
suprap res iunea creată de viteză etc. Dezavantaje:
instabilli pe drumuri cu aderenţă mică, tunelul pentru
axul cardan lc reduce din confortul călătorilor, posib ilitatea patrunderii In spaţiul interior a unor emanatt l
de gaze şi a căldurii de la motor, riscul vibraţiilor la
axul cardanic .

2. TOTUL 1N SPATE (fig. 2), sau, altfel ex prim at.
moto r-spate-t racţi un e spal e, este o sol utie care s-a
bucurat de succ es la unele fir me eu ropene.
A vantaje: automo bile u şoa re, ieftine, cu Intretinere
si m p l ă , po s ibil i t ăti mari de profilare aerodin a mi că,
ad ere ntă bună la tractiune in teren greu şi in pantA,
frinare egală pe cele patru roti, u z ură un iform ă a f rtne lor.
Oezava ntaje: greutate e x ces ivă pe roţ ile din spate,
ef ecte sup râ,viratoare importante (deCi sensibi litate
la efec tul for telor laterale), cufăr de bagaje mic, r ă cire
difi c ilă a motoru lui, asp i raţie de aer cu contin ut mare
de praf (uzuri mai rapide), comenzi lungi şi comp licate,
s c ă d e rea p uterii motor ului la viteze mari, u z ură rapidA a t pneurilor din spate. Această soluţie pierde
teren şi, in vi Itor, ea va rămine probabil numai pe
automobi lele Ade perlgrmanţă.
3. TOTUL IN FATA (fig. 3). sau, altfel spus, motor
f atii -tra cţ lun e faţă , este in dezvoltare aut in Europa cit
şi rn Am erica.
A va ntaje: se ciş t igă spatiu pentru pasag eri $i bagaj e, stabilitate bun ă, direcţie sensibilă şi S i g ură, c hiar
pe şose le cu ade ren ţă scăzută, repartizare convena·
bilă a g re u tăţi i pe r o ţi, comenzi relat iv scurte, motor
accesibi l, i n călz ire optimă a spaţ iulu i interior, răcirea
şi alimentarea mat oru lui avantaiate de pOzit ia In care
e Sl I;' plasat aceSTa.
Dezava ntaje: pret de cost m ai r id icat, ca pacitate
de urcare redu să a rampelor cu a deren tă s c ăz ută ,
per icol de derapaj prin blocarea roţilor din spate la
hi n ă ri puternice, rază de virei mai mare, manevrarea
volanului mai difi ci l ă. Unele din aceste dezavantaje
pot fi elim inate astă z i prin diverse procedee co nstruct ive. T rac tlun ea faţă va cîşt i ga teren In dom eniul automobilelor cu cilindree mij loc ie, de calitate s up e rio ară
şi c hiar in acela al marilor c il indrei.
4. MOTOR
FATA
LONGITUDINAL SAU
TRANSVERSAL (fig. 4). Soluţ i a «totu l 1n fatA» se
poate realiza in varianta cu motor longitudinal sau cu
mo tor tra nsver,;al, in care caz dispare grupu,1 co nic
şi se m ă reşte ş i mai mult spaţiul pentru că l ăt ori şi
bagaje .

Ing. DINU GEORGESCU

SfOARĂ PENTRU MfNŢ1I11EREA SUPORTULUI
ANUNEI iN f'lAN ORIZONTAL

V'IIRATOR

Ing. 1. ŞTEFĂNESCU

Odată al

trecerea la transmiterea sia două programe de televîziune
(programul 1 şi 2) in zona Capitalei şi
avind in vedere că se urmăreşte extinderea programului 2 de televiziune, realizarea antenelor de bandă largă pot
recepţiona emisiuni transmise pe mai
multe canale.
Unei astfel de cerinţe ii rAspunde
multană

foarte bine «(mielUl elicoidald» (spirală).
Această antenă, în condiţii optime de
construcţie şi adaptare, este superioară
oricărei antene VAGI. Cîştigul unei antene YAGI de tip 3 R + V + Il D este
de maximum 13 da. adică de acelaşi
ordin de mărime ca al antenei eJicoidale
cu 6 spire.
Superioritatea ei constă şi In faptul
că recepţioneam emisiuni de polarizare
orizontaJă şi pOlarizare verticall in condiţii egale.
O alti calitate a ei este aceea că impedanp de intrare este relativ mică
(90-140 O) şi se menţine constanti..
Construcţia unei antene elicoidale cu
12 spire este arătată în schiţele 1, 2 şi 3.
VibratoruJ se construieşte din sîrmă
de cu!!1J!.. .- (An..... j~lată sau neizolatl, cu
- -mrunetrul de 4 - 8 mm, iar reflectorul
poate fi IDI disc din tabll, o ramă cu
. plasA de sirmA. de cupru, aluminiu etc.
Reflectorul se leaga. de blindajul cablu-

%

"1
_ /

""~

"

o

~

~ .~ w

lui coaxia~ iar conduclorul spiral vibrator la conductoruJ central al cablului
coaxial
Această antenă a fost calculată pentru
canalele de televiziune 6-12, respectiv
pentru intreaga bandă III (FIF).
Oimensionarea antenei s-a flcut cu
ajutorul următoa re l or rormule:
D . - 0.31 A
E ~ O,I3A

S

~

0,24 A

Dr

~

®
DlAMETRUl SflIIU!loa:

D

= 522

499

479

O,62A

unde:
D, = diametrul spirei; S '"" distanţa
dintre două spire alăturate ; E = distanţa
de La reflector pînă la primul punct de
nul; Dr
diametrul reflectorului~
.t - lungimea de undă a canalului
respectiv.
Conductorul vibrator al antenei a fost
fixat pe o ţeavă centralA din pvc dur
de VJ 40 mm, prin intermediul unor suporţi, tot din teavă de pvc, cu diametrul
de cea. 20 mm.
Fixarea. suporţilor pe ţeava centrali
este arAtată în schiţa 3.
Dupl cum se observă, la fixarea. conductorului vibrator nu s-au intrebuintat
piese metalice, deoarece conductoriJl vibrator joacă rolul unui conductor bobină.
Reflectorul este prins cu ajutorul sudurii pe un ştuţ din teavi ga1vanizată.
Un alt sistem de realizare a acestei
antene este prezentat in schiţa 4.

460

44'

426

.11

REI':LECTOR
DETALIU PRINDERE

.

SUPORT VIBRA-TOR

.

~~."l
B

Această antenă elicoidalA descrisA va
absorbi cea mai mare parte de energie
din spaţiu, atur;lCÎ cînd frecvenţa de relonantă a ei este egală cu frecwnţ&. oscilaţiei electromagnetice a energiei radiate
în spaţiu de postul de emisie. al alte
cuvinte, cind antena. este acordati pe
frecvenţa pe care emite postul ce urmeazi
a fi recepţionat.
tn cazul mai multor posturi de transmisie, antena se va dirija spre postul cel
mai depărtat. urmînd ca posturile apropiate să poată fi captate foarte bine
. lateral
Alegerca locu1ui optim pentru antena
de recepţie trebuie să se faci prin incercAri, deplasind incet antena inainte, apoi
şi lateral, precum şi rotirea ei in plan
orizonta~ pină la obţinerea contrastuJui maxim şi a minimului de reOexii.
O astfel de antenă elicoidală peezentată în schiţele 1, 2 şi J a fost realizată
in zona Capitalei şi s-a reuşi t sA se capteze. printr-o · poziţie optimă. cele două
programe (1 şi 1) ale televiziunii noastre.

(Urmare din numlrul trecut)
b) Tuş pentru sc.rieren pe sticlii

Se prepară separat o so luţie clorhidricu
una apoasă. Soluţia apoasă reprezinl;'
IR grame c10rură de sodiu (sare de bUl:;)tărie) şi 3.5 grame sulfat de sodiu. dizo!vale in 250 mI apă. iar cea clorhidrică 7 grame clorură de zinc dizolvate in
250 mI apă, peste care se adaugă 32 mi
acid clorhidric, amestecîndu-se bine.
Odată obţinute, cele două substante
se amestecă - 5 mi din fiecare - intr-o
adîncitură practicată cu cuţ.îtu1 în parafmă. Apoi se adaugă cîteva picături
de tuş, amestecîndu-se cu o baghetă de
lemn. Tuşul obţinut este folosit la scrierea. pe sticlă, utilizîndu-se pentru aceasta
fLe o pensulă mică, . fte W1 toc cu peniţă.
În acest. caz, scrisul apare pe sticlă după
o jUJllltate de oră, sticla spălîndu-se cu
apă distilată pentru a îndepărta urmele
de murdărie. Cu acest tuş scrisul rămîne
fixat pe suprafaţa sticlei . Atenţie! TuşuJ
fiind otrăvitor se va manipula cu multă
grijă, iar după frecare o peraţie. mîinile
se vor spăla bine cu săpun şi se vor
limpezi cu multă apă. Atit tuşul cit şi
ce1e două substanţe se vor depozita in
locuri ferite de accesul copiilor (pericol
de otrdvire!).
c) Soluţie pentru scrierea pe sticlă
Se adaugâ peste 14.5 grame ba ra:<
95 mI apă distilată caldă. şi. se agită bine
pină la d izolvarea totală. Se râceşte şi se
toarnă peste această solutie o altă solu,ie,
însă alcoolică, de c10ruTă de sodiu (sare
de bucătărie) obţinută prin dizolvarea
a 8 grame NaO în 60 mI spirt tehnic.
Amestecul se realizează prin picurarea
soluţiei alcoolice de dorută de sodiu ş i
~lgitarea contin uă a amesteculuÎ. Pen tru ;1
da culoare solutiel. se ada u gă 40 mg meli!
violet, căutînd să se realizeze o repartizare uniformă a colorantwui respectiv în
masa iJltregului amestec. înmuind o
pensulă mică sau O pană ascuţită in
această soluţie, se poate scrie uşor, prin
simpla apăsare a acestont pe suprafa ţa
sticlei .
Sursele de procurare a subsran{efo l" ·
magazinele specializate pentru produse
chimice (darură de zinc şi acid clorhîdric
- so luţie) ,magazinele penL.'"U vopsele
ş i chim.îcale (oxid de zinc şi min iu de
plumb), magazinele cu produse apicole
( ceară de albine), magazinele cu produse
alimentare (sare de bucătărie, sodă de
rufe şi margarină) şi fa rmacii şi dragherii (borax şi sulfat de sodiu).
şi
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InDI[IIOR
DE R[ORD
C. Petrescu - Bucureşti
I
trimise de dv. au fost

Verificarea perfectă a acordului radioreceptorulu~ a situaţiei cînd circuitele de radi!=lfrecvenţă au frecvenţa de rezonanţă egală cu purtătoarea postului de radioemisie, se poate realiza aplicînd radiorecepţorului un tub electronic, indicator optic de acord, de tipul EM 80 sau oricare alt tip.
Schema de conecţare este prezentată alăturat.
reţi-

spre publicare. Aşteptăm şi alte

mASURAIOR
-

lucrări.

• Grasu Gh . lo&n - tud. Neamţ
Instalaţia pe care o doriţi nu poate fi
construită ~ mijloace amatoriceş:ti.
Baciu Ionel '- Deva
~ Reparaţia f;tdioreceptorului dv. poate
fi executată doar de o cooperativă special izată.

Lazarovici Theodor - Constanţa
Valoarea condenRtorului legat la potenţÎometru este

0,01 )J.f

Dioda detect oare poate fi şi 028.
Se poate utiliza un transformator de
la rad ioreceptorul «Car m~n ». Tensiunile la electrozii tuburi lor sînt notate
În catalogul de tubu'ri electronice: Ten si unea după rezistenţa de 1 k.n este de
220 V.
Condensatorul d in grila ·t r iodei oscilatorului are valoa rea 470 pF.
. Tran.sformatoare le de frecve nţă imermedÎ.ară pot fi de la orice tip de aparat
echipat cu tu.bu ri electronice.

Unificarea acordului unui emi"ţător de
putere maximă sau verificarea comodă
a direcţiei de radiaţie a unui emiţăt o r
de televiziune se. poate obline cu un
simplu aparat numit măsu rltor de cimp.
In esentă. a paratul se compune dintr-un
dipoL o. diodă detectoare şi un instrument indicator.
Dipolul are lungimea de 0.46 ).. iar
intre braţele dipoluluf se conectează dioda detectoare. Această diodă poate fi de
tipul EFO 107. EFD 109 sau oricare
alt tip de diodă cu contact punctiform.
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DE[Imp

Componenta de curent continuu este
trecută ta instrumentul indicator prin
cele douA şocuri SI şi 8 2 ,
Instrumentul este un microampermetru. in paralel cu el fiind conectat un
potentiometru pentrureglajul sensibilităţi L

Şocurile ·

SI şi 8 2 sint construite din

sîrmă Cu-Em (~ 0,5 mm, diametrul carcasei avind 8 mm.

TzriJ!J9R

Zdrlilă Ioan Sihi,.I, jud. Hune. doara
Fiind vorba 'de o invenţie, nu ne putem pronunţa asupra material e lor _ de
care aveţi nevoie. Studiaţi deci dv. ~i
vedeţi ce parametri trebuie să aibă aceste
materiale.'

Me.liszek Andrei - Alexandria
Jn principiu. aveţi dreptate.

Buda Emil - Sebe., jud. Arad
Banda are viteza de 4,75 cm/s.
Un c<ip de" redare se poate · cupla la
orice amplificator.
Capul universal se poate folosi şi la
Înregistrare şi la redare.
Defectul televizor ului poate -fi remediat de o cooperativă special izată .

Antela Sinduleseu -

Bucureşti

Aparatele la care vă referiţi există.
unele din ele fiind publicate şi de revista
noastră.

Mlrcuş

Traian - Jud. Arad .
Fiind VOt ba de aparatură industrială,
intreprinderea la care l u craţi trebuie să
aibă ~ i documentaţia tehnici.

In esenţă: un radioreceptor superheterodină, apt a lucra În gama undelor lungi. medii şi scurte , e chipat cu 10 tranzi,
şi 2 diode.
In schema electrică prezentată alăturat sînt treCute valorile pieselor componente, precum şi tipul tranzistoarelor.
Amplificatoru l de frecve nţă i ntermediară , pentru o mai bună selectivitate, est e echipat şi cu un filtru pi ezoelect ri ţ d(
tipP~~
.
Transformatorul de ieşire are in pr imar 2 x 300 splre • 0.18 mm. iar in secundar 90 spire fi 0.04 mm.
Tn,nsformatorul defazor are in primar 1 500 spire fJ 0,1 mm, iar in secundar 2 x SOO spire 6 0.1 mm .
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