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Menţinerea

Pentru aparatele echipate cu tuburi electronice alimentarea se poate face de la reţeaua de curent
alternativ sau continuu, acumulatoare sau baterii şi aceasta depinzînd de caracteristicile functionale
ale radioreceptorului.
.
Orice sursă de alimentare trebuie
să asigure o tensiune cît mai stabilă, În care componentele de curent alternativ să fie practic eliminate, contrar, recepţia va fi Însoţită
de acel zgomot supărător, numit
brum. În acest scop, la ieşirea redresorului se introduc celule de
filtrare (filtre trece-jos), formate din
condensatoare electrolitice şi bobine de şoc sau rezistenţe (fig. 1).
Obtinerea tensiunii. continue se
realizează prin redresarea curentului alternativ.
În radioreceptoarele cu tuburi,
În afara tensiunii anodice şi de
ecran, trebuie Încălzite şi filamentele. Cel mai folosit tip de alimentator este redresorul cu dublă alternantă (fig. 2).
Tensiunea de reţea este aplicată
primarului transformatorului, iar În
secundar sînt două Înfăşurări, una
pentru redresor şi una pentru Încălzirea filamentelor tuburilor care,
În majoritate, au valoarea de 6,3 V.
Înfaşurarea pentru redresor are
punctul de mijloc conectat la masa
aparatului şi este punct de referinţă (nulul). Cele două diode ale
tubului redresor vor conduce pe
rînd, În funcţie de polaritatea instantanee a tensiunii pe fiecare Înfăşu
rare. Astfel, cînd pe anoda A este
semialternanţă pozitivă, pe anoda
B va fi semialternanţă negativă şi va
conduce numai dioda A. Modul
grafic de redresare este ilustrat În
fig. 3; astfel, În graficul «a» apare
tensiunea aplicată dublei diode redresoare, în graficul «b» este reprezentată tensiunea din catoda
tubului (punctul C), iar În graficul
«c» este reprezentată tensiunea la
ieşirea filtrului, şi anume În punctul
D din fig. 2.
Utilizarea punţilor a simplificat
construcţia redresoarelor cu dublă
alternanţă, În care elementele sînt
diodele semiconductoare cu siliciu,
germaniu sau seleniu (fig. 4).
Se observă că la ieşirea fiecărui

parametrilor electrici ai unui radioreceptor
depinde in foarte mare măsură de alimentarea
cu energie electrică, respectiv7 de calităţile sursei de alimentare.
Desigur că aceste surse de alimentare vor trebui
să îndeplinească anumite cerinţe tehnice impuse
de specificul fiecărui tip de radioreceptor şi,
in general, aceste surse se pot impărţi
in două mari categorii:
surse pentru alimentarea aparatelor echipate
cu tuburi electronice şi surse
pentru alimentarea.aparaturii tranzistorizate.
redresor este montat un condensator electr'Olitic de mare capacitate,
care este necesar pentru a micşora
impedanţa internă a redresorului
pentru componentele alternative ale
tuburilor electronice.
Dacă această impedanţă nu este
mică, prin ea pot apare cuplaje
parazite ce determină instabilitatea În funcţionare a radioreceptorului. Evitarea acestui neajuns
se face prin montarea unor filtre la
toate anodele tuburilor electronice.
Radioreceptoarele de clasă inferioară sînt echipate cu un alimentator cu autotransformator,
care este mult mai economic, are
gabarit redus, dar are marele dez-
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reglarea curentului de Încălzire a
filamentelor, în special pentru perioada de pornire a aparatului, se
foloseste un termistor -element a
cărui rezistentă internă variază În
funcţie de temperatură. Există şi
aparate echipate cu tuburi electronice a căror alimentare se face din
baterii atît la anode cît si la filamente. Aceste tuburi au un consum
mic de curent la filament şi în paralel pe alimentarea anodică se
conectează un condensator electrolitic pentru micşorarea impedanţei sursei de alimentar~! Pe autovehicule radioreceptoarele se alimentează din acumulator si tuburile sînt cu încălzire indirectă de
6,3 V. Tensiunea pentru anode şi
grile-ecran se obţine tot din acumulator, prin intermediul unui vibrator mecanic. Tehnica modernă
a Înlocuit aproape total radioreceptoarele cu tuburi prin radioreceptoare tranzistorizate, iar sistemul
de vibrator mecan ic cu convertizor
cu tranzistoare (fig. 7). Aceste
convertizoare sînt, de fapt, nişte
oscilatoare prin intermediul cărora
În secundarul transformatorului se
obţine o tensiune de valoare ridi-

avantaj că la şasiul aparatului poate
fi cuplată faza reţelei electrice,
ceea ce este un pericol (fig. 5).
Aceste alimentatoare sînt aplicate În radioreceptoarele echipate
cu tuburi electronice ale căror filamente sînt alimentate În paralel şi
au tensiunea de Încălzire de 6,3 V.
În cazul receptoarelor cu alimentare universală, deci atît din reţea
de curent alternativ cît şi din reţea
de curent continuu, alimentatorul
are o formă particulară la care lipseşte transformatorul de reţea. Aceste receptoare folosesc tubuii
cu Încălzire indirectă al căror filament consumă acelaşi curent, tuburi din seria U ce admit 100 mA
(exemplu, UCH21) sau tuburi din
seria P ce admit 300 mA (PCF 82),
fig. 6.
Se observă că dioda D redresează direct curentul de reţea, iar
filamentele tuburilor Ti, T 2' T 3 sînt
legate În serie cu o rezistenţă
adiţională R. Actualmente, pentru
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cată care, redresată şi filtrată, este
folosită la alimentarea tuburilor din

radioreceptor.
in schema din fig. 7, tranzistorul
trece periodic din stare de conducţie În stare de blocare. La pornire,
imediat ce s-a stabilit un curent
prin tranzistor, prin infăşurarea de
reacţie, bazei i se aplică o polaritate pozitivă şi tranzistorul se blochează, prin el treCÎnd doar un
curent rezidual de valoare foarte
mică. Ulterior, prin rezistenţele exterioare, bazei i se aplică un potenţial negativ, tranzistorul intră
În stare de conducţie şi practic
toată tensiunea sursei- de alimentare se aplică Înfăşurării primare a
transformatorului. Această situaţie este starea de saturaţie a tranzistorului. Variatia curentului de
colector induce 'În infăşurarea de
reacţie o tensiune, care, aplicată
bazei, blochează tranzistorul. Trecerile succesive din stare de saturaţie În stare de blocare induc În
înfăşurarea secundară o tensiune
de valoare ridicată, care apoi este
aplicată diodei redresoare şi f.iltrului.
Convertorul din fig. 7 este de
factură foarte simplă şi a fost explicat pentru inţelegerea modului de
funcţionare; În practică, În afară de
această schemă, se poate întîlni o
gamă destul de largă, dar toate au
la bază acelaşi principiu de functionare.
, Alimentarea radioreceptoarelor
tranzistorizate prin specificul lor
a impus folosirea unor surse specifice care, În general, sint funcţie
de puterea absorbită de radioreceptor.
Pentru alimentarea aparatelor
portabile cu puteri mici (0,3 W) şi
puteri mijlocii (1 W), bateriile şi
acumulatoarele mici sînt principalele surse. Odată cu scăderea
tensiunii bateriilor şi creşterea rezistenţei interne, performanţele radioreceptoarelor scad simţitor, puterea de ieşire scăzînd pătratic
fată de tensiunea de alimentare.
'Radioreceptoarele ce debitează
o putere mai mare la ieşire (2-4 W)
sînt alimentate in general din re-

dresoare de la reteaua de curent
alternativ, redresoare ce pot fi de
construcţie simplă (fig. 8) sau redresoare cu filtraj prin tranzistor
(fig. 9).
Aceste ultime două tipuri de
redresoare sint aplicate radioreceptoarelor ce au etajul final de ieşire
audio În clasă A de functionare.
Radioreceptoarele cu etajele finale audio În clasă S, indiferent de
puterea de ieşire (mică sau mare),
necesită redresoare cu tensiunea
stabilizată electronic. Dacă tensiunea nu este stabilizată, datorită
consumului variabil, În etajul final
vor apărea variaţii pulsatorii ale
tensiunii şi, bineînţeles, unele distorsiuni foarte pronunţate ale sem.
nalului.
in fig. 10 este prezentat un redresor cu stabilizator electronic Într-o
variantă foarte simplă.
Elementul de referinţă pentru stabiiizare ÎI constituie dioda Zenner.
Faţă de tensiunea stabilizată de
dioda Zenner (În cazul de faţă,
9 V), tensiunea la ieşirea stabilizatorului are o valoare cu 0,5 V mai
mică, respectiv 8,5 V pentru fig. 10.
Cînd consumul de curent al aparatului este mai pronunţat şi stabilizatorul de tensiune devine mai
complicat. Astfel, În fig. 11 este
prezentat un stabilizator la care
tranzistorul T 2 amplifică variaţiile
de tensiune şi comandă mult mai
eficace elementul regulator, respectiv tranzistorul T t.
Radioreceptoarele
tranzistorizate au absolută nevoie de aceste
stabilizatoare de tensiune, fiindcă
orice variaţie de polarizare dă o
pronunţată fugă de frecvenţă a
oscilatorului, audiţia devenind foarte anevoioasă.
Pentru buna funcţionare a radioreceptoarelor de trafic profesional
sau radioamatoricesc se utilizează
stabilizatoare cu posibilităţi de reglare a tensiunii de ieşire şi cu
grad mare de stabilitate În funcţionare. Un astfel de stabilizator
este prezentat În fig. 12. La ieşire
se poate obţine o tensiune cuprinsă
intre 6 şi 18 V, cu un cu rent de 1 A.
Tensiunea din secundarul transtor-

matorului va fi de 18 V, iar puntea
redresoare trebuie să suporte cel
puţin 1,5 A.
Radioreceptoarele
tranzistorizate ce echipează autovehiculele se
alimentează direct de la acumulatorul de la bord.
Sistemele şi schemele prezentate sînt orientative pentru cei preocupaţi de acest capitol, detaliile
constructive şi explicaţiile modului
de funcţionare a fiecărui tip de al;-

mentator făcînd obiectul unor preseparate. Avînd noţiuni generale despre sistemele de alimentare ale radioreceptoarelor, amatQrul va putea descifra cu uşurinţă
acest subansamblu dintr-o schemă
mai amplă, putînd interveni chiar
În eventualele depanări.
Modul de verificare, reglare şi
depanare a sistemelor de alimentare cu energie electrică va face
obiectul unui articol special.
zentări
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În prezentul aviculturii româneşti, una din cele mai
dezvoltate şi mai industrializate ramuri de producţie
animalieră. un loc de seamă îl ocupă incubatoarele
de mare capacitate om staţiunile de incUbaţie care
asigură pentru Întreprinderile avicoie industriale producţii anuale de sute de milioane de pui.
Industria noastră produce mai multe tipuri de incubatoare, dintre care unele, complet automatizate, ajung la o capacitate de 56000 de ouă pe serie. Evident,
cu mijloace proprii, se pot construI incubatoare de
mică capacitate, care, pe de o parte, contribu ie la dezvoltarea aptitudinilor tehnice de constructor, iar pe
de altă. parte, constituie un preţios utilaj.
Caracteristicile generale ale acestui incubator sînt
următoarele:

capacitatea de incubaţie este În medie de 200 de
La nevoie, c~pacitatea incubatorului poate fi dublată sau chiar tnplată, dacă se adaugă 1-2 compartimente identice cu cel prezent, ceea ce atrage după
sine prelungirea conductelor de Încălzire;
incubatorul reprezintă o cutie izotermă confecţionată din pereţi dubli de sCÎndură, Între care se plasează un strat izolator; cutia este aşezată pe patru
picioare şi prezintă În faţadă o uşiţă cu Închidere etanşă
În care este practicată o fereastră de observaţie cu
-

ouă.

oblon pentru asigurarea întunericului "n perioada de
ecloziune;
- pentru asigurarea ventilaţiei, incubatorul este
prevăzut cu orificii de ventilaţie practicate în plafon,
pereţii laterali, peretele din spate' şi În pardoseală;
- În partea superioară a compartimentului se gă
seştecaloriferul cu aDă ("::Ildă care radiază căldura Înspre
pardoseală. Încălzirea apei se face În afara incubatorului,
Într-un rezervor confectionat În formă de manson, În
al cărui interior se găs~şte coşul de tiraj al su ~sei de
Încălzire: lampă cu flacără albastră sau reşou electric;
- reglarea temperaturii se face cu ajutorul unei
benzi bimetalice, al unui termometru electric sau a
unei capsule termostatice care se dilată progresiv pe
măsură ce creşte temperatura din interiorul incubatorului şi care revine treptat la normal pe măsură ce
tem PE' ratu ra scade. Această mişcare este transmisă si
multiplicată de un sistem de pîrghii, astfel Încît să determine ridicarea sau coborîrea unui căpăcel situat
deasupra cosului de tiraj al sursei de Încălzire;
- umidificarea aerului de incubaţie se obţine prin
evaporarea apei d Într-o tavă confectionată dm tablă
şi amplasată pe pardoseală. Pentru mărirea sau micsorarea umidităţii aerului de incubaţie este necesară I';ă
rirea sau micsorarea suprafeţei de evaporare a apei;

- ouăle se q.şază Într-un singur rînd .. Într-un sertar
de Incubaţie pe care urmează să aibă loc şi ecloziunea.
Poziţia ouă lor trebuie să fie orizontală (cu axul lung
orizontal). Pe acest sertar se aşază şi termometrul de
incubaţie, însă În aşa fel ÎnCÎt rezeryorul său cu mercur
să fie la nivelul superior al ouălor. In caz contrar, ştiut
fiind că În incubator se creează straturi suprapuse de'
aer cu temperaturi diferite, se înregistrează temperaturi false de incubaţie;
.
- Întoarcerea ouălor trebuie să se facă cu 180°.
Acest lucru se poate face manual, intorcind fiecare ou
În parte. Pentru a se uşura această lucrare. se poate
construi un sistem semiautomat de Întoarcere, format
din două ra~e, din care una, aşezată deasupra, din rînduri de sîrmă de 2-2,5 cm, şi alta mai scurtă. din
plasă cu ochiuri mărunte (5 X 5 mm).
Materialele necesare, cu caracteristicile respective,
ca şi dimensiunile fiecărei piese şi modul de construire
al incubatorului sînt arătate În desenele alăturate.
După cum se vede în fig. 1. cutia izotermă este con~
struită din sCÎndură (poate fi folosită orice esenţă),
aşezată pe picioare din fier cornier uşor curbate În
partea de jos, pentru a se mări stabilitatea aparatului.
Fierul cornier poate fi Înlocuit cu picioare din lemn,
În acest caz îmbinarea trebuind să se facă În mod corespunzător.

Pereţii laterali, ca şi cel posterior, au 69 cm lungime
şi 26 cm înălţime; ei au o grosime de <4 cm, fiind construiţi din scînduri de 2 cm la exterior, din scînduri de

1,5 cm la interior şi Între acestea cu interspaţii de 0.5
cm grosime. În care se introduce pentru termoizolare
un rînd de carton ondulat sau un strat de vată de
sticlă (fig. 2
3, reperele 1, 2 şi 3). Exact la mijlocul lor,
În fiecare
aceşti trei pereţi, se practică cîte un
orificiu de
cu diametrul de 1,3 cm.
Peretele din
cu aceeaşi lungime, trebuie să aibă
În partea de jos o grosime mai mare de 5 cm. EI este
prevăzut. aşa cum se vede În figurile 1 şi 3, cu o uşă
(reper 14). prinsă În balamale În Dartea de jos şi prevă-
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cu Închiz~toare (eventual, simple foraibere) În
partea de sus. In mijlocul său, uşa are un oblon prins
la fel În partea de jos cu balamale (fig. 1) şi care contribuie la o mai bună izolare termică a ferestrei de observaţie şi împiedică pătrunderea luminii În incubator.
Acest lucru este necesar În perioada de ecloziune pentru a evita aglomerarea puilor, care se simt atrasi de
lumină, spre partea din faţă a incubatorului. in ~cest
fel, operatorul, deschizînd doar pentru scurt timp oblonul, poate observa ecloziunea fără a da timp puilor să
părăsească locul unde au eclozionat pentru a se Îndrepta
către lumină. Operatorul poate deschide, după nevoie,
fie numai oblonul, fie uşiţa cu oblon cu tot.
Plafonul, confectionat de asemenea din două scînduri (fig. 2, reper~le 3 şi 7), este prevăzut În centrul
său cu un orificiu de ventilaţie dotat cu o clapetă
santă reglabilă, din tablă
1. reperele 9 şi 10).
p' .:on mai pătrund din
evacuare a vapori lor din sistemul de
reper 24), precum şi tija tPI· ..nf'lr,~al!l:>1·f'lr·III,·,i
30).
din scîndură de 1.5 cm
cu 6 orificii de evacuare cu
cm, dispuse simetric (fig. 3, reper 11).
Modul de Îmbinare a pereţilor şi picioarelor incubatorului, ca şi amplasarea diferitelor elemente componente sînt arătate În sch iţele alătu rate. De menţio
nat doar că la locul de Îmbinare a diferiţi lor pereţi Între
ei, pentru o mai bună izolare terniică, trebuie să se
pună cîte un strat din pîslă (fig. 2, reper 8). La fel pe
marginile uşiţei, pentru asigurarea unei Închideri mai
etanşe.

Sistemul de Încălzire este situat parte În incubator
parte În exterior. Astfel, pe partea exterioară a
peretelui lateral din dreapta este amplasată sursa de
Încălzire. Aceasta poate fi o lampă de Încălzire cu flacără albastră sau un reşou electric. Acesta din urmă
poate fi uşor realizat folosind un ghiveci de pămînt de
mărime potrivită, În a cărui parte superioară se fixează
cu ipsos o şamotă de reşou cu rezistenţa respectivă
(fig. 4, reper 28).
Aceste su rse de Încălzire se amplasează Într-un suport de tablă, aşa cum se arată În figurile 1, 2, 3 şi 4,
reperele 26, 27 şi 28, sau la nevoie chiar numai pe un
suport simplu din cărămidă. În cazu! Iămpiior cu tiraj,
prin mijiocul rezervorului, trebuie să se asigure şi În
suport deschiderea necesară pentru tiraj.
Căldura produsă de sursa de încălzire trebuie să
poată trece la apa din rezervor. Pentru ca tabla din
care este construit rezervorul să nu aibă de suferit,
este recomandabil ca În jurul acestuia să existe o apă-

şi

rătoare

metal ică (fig. 1, 2 şi 3, reperul 25).
tuturor acestor piese trebuie să se facă
astfel ÎnCÎt căldura produsă să fie dirijată printr-un coş
de tiraj (fig. 2, 3 şi 4, reperul 17) În jurul căruia, În formă
de manşon, se găseşte rezervorul de apă. Rezervorul
de apă trebuie să fie prevăzut cu două conducte, una
pentru ducere (19) şi alta pentru Întoarcere (20). Pe
aceasta din urmă, În imediata apropiere a rezervorului,
se prevede un mic rezervor pîlnie prin care se asigură
completarea apei necesare În Întreg sistemul de Încăl
zire. În partea sa inferioară, rezervorul trebuie să fie
prevăzut cu un robinet cît de simplu care să permi'ă
golirea întregii instalaţii atunci CÎnd se Întrerupe incubaţia şi mai ales la începutul iernii.
Conductele de Încălzire ale caloriferului trebuie
fie din tablă zincată şi dirijate paralel cu cei patru
Pentru a fi aşezate
orizontal, pot fi
fiecare cot
diri fÎşii de tablă prinse cu ambele
capete
de nivelul superior
al pereţilor interiori.
Pentru asigurarea
se poate construi
un termoregulator suficient
sensibil, pent ru care
sînt necesare cîte o fîşie mică (500
10 mm) de tablă
de fier (1 mm grosime) şi de zinc (1,0-1,2 mm grosime).
După cum se vede În figurile 5 şi 6, se construiesc
cîte două benzi din fiecare categorie de tablă (41. 42),
benzi lungi de pînă la 400 mm cu secţiunea În U. Aceste
benzi se sudează la capete (43) două CÎte două, una de
zinc şi una de fier. În acest scop. banda de zinc, ceva
mai lungă, se îndoaie uş.or În unghi, lucru uşurat şi de
tăietUri,';; In formă de triunghi indicate la reperele 55.
Cele două perechi astfel confecţionate se aşază una
deasupra alteia, astfel ÎnCÎt benzile de zinc să fie amplasate spre interior şi să se sprijine una pe alta În
punctul de maximă curbură (56). Cele două perechi se
fixează una de alta la 3 din cele 4 vîrfuri prin sudarea
acestora la două plăci metalice perforate (44). Prin acestea, cu ajutorul unor holzşuruburi, întreg sistemul
se prinde fix de peretele lateral din dreapta (fig. 5).
În acest fel, odată cu ridicarea temperaturii din incubator, benzile din metal uşor dilatabil (zinc) vor tinde
să se dilate În lungime; ele fiind însă sudate la capete
de benzile din metal greu diiatabil (fier), nu se vor
putea dilata decît depărtîndu-se de benzile din fier
În partea dinspre mijloc. Cum Însă cele două perechi
sînt aşezate invers şi lipite una de alta, va rezulta o
tendinţă de respingere a celor două perechi Între ele.
Acest lucru nefiind posibil din cauză că sînt fixate la
trei din capete (44) de peretele incubatorului, rezultă
că Întreaga forţă de respingere ce se creează În punctul
56 urmează să se aplice numai la braţul liber (45).
Aici, prinsă de un mic orificiu (46), se găseşte tija verAşezarea
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de transmisie (47). Aceasta iese din incubator
deasupra plafonului ~i, străbătÎnd printr,-un orificiu
piesa de basculare a pîrghiei orizontale, se termină
printr-un filet pe care Îsi găseşte loc şurubul de reglaj
(fig. 5 şi 6, reper 48). Pirghia (32) are un braţ lung (51)
care poartă la capăt căpăcelul de reglare (52) şi un
braţ scurt (53) care are la capăt o contragreutate (32).
Lungimea braţelor de pîrghie, greutatea căpăcelului
şi respectiv cea a contragreutăţii se dimensionează
astfel încît pîrghia să poată fi ridicată de către banda
metaiică cu multă uşurinţă din partea braţului lung, dar
acesta să recadă imediat ce acţiunea sistemului de benzi
a Încetat. Piesa de sprijin (49) a sistemului este formată
din două puncte de sprijin seCţionate În V (49 a) ca
nişte contracuţite de balanţă, puncte pe care se sprijină cele două cuţite (50 b), prinse de o parte şi de alta
~ a piesei de basculare a pîrghiei. În acest fel, cînd banda
~ bimetalică trage tiia în jos, aceasta trage şi de şurubul
de regl~ (48). Prin aceaH~ şurubul apuăasuprn piesei
de basculare, ataşată de pîrghie, piesă care este dotată
cu cuţite. Cum tiia şi deci şurubul sînt prinse cu 0,5 cm
În spatele sistemelor de cuţite şi contracuţite, Întreaga
pîrghie se înclină, ridicîndu-se din partea braţului care
poartă căpăcelul, pe care astfel ÎI depărtează de coşul
de tiraj, lăsînd spaţiu mai mare pentru evacuarea căl
durii produse.
Termoregulatorul lucrează În modul următor: sursa
de Încălzire produce căldură care este cedată direct
apei din rezervor. În acest timp, căpăceiu! termoregulatorului trebuie să stea deasupra coşului de tiraj ia o
distanţă de 3-5 mm. Pe măsură ce temperatura apei
creşte, se ridică şi temperatura aerului din incubator.
Cînd aceasta din urmă
la nivelul dorit, banda
bimetalică se dilată,
şi Înclină
pîrghia orizontală,
acest fel,
căpăcelul se ridică şi
este îndepărtat din incubator; ca
benzile bimetalice revin
la poziţia
căpăcelul
coşul de
tiraj şi
din
rezervor, se ridică din
temperatura În
Reglarea tel"moregulatorului se face prin tatonare.

ÎN
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s

el

semiconducde
si
ceea ce indirect face ;ă
slg;uran'ţa '-'H,-"euuu,", pe drumurile publice.
cunoscutului «multivibrator»
asimetric, aşa cum se arată în
2, dispozitivul
în funcţiune prin
contactului
poteIlţl()metr'ull.l1 P (potentiometru cu înireru-

care se acumulează
astfel o bună
iU1L\.;LIVlld cu ştergătoare1e pe uscat.
1 se arată modul de conexiune al contactului
în schema de acţionare a ştergătoarelor
«Dacia»-1300, unde avem două viteze de funcţionare, iar în fig. 3 se arată modul de conexiune
la oricare autoturism ce are o singură viteză de

,-1",,,,,;',00,,3<)

Realizarea
este accesibilă oricărui
electrician priceput, ca şi montarea lui pe autoturism. Odată montat, avem la
un dublu
sistem de comandă a
parbriz cu
maximă eficienţă pe orice

În curent continuu folosind montajul din fig. 1 (cu, baterii) sau de la
reţea, conf. fig. 2. in cazul alimentării
de la reţea, trebu ie asigu rată o fi 1trare bu nă, pentru evitarea mod uIării luminii, care ar putea cauza un

lU1f

camel ne deschidere a contactu-

3V

I
cum se
mod ifică
rezlstlva In
de intensitatea fluxului luminos care cade asupra lor. Astfel,
dacă În
de Întuneric, rezisunei fotorezistenţe este de
a 1-2 M n, În condiţii de
!umin~i, valoarea ei poate scadea la
Intercalînd o fotorezistenţă În
serie
intrarea
de audiofrecvenţă (sau În alt loc
audiţiei va
iluminare al
Tot astfel,
de
tonului, fotorezistenţa va
redarea frecvenţe,or înalte sau joaÎn funcţie de j,uminarea sa.
materialul de faţă ne-am
şi interela
santeie
ale acestor elemente active, si anume la utilizarea fotorezistente'lor În domeniul telecome·nzii ·volum-controlului.

6

zgomot de
la

reţea

locul rezisacest caz,
atunci CÎnd fotorezistenţa nu
este iiuminată, iar la lumină maximă,
volumul este minim.
Acei amatori constructori care
rezolva
cu
sau cu
tranzistoare mod ificate În fotod iod e.
Montarea
fotorezistenţă-beculeţ se va executa
Într-un tub opac
de
ambiantă) şi se va
iluminarea
optimă a fotorezistenţei prin concentrarea razelor luminoase cu o
ţine

Dacă

se montează o fotorezistenÎntr-o
izolată
cu
becu let electric, comandînd
intensitatea l~minoasă a becului se
rezistenţa fotorezistenvolumul de la un amCo-

tă

uşor şi

ductoare obisnuite,
Alimentar~a beculetului se face

lentilă

Beculeţele

mA sînt prevăzute cu o
lentilă; trebuie sortat: un exemplar
care se potriveşte cel mai bine
scopului.
de 2,2

L

U -Y08AXJ

.:1"'.uu'.... u .•
de
microfonul dicu tranzistoarele
şi
AC 180 K.
trebuie astfel ales încît să aibă
un zgomot
mic. Tranzistoarele finale sînt de tipul AD 155,
capabile să furnizeze o putere de
4---5 W la ieşire. Curentul lor (în
regim fără semnal la intrare) trebuie
să fie de 4---6 mA şi se reglează cu
ajutorul lui P 3' Transformatorul defazor este de tipul folosit la radioreceptorul «Mamaia», iar transformatorul TRz (final) este bobinat de
constructor,
avînd în
primar
150 + 150 spire ~ 0,3 mm şi
100 + 100 spire ~ 0,5 mm în
secundar.
Uj

mai are nevoie de alte
Personal folosesc acest
emitător tranzistorizat
banda de 144 MHz.

Invităm pe această cale pe
toţi cititorii noştri a ne trimite realizările lor din orice

domeniu de activitate, spre a
fi publicate în rubrica «Cititorii au realizat ».

I lllCIIOI
Vă prezentăm În materialul de faţă un amplificator
de audiofrecvenţă cu o putere de 2,5 W, conceput a fi
utilizat În scopuri multiple.
Astfel, dacă În locul difuzorului se cuplează (eventual, prin comutare) un transformator modulator,
aparatul poate fi folosit la modularea emiţătoarelor
cu tranzistoare. Alimentarea la 12 V favorizează folosirea aparatului În automobile, ca amplificator de
putere pentru picup, radio, casetofon etc.
Montajul se pretează pentru aparate mobile, piesele
fiind uşoare. Se va avea o grijă deosebită atunci cînd
difuzorul se montează separat, ca legături!e să fie asigurate cu mufe şi cabluri corespunzătoare pentru a
evita un scurtcircuit la ieşirea amplificatorului sau o
întrerupere (rămînerea fără sarcină). Este indicată fo-

52
2,5W

losirea unor piese de racord adecvate, care să asigure
cuplarea automată a unei sarcini rezistive echivalente
cu impedanţa difuzorului (sistem folosit la majoritatea
magnetofoanelor).
Tranzistoarele T 3-T 4 se vor monta pe radiatoare
separate, iar
trebuie să fie izolat de masă.

56 K
O------I.-------~--------~
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REEEPTOR
DT

este prevăzut cu indicator de
a semnalelor recepţionate (S), unde
se foloseşte un instrument de magnetofon
de
ordinul
a
sensibilitatea
înc;oroorat un amplicirca 400 mW
ficator de '.ln,rlir,fr"'('upn1r<l
se poate asculta în difuzor sau în
lHljJ\C'''ClJ.ll<1

redusă.

intrare un amplificator de r',r~i,.,.frp·f'"pn·t<l în
«cascadă»
realizat cu tranzistoarele
Această
schemă
obţinerea
amplifia fi necesară o neutrodinare
folosirii unui montaj cu un
tranzistor amplificator). Filtrul
format din bobinele LI şi L2'
inductiv, are o bandă de
circa 2,5-3 MHz, în afara

semnalul celui de al doilea oscilator local
(T 5)' a cărui frecvenţă este stabilizată cu
ajutorul cristalului Q.
La ieşirea celui de al doilea mixer
se
află conectat un filtru (L s)
pe
frecventa de 470 kHz - cea de a doua
frecventă intermediară. În continuare
sînt do;;ă etaje amplificatoare ale celei
de a doua frecvenţe intermediare, realizate cu tranzistoarele T 7 şi T s. Ultimul
filtru de frecventă intermediară are ca
sarcină, în circuitlll secundar (L I1 ), dioda
detectoare D3 şi rezistenţa de sarcină de
22 kQ.
Receptorul are un circuit de reglaj
automat amplificat al sensibilităţii (RAS),

Prezentăm amatorilor de unde ultrascurte un receptor pentru banda de
144-146 MHz executat în exclusivitate cu piese româneşti, aparat care
o bună sensibilitate (în jur
recepţiona emide amplitudine,
cele cu bandă late-

de 100 kQ (înst:mnat cu «S»). Deoarece
este comandat cu semnal RAS şi ampHficatorul de antenă (T 1 şi T 2), se reduce
substantial fenomenul de intermodulatie
în prim~l mixer în cazul apariţiei un'ui
semnal foarte puternic (d~ exemplu, cel
al emiţătorului propriu). In acest fel se
poate controla în receptor chiar emisiunea
proprie.
Pentru recepţionarea emisiunilor de
telegrafie (CW) şi a celor cu bandă laterală mică (SSB), se folosesc un detector
de produs (D 4 şi D s ), filtrul de frecvenţă
intermediară L 1Z-L 13 şi oscilatorullocal
de bătăi (BFO), realizat din tranzistorul
•
T 10 şi filtrele L 14-L 15 ·

acestei benzi atenuarea fiind mare, ceea
ce face ca valoarea semnalului imagine
să fie mult redusă. De asemenea, datorită
atenuărn semnalelor din afara benzii
se reduce mult fenomenul de inter390
dintre semnalul util si un
puternic), care este plasat
utile.
antenă şi amplificat
bornele bobinei L3 este
cules de pe o priză intermediară şi aplicat
baza
tranzistor mixer, T 4'
aceluiaşi tranzistor este aplisemnalul oscilatorului local.
circuitul de colector al primului realizat cu tranzistorul T 9' În serie cu
mixer se află un filtru de bandă acordat pe rezistenta de sarcină de 12 kQ din
frecventa de
format din circui- circuitui colectorului lui T 9 se află conecşi L Î ,
secundară tat instrumentul «S», a cărui indicatic
exponenfrecvente inter- este dependentă (după o
recepţionat.
pe baza cel~i de al ţială) de valoarea
Tot pe baza acestuia Sensibilitatea receptorului se poate regla
cu o capacitate de 4,7 pF, şi manual, cu ajutorul potenţiometrului

Răspunzînd solicitării numeroşilor amatori care dosă-şi construiască un grid-dip-metru, dar nu posedă instrumente indicatoare,
În materialul
de faţă un
În care
se face pe cale optică.
Schema de
este
În figura alăturată.
Cll piesele aferente formează oscila-

resc

Tensiunea de Înaltă frecvenţă. după

redresare, comandă amplificatorul format din tranz'istoarele
respectiv becul
La intrarea În
oseilant al
cu cel mă-

Amplificatorul de audiofrecvenţă este
realizat după o schemă clasică, de aceea
nu necesită o descriere separată.
Indicatii
Pentru a realiza o bandă de trecere de
ordinul a 3 MHz la filtrul de la intrare, .
distanţa între exterioarele bobinelor L 1
şi L 2 trebuie să fie de 1,5 mm.
Frecvenţa proprie a cristal ului Q de
gabarit redus poate fi în domeniul de
9,5-12 MHz. Este bine să fie folosit un
cristal care să nu aibă nici o armonică în

iK

surat, o parte a energiei generate este absorbită, tensiunea scade, respectiv intensitatea luminoasă a beeului indicator scade brusc. Intensitatea luminoasă medie a becului se poate regla cu potenţiometrul P1
(500 kn).
Circuitul oseilant lC al aparatului are valori identice
cu ale
care sînt prevăzute cu instru·
mente
Amatorul constructor execută de
obicei bobinele În functie de condensatorul variabil
de care dispune şi În fu~eţie de domeniile de care are
nevoie.
Aeei amatori care vor să folosească aparatul în domeniul UUS vor
să Înlocuiască tranzistorul SC
1""0...,.,"<:7"",. cu frecvenţă

domeniul de frecventă de 144-146 MHz.
De exemplu, un cdstal cu frecvenţa de
11,1 MHz va avea armonica a 13-a pe
frecvenţa de 144,3 MHz; deci, această
porţiune din bandă va fi «ocupată» de
această radiaţie (jenantă) a oscilatorului
local.
În figura 2 este prezentat desenul
cablaj ului imprimat. Distanţele între orificii au fost astfel alese pentru a putea
folosi piesele radio cele mai des întîlnite:
rezistenţe de 0,5 W (I.P.R.S.1 condensatoare de decuplare tip plachetă, ceramice
(LP.R.S.), transformatoare de F.I. folosite
la receptoarele «Albatros», «Select» (varianta tranzistorizată) sau «Maestro»
(cele de 470 kHz).

Condensatoarele de 1 000 pF de la
filtrele de frecvenţă intermediară (de
470 kHz) sînt cu stiroflex.
Toate condensatoarele electrolitice sînt
produse l.P.R.S. În figura 1, circuitele
trasate colorat nu sînt prevăzute pe placa
cu cablaj imprimat; acestea vor fi executate cu circuite exterioare separate.
În cazul că nu avem instrument «S», în
locul prevăzut pentru conectarea acestuia se va face punte (ştrap).
Pentru trecerea din poziţia «MA» în
poziţia «CW + SSB» se poate folosi un
comutator de la receptorul S-631-T (comutatorul de game).
Pe desenul cablaj ului imprimat (fig. 2),
circuitele trasate punctat vor fi executate

FILTRU CW
Pentru recepţionarea semnalelor telegrafice în condiţii de interferenţă se
poate folosi "cu succes filtrul trece-bandă
prezentat în figura alăturată. Conectarea
se face între' aparatul de recepţie şi cască.
Elementele componente LC sînt calculate pentru 1 000 Hz. Lărgimea de
bandă a filtru lui este de 200 Hz/3 dB
La un dezacord de 200 Hz, atenuarea
este de 30 dB, iar la un dezacord de
400 Hz, atenuarea este de 45 dB. Atenuarea este simetrică faţă de frecvenţa de
trecere. Oscilatorul «BEAT» al recepfel încît tonul
torului se va regla în
CW util să fie de 1
în acest caz,
celelalte posturi care produc QRM vor
fi mult atenuate sau dispar complet.
După cum se vede din schemă, valorile condensatoarelor sînt nestandardizate (5,31 .uF
26,5 nF). Se vor respecta
exact aceste valori care se obţin legînd
în paralel mai multe condensatoare sortate şi măsurate cu puntea. De asemenea, valoarea inductanţelor este critică

similar se vor uni între ele si locurile
Însemnate cu săgeţi (---el <-). '
Executarea cablajului imprimat. Se decupează din revistă desenul cablaj ului
imprimat şi se aplică pe o placă din pertinax sau sticlotextolit placat cu folie din
cupru, cu dimensiunile de 230 x 80 mm.
Desenul se suprapune pe suprafaţa metalizată. Cu ajutorul unui obiect metalic
ascuţit se înseamnă, prin înţepare,
punctele de pe cablajul imprimat.
aceste locuri vor fi practicate găuri cu
în care se vor
diametrul de
implanta piesele.
unde se prind

Nr.
spire

Bobina

şi trebuie măsurată cu puntea Bobinele
= q, 28 x
au miez de ferită tip oală
23 mm, cu 85 de spire din
Cu Em
q, 0,6 mm; L = q, 34 x 28 mm, cu
950 de spire din sîrmă Cu Em q, 0,2 mm.
Numărul spirelor se dă informativ,
fiind în functie de calitatea feritei. Numă
rul exact de' spire necesare se determină
cu puntea de măsurat inductanţe, pînă
la obţinerea exactă a inductanţei prescrise (LI = 4,77 mH, L 2 = 955 mH).

L2

picioruşele ecrane lor metalice ale circuitelor de frecventă intermediară vor fi
lărgite pînă la diametrul de 1,8-2 mm,
iar cele de prindere' a condensatorului
variabil
3,3 mm.
Condensatorul variabil este produs de
Intreprinderea «Electronica» şi este folosit la receptorul «Mamaia» şi la alte receptoare româneşti care au banda de unde
ultrascurte. De la aceste condensatoare se
folosesc numai cele două sectiuni mici
destinate benzilor de UUS (2 plăci rotoare
o placă stat oare). Condensatorul varia~
se
de placă cu două şuruburi
M3.
metalic care separă cele
două secţiuni se va conecta suplimentar
la

cu conductor izolat, în exterior, şi reprezintă legături Între diferite porţiuni
din circuit depărtate Între ele. In mod

L2

Carcasă

Conductor

6

</!

1 Cu-Ag

</J

int. pas 0,5

6

,~

1 Cu-Ag

1;)

int. 5 pas 0,5

</J

1 Cu-Ag

1;)

int. 5 pas 1

2,25

y)

0,3 Cu-Em

de la blocul
se poate folosi bobina
UUS «Mamaia» latorului local din
pas 1,5
UUS «Mamaia'»

1,25

\~

0,5 Cu-Em

aceeaşi

de la L 4

se bobinează la distanţa
4 mm faţă de Ls

Trafo F.I. de 10,7 MHz de la «Mamaia» (cod 2 307 sau 6006)
</l 0,1 Cu-Em

70

Zo=470n

armături complete de trafo FI (470
kHz) de la «Albatras»

50

L 11 peste L 10

2 x 30
50

SRF

15

1/)

0,3 Cu-Em

'I'J

int. 3

Spiră lîngă spiră, fără
casă

L

Z,5 V
100m

C*

*

BfY33

L

+

Orice tranzistor p-n-p
joasă frecvenţă

Orice pereche (p-n-p + n-p-n) de
zistoare complementare cu germaniu
site În etajele finale (cu P dis. min.
200 mW)
Se poate folosi şi o pereche de tra.nzlst()aretll
complementare cu siliciu; în acest
rezistenta de 100 Q dintre bazele lui
~e va înlocui cu una de 390
cu siliciu de constructie
pentru a fi folosite la protecţi~ ,..irrlli'tp]"ril
de intrare ale re~cparelor.
acestora, locul prevă- t în cablajul impi'
mat se va lăsa liber
Orice diode de d ecţie cu O'Pl'n1:1nlll
Este bine ca
şi Ds să
cît mai

I I

Emisiunile de

post de emisie,
stereofonic este
receptor
este necesară folosirea
decodor pentru recepţiocanalelor stereo.
demodularea frecvenţei de
se conectează la un
Semnalul de
pilot; (19
anvelopele acestui semnal.
decodor deosebit de simplu
intrarea se leagă imediat după
de UUS.
Pentru a nu Încărca demodulatorul, intrarea decodorului trebuie să fie de impedanţă mare. Cu ajutorul
unui artificiu s-a reuşit ca
de intrare a decodorului să fie mai mare de
Tranzistorul
semnalul modulat lucrează
cu colectorul la
şi asigură o impedanţă de intrare
mare, iar pentru semnalul pilot cu emitorul la masă,
asigură o amplificare mare
acest semnal. Acest
lucru este posibil întrucît
L 1 -C din colec-

iNTRARE

t220 ... 2S0V

1

torul lui
este acordat pe 19 kHz. Semnalul obţinut
de la acest
sincronizează oscilatorul tip «ECHO»,
format din
şi piesele aferente. Circuit0 L -C

2

2

bază

este acordat la 19 kHz, iar

pe prima

armonică,

la 38 kHz. Pe circuitul acordat L -C apare
3
3
alternativă
V la 38 kHz.
Amestecarea semnalului
(.li cel de 38 kHz se face În

80Sp.
J' 0,2

o

emitor al lui T 2)' iar semnalul obţinut este demodulat
de diodele D -0 . Elementele R-C montate Între
1
2
diode şi ieşire formează un
trece-jos, care pertrecerea semnalului util şi taie frecvenţa pu rtă
toare (38
Se
că alternanţele celor
1".".,I.., ... ,1'"':'T, diferite, datorită
două canale
Se recomandă ca diodele să
şi elementele R-C

fie CÎt mai egale
ele, tot
filtrele celor două canale.
<;chemă, alimentarea montaju:ui se
a
făcută
din tensiunea anodică a receptorului (Ia receptoarele
cu tuburi). Pentru a mări stabilitatea montajului şi
special a oscilatorului, este
folosirea unei
stabil izată de 12 V.
bobine se execută pe oală de ferită ct> 18 X 14 mm.
Oecodorul
cored: dacă semnalul
este
de
acest caz, atenuarea
diafonie
este
bună de 25 dB. Distorsemnal de
cu tensiune
folosirea
şi

acordarea
rezultate

strui acest
impune Însă şi
adecvate.
Semnalul
cador. Circuitul
de 19 kHz.
diodele

«după

nesatisfăcătoare.

În
3
schema unui deAmatorii mai experimentaţi pot conLa reglarea acestui montaj se
mult folosirea
instrumentaţii

Semnalul este amplificat de

10

şi a
la verificarea

Pr

de-

Modulatorul inelar,

mite îmbunătăţirea atenuării de diafonie Între canale,
injectÎnd un semnal cu fază opusă la cele două ieşiri.
Reglajul optim se obţine cu potenţiometrul
Circuitul
se poate omite, ÎntruCÎt a fost conceput

format din diodele perfect sortate D -O 4-D5-0 6'
3
comută semnalul În
purtătoarei de 38 kHz pe
:analul stînga şi respectiv dreapta. Tranzistoru! T per3

filtrarea
la
reclame.

de 67 kHz, folosită În unele
unor programe muzicale fără

G.
Redarea cît
discurilor necesită
amde
de cea
mai bună calitate.
ultimul timp,
în afară de dezideratele obişnuite
n,,·~,..,r"'f·"" şi un coeficient subunitar de distorsiuni, in vederea
nerii unei dinamici
se caută noi metode
rarea zgomotului de
banda de magnetofon,
zei şi de piesele care intră În lanţul
de preamplificare. Daca semnalUl
util este slab, aceste zgomote de
fond devin foarte supărătoare.
Există aparate speciale care, folosind sistemul DOLBY sau alte metode(comprimarea şi expandarea dinamicii utilizînd filtre speciale), reuşesc să Înlăture neajunsul zgomotului de fond. Aceste aparate sînt complicate şi costisitoare.
Limitatorul dinamic de zgomot
pe care îl descriem În materialul de
fată satisface În cele mai multe cazuri
e~igenţele unei redări calitative fără
zgomot de fond.
Analizînd schema din fig. 1, se
poate observa că s-au Întrebuinţat
piese accesibile şi relativ puţine la

trărilor şi
"'!!fI("'~1""'H"

număr.

Utilizînd

un

artificiu

cu

nişte

de 20 mV cu o r,..""(",,/On1r,,
"0,,10':>"7':> apoi ",,,,I",,,,,1-,,,,rn
de 5

d in analizarea
,"r",""",,,""'"" atenuează foar-

te

puţin

chiar
la 1
cu -1,5 dB, la
kHz cu -2,5 dB, iar la 20 kHz cu
-3,5 dB. De menţionat că la un
semnal de intrare de 25 mV, coeficientul de distorsiuni este mai mic
de 0,1%. Semnalul maxim de intrare nu trebuie să depăşească 90 mV.
Trebuie avut În vedere faptul că
pentru comutarea automată a elementelor de filtru pasive şi active
s-au întrebuinţat diode semiconductoare cu germaniu (01-02 ) şi siliciu
(03-04-Ds -06 ), legate În opoziţie
şi care deschid la o anumită tensiune.
Este recomandabil ca diodele legate
perechi să fie sortate, În special În
privinţa tensiunii minime de intrare
În conducţie, În vederea obţinerii
unui rezultat optim.
Linearitatea montajului se reglează practic introducînd un semnal

w.
Urmînd principiile tehnicii Hi-Fi
privind
amplificarea
sunetului
şi avînd în vedere cerinţele respective (ca lăţimea benzii de frecvenţă
transmisă, lipsa de distorsiuni
de
brum), am ales această
de
corectie a tonului care, în pnnc:tpl1U,
corespunde cu schemele
tiilor Hi-Fi moderne. Nu sînt folo~ite, ca în construcţiile clasice, circuite de reacţie, dependente de frecvenţă, care, la rîndul lor, introduc
distorsiuni noi, nici transformatoare
care au o bandă de trecere limitată.
Primul etaj este un repetor pe
emitor care are o amplificare subuni ..
tară, în schimb realizează o impedantă ridicată la intrare. Urmează
circ~itele filtrelor trece-sus, formate
din C 4 C S R 9 - 11 , şi ale filtrelor trecejos, care conţin comutatoarele
şi

dB
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nu afectează amplificarea dispozitivului şi respectiva lanţului de amplificare unde este intercalat. Schema bloc din fig. 3 indică locul cel mai
recomandat de intercalare a dispo-

AMPLiF.

AMPLif.

PUTERE

DifUZOR
zitivului Într-un amplificator existent. SortÎnd piesele, montajul satisface şi lanţul de amplificare al
canalelor stereo.
Realizarea dispozitivului va da noi
satisfacţii amatorilor audiofiii prin
obţinerea cu mijloace proprii a unor
rezu ltate de performanţă.

Braşov

K 2 cu cîte 4 poziţii, cu care se pot
stabili 16 caracteristici de frecventă
diferite. Fiecare se poate regla co~
tinuu cu R 5 = 50 kn Astfe~ din
punct de vedere electric, se deplasează
de tăiere. Cu acest
dispozitiv se poate ridica
nivelul frecvenţelor joase şi
fără a
pe cele medii.
Folosind piese cu toleranţă de
maximum 1O~~ se atinge balans
în regim stereo. Pentru realizarea
schemei s-au folosit tranzistoare cu
siliciu care aSIgură o stabilitate termică optimă şi un fişîit minim datorită curentului rezidual de colector mic.
Ultimul etaj, fiind un amplificator
cu emitor la masă, nu necesită nici
un comentariu SUj)1!Ineltlta.f.

16 dB.

Date tehnice
Tensiune de alimentare = 24 V
Curent de alimentare = 3,5 mA
\mpllhC,lfe de tensiune = 15 dB
la intrare = 135 kQ
Re2~iste~nţăla

= 10kn

Tensiune maximă la intrare =
Tensiune maximă la
Ridicarea maximă a
,,,,,,.,,TP,,~r joase = 20 dB
maximă a nivelului frec-

",,0

acestui
multor
cu atît mai mult cu cît el
nn·t""'0I7<'i1 a fi realizat
de construcîncepători,
necesare reauxiliare.
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cercului,

auto.
modern

şi

alăturată),

cercuri

remarcabile,
este recomandat a fi construit şi
din şcoli sau case ale pionierilor.
constructive suplimentare sau indicatii
de montaj şi reglare pot fi obţinute
de la maisbul-instrucfor Prisecaru Dumitru
de la Casa pionierilor din laşi.
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Aeromodelul planor «ICAR», categoria
A2 Nordic, a fost conceput pentru aeromodelistii care doresc să-si construiască
primul· aeromodel planor d~ tip Kl În cariera lor sportivă. Prin simplitatea ei, această constructie este accesibilă tuturor
aeromodeliştilor: care dispun deja de o
pregăti re oarecare; Planorul «ICAR» este-

un planor ideal de antrenament pentru
avansati, avînd
de zbor bune În orice
conditii
Ca de obicei, construcţia aeromodelului
Începe cu pregătirea materialelor şi a sculelor. la construirea diferitelor părţi ale
aeromodelului trebuie să folosim materiale
de bună calitate. O recomandare importan-

tă este ca dimensiunile si cotele' indicate
În planşă să fie strict respectate, deoarece
În caz contrar putem avea surprize neplă
cute la centraj (sau este posibil ca, după
centraj, prin adăugare de greutate pentru
echilibrare, modelul să devină prea greu).
FUZELAJUL se construieşte din baghete de brad de 3 X 10"mm şi 2 X 10 mm.
Baghetele longitudinale ale fuzelaiului se
taie la lungimile indicate şi se fixează pe
planşetă pe o schiţă executată pe baza cotelor specificate. Înainte de toate insă, În
aceste două" baghete
vom executa cele 4 goluri pe
cotelor de pe
schiţă pentru construirea direCţiei, respectiv tija
sistemului de comandă.
Panouri le
din ba;:;hetele de 2x
10 mm,
tăiate ia !unglmlle
indicate,
la 5 mm pentru
a
fuzelaiului ca-de gău
cu traforaj, deoarece o baghetă de 2 X 10 mm nu rezistă la solicitarea unui burghiu de 5 mm.
ARIPA. Copierea nervurilor de placaj
de 1-1,5 mm se face cu ajutorul unei nervuri şablon tăiate din placaj de 1,5 mm. la
tăi-erea acestui şablon trebuie să avem grijă

deosebită ca el să fie cît mai perfect, de:
oarece după această piesă vor fi tăiate toate
nervurile aripii.
După ce baghetele aripii sînt pregătite
cu mare atenţie urmează montarea aripii.
Aripa se poate construi dintr-o singură bucată sau din două părţi distincte, demontabi le la
În fu nCţie de necesităţi.
Pentru
recomandăm construirea
aripII dmtr-o singură bucată. Indiferent
insă de preferinte. aripa trebuie construită
pe
dintr-o singură bucata.
ce aripa este montată complet, inclusiv sînt fixate SI extremitătile, urmează
formarea unghiurilor diedru, "apoi tăierea
aripii la mijloc şÎ finlsarea necesară.
Urmeaza acoperirea distanţei dintre cele
două nervuri la mijloc cu placaj de 1 mm"
Se acoperă,atît extradosul cît şi intradosul.
Această Întăritură este necesară În scopul
protejării aripii
contra forţei fi relor de
cauciuc cu care aripa se fixează pe suportul

cazul cînd aripa se construieşte În
distincte, cele două jumătăţi se
Îmbină cu ajutorul a douQ sîrme de oţel
3 mm.
orizontal trebuie lucrat foarte

două părţi

După cum se observă, microautomobilul
denumit «Şoimul» este o

-

Capete de bară
Acumulator 6 V
18

malieră; 14.
pedală frînă;
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16.

19.
22.
ratoi'
Scara 1:100.
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SchimbCltor viteze
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cu azotat de potasiu

3'30"-4'00")
grade, forţînd aero-ca o paraşută.
sistem de scoatere a planorului din termică
securitatea moderegu!amentare, să nu
de termică.
aeromodelului se face
mod obligatoriu înscriind pe aripa dreaPtă

YR

asemenea foarte

uşoare.

iMPÎNZIRE, IMPREGNARE
Fuzela)ul se va
iar ampenajul
cu foiţă tip «1;lP()n.~z2l»
Pentru ca
să se Întindă
udăm uşor suprafeţele cu apă.
penajul orizontal se fixează
avem grijă ca ele să se usuce
Impregnarea modelului se va face cu
emaită sau clei ago diluat. Fuzelajul Împinzit cu natron se va lăcui cu pensula.

Pentru asigurarea ~nnr,'lpU'I"\r
(aripa şi
precum şi
ele depozitate, se recomandă
arioii şi
orizontal pe sabloane
executate
baghete cu secţiu nea de
15 X 15 mm.
timp
Centrajul modelului se va face
calm. Pentru centraj, terenul cel
adecvat este cel acoperit cu iarbă.
Mai Întîi controlăm dacă centrul
tate coincide cu prevederile
În care centrul de greutate
În spate, adăugăm alice din
mera de greutate pînă
starea de echilibru indicată pe
Dacă observăm că viraiul (r =
m) nu
este corect (prea larg sau prea strîns), reglăm poziţia direcţiei cu ajutorul oprito-

rulUl.
După încheierea centrajului, cel mal Important
este controlarea greutăţii
modelului.
caz că
totală este
sub 410
(regulament
o
cu o bucată de
În
centrul de greutate, pe suportul
La Început lansăm planoru!
pe
centrăm dinamic
de zbor,
zbor -În camera din
bot dacă ridică
si, invers, scotÎnd
din plumb dacă «pica» .
bot.
Lansa.rea la sfoară de
m se face
(10,15,25 m) avînd direCţia pe mijloc;
declanşarea cablu lui de remorcaj,
spre viraj. Timpul de zbor de la 50 m, seara
pe calm, este Între 2'30"-2'45".
Ampenajul orizontal poate fi legat fix cu
cauciuc sau montat ca În desen, cu titil

(aeronavă Înmatriculată În

R.S.R.),

prescurtarea
judeţului de
este concurentul-constructor (după
delul auto).
de numărul carnetului
de
F.R. Modelism. Pe
A (Federaţia
cat. planoare
la taberele de
organizate
către
al U.T.C. vor
stîngă numai U.T.C.
recomandare:
orice eventualitate ;",,,, ... ,",,,,'0
pădure

numele şi
restituirea aeromodelului.

pentru

TEHNICE

-

ŞTEFAN BENEDE!I(
maestru al sportului, antreno~-

toriu liniare, de preferinţă bobinate, avînd
un diametru cît mai mare şi un pas cît mai
fin. Valoarea potenţiometrelor poate fi,
de exemplu, de CÎteva sute de ohmi pînă la
cîţiva kiloohmi. Fiecare potenţiometru va
avea ataşat (pe panoul frontal În care este
montat axul său) cîte un tambur divizat cu
100 de diviziuni echidistante (pe unghiul
activ de rotaţie a cursorului). Potenţiome
trele fiind iiniare, diviziuni le vor fi proporţionale cu rezistenţa delimitată de poziţiile cursorului cărora le corespund (con-

diţie esenţială).

Butr;nul pentru acţionarea
cursorului va avea marcată o linie de indi·
care a poziţiei (sau un «cioc» fin), care se va
roti În dreptul gradaţiilor de pe tambur.
Galvanometrul G utilizat va fi un instrument de măsură sensibil (microampermetru, miliampermetru), avînd zeroul la mijlocul scalei. În funcţie de instrumentul disponibil se va alege valuarea tensiunii de
alimentare a punţii. Practic, alimentarea se
poate face de la o baterie de 4,5 V, intercaJÎnd În serie cu aceasta o rezistenţă variabilă

Fiz. A. MĂRCUlESCU

Aparatul pe care îl prezentăm În articolul de faţă poate fi utilizat ca material didactic ilustrativ În laboratorul de fizică, pentru
leCţiile şi lucrările practice privind funCţio
narea punţii Wheatstone. EI poate fi utilizat, de asemenea, ca ilustraţie pentru principiul de funcţionare al maşinilor analogice
de calcul, fiind el Însusi o masÎnă electrică
de calcul (de uz didactic), car~ permite efectuarea operaţiilor de Înmulţire şi Împăr
ţire, ridicare la pătrat şi extragerea rădăci
nii pătrate, determinarea membrului necunoscut al unui raport.
Schema de" principiu a aparatului (fig. 1)
are la bază o punte Wheatstone cu toate
braţele variabile. La echilibrul punţii, curentul prin diagonala de măsură se anulează
(poziţia de echilibru fiind indicată de către
galvanometrul G), iar Între rezistenţele
bratelor vom avea relatia cu noscută:
, x. b = a . c (1)'
Avînd posibilitatea de a regla valorile
tuturor rezistenţe/or din cele patru braţe
ale punţii (a, b, c, x), montajul ne va permite
să modelăm operaţiile aritmetice simple
implicate În diferitele forme de scriere a
ecuaţiei de echilibru (1).
1. Determinarea membrului necunoscut al unui raport
fiino dat raportul A = 25. (2),
B
C
care sînt cunoscute valorile membrilor
A, B, C si se cere determinarea lui X, vom
proceda' astfel: alegem valori le rezistenţe
lor a, b, c din braţele corespunzătoare ale
punţii numeric egale cu A, B şi respectiv C,
făcînd eventual abstracţie de poziţia virgulelor. Apoi echilibrăm puntea prin manevrarea cursorului din bratul x. La echilibru,
valoarea braţului x va fi' numeric egală cu
valoarea membrului necunoscut X din raportul (2). Ordinul de mărime al rezultatului (poziţia virgulei) va fi stabilit În paralel, pe cale mintală.
2. Operaţia de înmulţire. Se dau numerele A si C si se cere să se determine
produsul I~r, X"=A . C (3). Pentru aceasta
vom ajusta rezistenţa braţului b al punţii
la valoarea 1 (b=1), iar rezistenţele braţe
lor a şi c le vom lua numeric egale cu A.
respectiv cu C (abstracţie de virgulă). Se
echilibrează apoi puntea prin manevrarea
cursorului din braţul x, valoarea obţinută
la echilibru fiind numeric egală cu produsul
căutat (x=X), abstracţie de virgulă. Şi aici
ordinul de mărime al rezultatului va fi
stabilit pe cale mintală.
În

3.

Operaţia de împărţire

Y

= ~ (4)

se efectuează În mod analog cu înmultirea,
cu deosebirea că În acest caz se va lua 'egală
cu 1 valoarea rezistenţei În braţul c ,al punţii
(c=1).
4.
de ridicare la
Pentru
la pătrat a
număr dat,
A. X = 1>.2 (5) se procedf'-<ză astfel: valoarea
din
b al
se ia egală cu 1
a şi c se vor lua

numărul

dat A (a=c=I>.), iar echilibrarea
se realizează prin manevrarea cursorului din bratul x. Valoarea lui x la echilibru
va fi egală c~ pătratul căutat (x= X=A2),
cu abstracţie eventual de poziţia virgulei
(care se va stabili după regula cunoscută).
5. Operaţia de extragere a rădăcinii
pătrate. Pentru a extrage rădăcina pătrată
din numărul cunoscut A. X='VA (6), vom
proceda astfel: valoarea rezistenţei din
braţul c o luăm egală cu 1 (C =1), iar valoarea lui a o luăm egală cu numărul dat A
(amplificînd, eventual, prin mutarea virgulei cu un număr par de poziţii). Apoi vom
trece la echilibrarea punţii, operaţie care
se face de data aceasta manevrÎnd simultan
valorile rezistenţelor din braţele x şi b,
astfel Încît rezistentele x si b să rămînă tot
timpul egale Între 'ele (esenţial este faptul
că la echilibru ele să fie riguros egale).
Vom avea la echilibru, conform relaţiei (1):
x .x
a . 1 = a = 1>. (7)
adică x 2 = p, (8).
Cu alte cuvinte, valoarea comună x=b
va fi numeric egală cu rădăcina pătrată cău
tată, X. Se va ţine cont şi aici de poziţia virgulei, care se stabileşte după regulile cunoscute. Atragem atenţia că În cazul extragerii rădăcinii pătrate, mutarea virgulei
(în numărul dat) cu un număr impar de
poziţii conduce la rezultate eronate.
Modul de lucru descris pentru efectuarea
acestor operaţii nu este singurul posibil,
cititorul putînd descoperi cu uşurinţă şi
alte variante. De exemplu, În cazul operaţiilor de Înmulţire şi Împărţire se pot alege
rezistenţeie braţelor b (Ia înmulţire) respectiv c (Ia Împărţire) egale nu cu 1, ci cu 10;
se va tine cont, evident, de acest factor la
stabili~ea poziţiei virgulei În rezultat.
Ca o observaţie generală, trebuie menţio
nat faptul că «maşina» nu pune virgulele
de poziţie În rezultatele operaţiilor pe care
le efectuează decît În cazul particular În
care valori le bratelor au fost stabi lite fără
a se face abstracţ'ie de virgulă. Acest lucru
nu este Însă În general posibil (de exemplu,
cînd dorim să operăm cu numere ca 1,9;
0,83; 0,0076 etc., vom fi obligaţi să facem
abstracţie de ·virguIă).
. Precizăm de asemenea că maşina, aşa cum
este prezentată În schema de principiu din
fig. 1, poate opera numai cu numere avînd
cel mult două cifre semnificative. Pentru
extinderea la operaţii cu numere mai precise (cu trei cifre semnificative), ar fi necesar ca scările gradate ataşate rezistenţelor
din cele patru braţe să fie divizate de la
la 1 000 (lucru care ar fi posibil În cazul utilizării unor brate rezistive sub formă de
fire, cu lungime~ de 0,5-1 m).
punţii

°

I--------~
I

de protecţie, Rp (un potenţiometru chimic).
Valoarea lui Rp se va alege În aşa fel Încît
să asigure limitarea deviatiei acului instrumentului la extremitatea 'scalei.
Montajul se va introduce Într-o cutie
adecvată. Pe partea frontală vor fi fixate
cele patru potenţiometre (fiecare cu tambu rul divizat corespunzător), instrumentul
indicator G, Întrerupătorul de alimentare
I şi potenţiometru! de protecţie Rp. Dispunerea acestora poate avea, de exemplu,
aspectul arătat În fig. 2. Este util să fie afişată (pe o plăcuţă montată tot pe partea
frontală) şi ecuaţia de echilibru a punţii.
Restul detaliilor constructive le lăsăm la
alegerea cititorilor, care vor putea găsi
variante atrăgătoare de prezentare.

MĂSURA

INTERIOA
Una dintre metodele utilizate curent
pentru măsurarea rezistenţelor interioare
ale galvanometrelor este metoda punţii
Kelvin (vezi figura alăturată). După cum
se observă din figură, este vorba de o
punte Wheatstone modificată, în care galvanometrul G ocupă locul rezistenţei necunoscute, iar în fosta diagonală de mă
sură se găseşte doar un comutator K 2 •
La echilibrul punţii, prin diagonala CD
nu va trece nici un curent, astfel înCÎt închizînd şi deschizînd întrerupătorul K 2
'curenţii prin braţe vor ră mîne neschi m"
deci şi galvanometrul îşi va păstra
nemodificată.
Rezistenta interioară a galvanometrului, Rg, se' va calcula din formula punţii:

Rg

REALIZAREA PRACTiCĂ
Fără

a constitui singura soluţie posibilă,
realizarea practică a
urmiÎro:arE'::l variantă construcPentru rezistentele variabi le ale braţelor
x) se vor 'utiliza patru potenţÎocare vor fi În mod obliga-

unde
telor
~uitul de
punţii)

conţine

o

=

R2, . ~

L

NO ETRELOR

reglabilă, R, cu ajutorul căreia se delimitează indicaţia galvanometrului la valori
apropiate de extremitatea scalei (lăsînd un
interval de 10 - 20% pentru siguranţă).
Echilibrarea punţii se poate face prin
raport R3/R4 variabil şi utilizînd pentru
R 2 o valoare fixă (de acelaşi ordin de
mărime cu Rg, cît mai apropiată posibil
de valoarea acesteia), sau păstrînd fix raportul R3/R4 (de exemplu luînd R3 = R4'
cînd R3/R4 = 1) şi acţionînd asupra rezistenţei variabile R 2 •

c

in,,"

k "

vederea obţinerii unei precIzll mărite,
descriem totuşi cum se procedează la
etalonarea aparatului la punerea în funcţiune. După etalonare, aparatul îşi păs
trează precizia un timp îndelungat.

regla bile, în vederea obţinerii unei preciziI
mărite. în acest caz, etalonarea se repetă
şi în aceste poziţii. Dacă valoarea re zistentelor indicate în schemă este în limitele
de '± 2 %, această etalonare nu este necesară.

ETALONAREA APARATULUI

N. TURTUREANU
Perfecţionarea schemelor cu semiconductoare folosirea
cele
diferite
domenii
electronicii au atras după ele
necesitatea
şi lărgirii 50rtimentelor
active si
Aşa, de pildă, dacă la
.
cu tuburi
electronice condensatoarele electrolitice
aveau valori maxime. de ordinul sutelor
de microfaraz~ astăz~
a face
şi se
se
sesc cond.ensato:ue de valori foarte mari,
de ordinul miilor şi zecilor de mii de mÎcrofarazi. Sînt în curs
studiu condensatoare care au
de ordinul farazilor.
Datorită tehnologiei îmbunătăţite, dimensiunile condensatoarelor de valori mari
din
ce mai mici, iar curentul
la valori extrem de mici
unor materiale adecvate

înt.îmlpina'rea solicitărilor nuprezentarea apara, (fig.
care permite verificarea condensatoarelor electrolitice de valori mari. n,en,,..,,",t,,,n! permite măsurarea
valorii, dă o
asupra curentului
de fugă şi permite,
formarea
condensatoarelor care au fost
fără
un timp

avea
exemplu, un curent
cresterea tensiunii de
tat~ de 100 000 l! F.
se poate mă
Folosind această
cu o
sura capacitatea unui
de aproximativ 1O~/~, precizie
suficientă
pentru constructorul
amator.
Sursa de curent constant
debitarea unui curent de
tiA şi
de 10 mA, în funcţie de poziţia comutatorului K l '
Comutatorul
permite comandarea
fazelor necesare
Pozitia
eliminarea
a încărcării ;eziduale
a
(prin R 7 ).
2
Încărcarea cu un curent constant
5 secunde. Poziţia
tensiunii
tabelul
Se poate
din cele descrise mai sus
că folosirea aparatului este foarte
şi nu necesită materiale costisitoare.
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INDICA TIA
/'11 DUPĂ
5 SEC

CAPACITATE

CAPAC/TATE

15

60

15

3
20

L/IJ

împărţit

25

20

2

25

30

3D

60

50

100

100

F
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URMARE DIN NUMĂRUL TR.ECUT
bile de tensiune
ale bobinajelor

C. Calcularea numărului de spire pro

voit în înmsurările transformatorului se
empirice (in cazul
face pe baz'a
tolelor de Tl""_"'""'",, I
a miezului,

50
n ""'-S- (6)

n-numărul

pro voit
în cazul miezurilor de calitate mai
proastă
cum ar fi tabla de fier şi sîrma
- valorile lui S
trebui maljor'ate
cu cea
(fată de cele

cu

respective:
(7)

Pentru

comŢ)erlsarea căderilor

1<2

CI

Ion

9v

1=

2=

J
+

3=

10n

OLI
0226

MĂSURAREA CURENTULUI

DE FUGA. SI FORMAREA
CONDENS~TOARELOR
In aceste relaţii, curentul de fugă (If)
cum reiese şi din schemă, condeneste dat în microamperi, capacitatea nomise cuplează între Il (minus) şi 12
nală
în microfarazi si tensiunea nomiDupă trecerea fazelor de descărcare,
nală
în volţi.
.
măsurare, se lasă K 2 în poziţia 3
(măsurare). Dacă acul instrumentului scade
Formarea condensatoarelor se realizearepede, condensatorul are curenţi de fugă
ză printr-un proces de încărcare de CÎteva
mari şi nu se poate utiliza. De obicei,
ore cu o tensiune progresivă de 25~/~această probă informativă satisface majo50 %-75
din tensiunea de lucru.
ritatea cerinţelor amatoriceşti. Pentru cei
Dacă
acest procedeu condensatorul
interesaţi, redăm totuşi relaţiile conform
nu revine
parametrii prescrişi, procesul
normelor c.E.I.
de îm bătrînire este ireversi bil si conden10
;:( 1
satorul nu mai poate fi folosit. .
50
> 1 000,

d~O,8'

{5}

K3~

70 1

2 = 702 3 = 10 3 4=1CJ4

D3
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CDNDENSATOR
DE MĂSURAT

folosite.
a schemei
găsi
în alte scopuri.
Analizind schema din
se
observa că ea se compune
două
o sursă de curent constant (TI cu
aferente) şi un voltmetru electronic cu o
din
rezistenţă de intrare ridicată,
tranzistoarele
;n"tr·'HTIPt1,t,,! indiDacă Încăr
cator MI
piesele
condensator se face cu un cutensiunii în timp
prin

Se reglează sursa de curent constant
astfel :
1) Se comută K) în poziţia 1 şi K 2 în
poziţia 3, iar potenţiometrul semireglabil
R3 se aduce Ia valoare maximă. 2) Se conectează un microampermetru Între colectorul lui TI şi plusul bateriei de alimenSe închide contactul K3
se
pentru a
cadranul instruexact
refac legăturile
meniului etalon.
şi se
R3'
menţionat că şi rezistenţele R 4 --R s -R6 se pot înlocui cu potenţiometre semi-

V olt metrul electronic, co mpus din T 2-T 3 în montaj Darlington, este prevăzut
cu potenţiometrul Rb în vederea reglajului
de zero al instrumentului indicator M).
Rezistenţa R9 se alege astfel încît instrumentul să indice cap de scală la SV prin
înserierea rezistenţei R9
50 kO
minus rezistenţa instrumentului).
locui
instrumentului indicat se
folosi
un
voIt metru
de
5
cel
10 000 O/V). În acest caz se va
tabelul de conversiune din fig. 3.
Amatorii care au îndemînarea şi cunoştinţele
grada scala instrumentului
directă a valorilor
în

scăderea

rezistentele ohmice
care au c~ efect final
la bornele secundaru-

numărului
lui) este indicată
total de
din 'i~fJ;~,,""r"o sec:undal.·ă
cu 5 pînă
10% faţă
valoarea calculată conform relaţiei (7).
E. Valoarea curentului
rea primară, 1

(8)

fi

(9)

1 -A,
d -diametrul con-

nu dispunem
diametrul necesar, putem utiliza un
conductor cu dia metrul mai mare, în
limita
disponibil pentru bobinare.
asemenea, bobinarea se poate
face si utilizînd mai multe fire conductoare
mai 'sub~iri, conectate în paralel - cu
ca aria
totale a acesnu fie mai
decît aria calcusecţiunii conductorului cerut prin
precedent. Se va
cont de
dă aria
conductoîn funcţie de
acestuia:
d
mm
q "",,0,8' d 2 (10)
q --·mm 2

a ne aSlgura de la bun început - şi cu
un larg coeficient de siguranţă
că vor
încape în acest spaţiu toate bobinajele
prevăzute în proiect.
în acest scop se efectuează un calcul
estimativ al secţiunii totale a întăşură
rilor. Aria totală a sectiunii fiecărei înfă
şurări în parte se cal~ulează înmulţind
numărul de spire ale înfăşurării respective
cu aria sectiunii conductorului corespunzător. S~ va lua de data aceasta în
consideratie aria sectiunii conductorului incluzind izolator~l său, conform relatiei:
'qiz=Q,8' dTz (11) d iz qiz
unde d iz
este diametrul firului utilizat,
incluzînd izolatorul său. Se însumează
apoi ariile totale ale tuturor Înl'ăSllrăril<)f
prevăzute. Valoarea astfel
sectiunea totală
în!'ăSllfăril()!
blează sau se
cont (în exces
peI'îecţ1Uil1e ai bobmăril

trebuie
astfel

să

fie cel

puţin egală

de tole ales
cu valoarea

şi-au

ocular pozitiv
figura 5a,
care se vede
Pentru a
un ocular
Ramsden, avem nevoie
două
să ai bă aceeaşi distanţă
deci identice). Vom ţine
de următoarele:
f1
f 2 (distanţele focale egaleţ distanţ.a
dintre lentile va fi:
l",ntil"'I",.:

tainele
sint
încît
să încercăm să
parte dintre ele, măcar atit cît se
mijloacele de care dispune un
Propunem deci
unui
El este un
ce serveste
observarea obiectelor îndepărtate pentru
astronomice. Telescopul lui
se compune dintr-un tub înnegrit în interior şi care la unul din capete
este
de o oglindă sferică concavă
MN
Această oglindă va forma o
reală şi întoarsă A'B' a unui
obiect AB foarte îndepărtat.
plană M'N', ce se interpune în
razelor şi inainte de formarea imaginii
AtB', înclinată cu 45° faţă de axa oglinzii
sferice concave, va determina razele să
devieze, imaginea formÎndu-se astfel în
A"B". Această imagine AflB" va fi privită
cu un dispozitiv ocular 0, iar imaginea
finală ce se va vedea mărită o vom
observa în A"'B"'. Acesta este principiul.
Cum vom proceda însă practic? Ne vom
procura o oglindă sferică concavă cu un
diametru cît mai mare. În cazul nostru s-a
utilizat o oglindă cu diametrul total
(oglindă + ramă metalică) de 120 mm.
Această piesă preţioasă pentru noi era
utilizată pentru bărbierit şi era cumpă
rată de la parfumerie. Evident, a trebuit
să fie sortată pentru a se găsi una cu
defecte optice cît mai mici şi cît mai puţine. Dar pentru că o oglindă concavă
este greu s-o procurăm, ne vom mulţumi
cu ce avem. Vom confecţiona apoi un
triunghi echilateral din tablă de fier sau
bronz cu grosimea de 1 mm, avînd latura
de 104 mm, iar pe bisectoarea fiecărui
unghi al triunghiulu~ la o distanţă de
30 mm de fiecare vîrf, vom fixa cîte un

care se vede

cu
apoi vom
lemn
rli·,,,,,,,~j,.,,,l de
mm
cotele indicate. Se
găuri cu diametrul de 5 mm,
la 120°, aşa încît şuruburile prinse de
ansamblul oglinzii să intre în aceste
Se prevăd şaibe şi piuliţe şi CÎte un resort
spiral pentru fiecare şurub. Dispozitivul
gata montat se vede în fig. 2c. Cu
ansamblul oglinzii concave este
Vom trece la constructia tubului
puIui. El va fi confecţionat din cartoane
duplex, triplex sau preşpan şi va a vea
(gata lipit) Q grosime de aproximativ
1,5 mm. Dacă vom avea un carton mai
subţire (duplex), îl vom înfăşura de mai
multe ori, lipindu-l cu pastă albă de
lipit, cle~ aracetin sau orice ade7iv. Cînd
va fi gata, înaintea montării altor
tubul se va înnegri în interior cu tuş de
desen. Cotele tubului sînt date în
3a
şi 3b. După cum se vede din desene"
va fi format din două bucăţi care vor
intra una în alta, iar tubul din
a va
avea montat suportul oglinzii.
îndoială, am fi putut confecţiona tubul
dintr-o singură bucată, dar am fi
greutăţi la reglaj. Pentru a conferi. acestor
cilindri de carton o rigiditate mai
vom ataşa prin lipire cîteva benzi de
carton, aşa cum se vede în fig. 3, late de
20 mm, la cotele indicate. După uscare,
glastuburile vor putea fi şlefuite uşor

N =
in
telescop ului şi notat cu
suportului la tubul tese fixează în acest locaş"
port ocular din figura 4a, care va fi

D

=

~ ft,

dar

4 f1 , iar

această distanţă va fi
reglaj va rămîne fixă).
va avea o deschidere

distanţa

dintre

k

şi lentila cîmpului va fi M = f1 • Intregul ocular va avea distanţa focală

..-J!:!
+
Jf,5

90 ,

a

diafragmă

~f,5_

~

t

~ ~
~
~

Wi

~

~
~
~
,...

t\j

C\!

95
-10';1-

h

-51-..t-

.......

oglindă sf~rică concavă; 2 triunghiul de
tablă lipit de ramă; 3 - su-

I -

ruburi prinse de biungh'iul
de tablă; 4 - resorturi spirale; 5-6 - şaibe; 7 - piude reglaj şi fixare; 8 de lemn
sustinere; 9
pentru
lemn;
telescopului. ;
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I

1 - diafragma; 2 - inele de arc
pentru fixare; 3 - inele de carton
fixare; 4. - disc carton;
- lentila ochiului; 6 - lentila
cîmpului.

2123652

D

1 tablă;
sîrmă

oglindă plană; 2
3 - lipitură cu

- suport din
cositor; 4 -

de fier-suport.

2

mărind

2,5 x şi avînd un diametru de
aproximativ 40 mm.· După îndepărtarea
c"·""rtll·,,,r de bachelită, se vor monta ca
8, respectînd cotele indicate. In
ocular al lunetei căutătoare se
găseşte un reticol format din două fire
de păr de coadă de cal sau fire de sîrmă
de bobinaj cu (b = 0,1 mm. Cele două
fire sînt perpendiculare şi prinse de un
inel de carton cu lăţimea de 5 mm, aşa
cum se vede În figură. La reglajul ce se
efectuează, se priveşte prin ocular şi se
reticolele înainte şi înapoi,
cînd cele două fire reticulare se văd
ocular. În această poziţie se
inelul de carton cu adezivi. Luneta căutătoare se fixează de telescop la fel
ca
tubul de vizare cu ajutorul unei
de tablă. Cu aceasta, construcţia
telescopului este terminată. Vom COl1încă o bandă de tablă cu groside 30 mm pe
fixa
formă de cerc de
tubului
De
tele-

tat. Pentru a regla vizorul sau luneta
căutătoare În axul
se VIzează un obiect de
apoi se
. încearcă observarea
sau lunetă. Dacă nu
imaginile, se
va regla vizorul sau
diI: ~upo~tul
său pînă se va obţine aceeaşi lmagme.
Dăm mai jos CÎteva detalii ajutătoare atît
constructiei cît si unor observatii.
Dista~ta focaiă a
'
si a lentilelor
~rmător. Într-o zi cu soare, se va căuta
obţinerea imaginii acestuia prin lupă,
de-a lungul unei rigle gradate În milimetri. Cînd se obtine cea mai mică imagine, luminoasă, ~trălucitoare, se citeşte
pe riglă distanta dintre imagine şi lentilă.
Aceasta este distanţa focală aproximativă. Evident, metoda este empirică şi
aproximativă, dar ne putem ,face o idee.
Se va utiliza doar soarele
nu un bec
electric care va da "';;0",.1';"",.,
La fel se Drc)ceciea,~ă

imaginată

a

pe un
foto mai robust sau pe un stativ imaginat de amator.
Vom trece acum la executarea reglajelor. Vom executa un
mativ geometric. Vom intro,dw;;e
cele
tuburi ale

putea fi
F =
f =

calculată

cu

relaţia:

G

~

distanţa focală a oglinzii concave;
focală a sistemului ocular.

cazul
grosismentul
va fi
un
ce
de 100 de ori, deci avînd o distanţă
cu 2,5 mm):
Dacă

vom
cumva un ocular gata
cu
de la
vechi
distanţa focală a
microscop, de
acestuia se află cu
următoare:
făcut,

f = 25
M

2!J

20

20

1 60

unde M x este

mărirea indicată

CÎteva
cu măriri diferite.
care le vom utiliza În diverse
o biecte mari şi mai
avînd o strălucire mare, vom
un
ocular avînd o mărire de aproximativ
100--200 de
pentru observarea unor
strălucitoare, ca nebuobiecte mai
loase, roi uri
stele etc., vom utiliza un
ocular cu o mărire mai mică (50-60
de a fi
cu ml!1o,lcele
noastre de COllstlrllcţie, teliescopul
va da o
deschide ochilor imaginea
de univers.
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Ing. D. DORIAN

1. O Măsuţă cu totul originală, rustică, presupunînd Î,lsă - În afara unei anumite «tehnologii» de
asamblare - şi un context adecvat. Aşa cum ol:.servaţi, piesele componente ale ansamblului nu sînt
În fapt decît... o obişnuită roată de car şi un «butuc» de roată (ultin:1UI, de regulă, confecţionat special
pentru a constitui un suport cu deplină stabilitate). Pe faţa superioară a roţii, 9 suporţi din material
olastic creează condiţia de fixare a unei plăci circulare de sticlă de 6-8 mm grosime. Decupată corespunzător, placa îngăduie axului central al roţii să devină ... un ornament suplimentar. Ca mobdier
de terasă - mai ales dacă realizarea nu implică cheltuieli speciale - «măsuţa-roată» merită să fie
incercată.

Am parafrazat titlul unui excelent film (<<Micile emoţii
mari»), distins În urmă cu ani de juriul unei prestigioase
confruntări cinematografice, pentru a reaminti cititorului
că tocmai detaliu. elementul aparent neimportant al
unei ambianţe, «accentul» de lumină şi culoare, de atîtea
ori lăsat la voia Î,ntÎmplării - poate 'Însufleti sau, dimpotrivă, poate intuneca un context locativ, intru totul normal.
Biroul dv. seamănă poate cu alte zeci de birouri. Va fi
suficient Însă să-i găsiţi o veioză potrivită şi să renunţaţi
la alte elemente lipsite de personalitate, care-I Încarcă
absolut inutil, pentru a avea În sfîrşit o masă de lucru real ..
mejlte «personală», numai a dv.
I.ntr-un hol, renunţaţi la obişnuita plafonieră şi Înlo-

2. Sursele de lumină «secundare» despre care aminteam anterior - pot
constitui, În anumite cazuri, soluţia curentă de iluminare a unei încăperi. Revista «Selbsh>, sugerînd un cadru-atelier de excepţie (într-un anume sens,
un ... «studio» de iluminare modernă),
ne oferă, Într-o singură ambianţă, trei
variante posibile: a) un aranjament de
4-5 lămpi-reflector fixate pe un cadru
metalic suport; b) ansambluri de aplice
laterale, orientabile, colorate divers; c)
o sursă de lumină «fotativă» (discul
multicolor fiind actionat de un
central, ceea ce face ca mereu
«pată de culoare» să se afle în
fasciculului luminos). în dreapta aceloraşi trei surse de lumină, În afara oricărui context locativ, completate de o
a patra variantă: o iluminare tip «semafor».

~~~~~~~t

cuiţi-o cu un lampadar (şi, În general, poate căutaţi soluţii

de iluminare mai puţin clasice). O să aveţi imediat senzaţia
unei noi ambianţe. Intr-o cameră de 16-18 mp, sugeraţi o
anume delimitare printr-un paravan interior (o etajeră, o
bibliotecă etc.) şi veţi obţine un «colţ» cu un plus de intimitate. Şi, mai ales, Încercaţi să redescoperiţi importanţa detaliului În camera copiilor dv. Un plus de culoare şi de inventivitate, dincolo..de buna dispoziţie imediată, le va dezvolta fantezia, imaginaţia, echilibrul, nevoia de frumos.
fotografiile, Însă, cel puţin În acest domeniu, sînt totdeauna mai convingătoare. Să le lăsăm lor obligaţia acestei pledoarii pentru accent, amănunt şi ... «pată de culoare»).

unui anumit mobilier. In cazul dat,
«efectul» este suplimentat de linia moa garniturii de hol (cu o măsuţă
«fantezi» foarte joasă), de glasvandul
mai curînd sugerat prin prezenţa unei
draperii de culoare deschisă şi, În sfîrşit,
de tapetul peretelui lateral, creÎnd prin desen - senzaţia unui perete cu
stranii întretăieri unghiulare.
dernă

3; Un lampadar cu un braţ neobişnuit
de lung - neapărat cu contragreutate,
pentru echilibrare - poate Înlocui cu
succes clasica lustră centrală. Bineînteles, Însă, înlocuirea nu se justifică decît
În contextul unei anumite încăperi şi

4. Colecţionaţi, să spunem,bibelouri (maşinuţe din aşa-zisa «epocă de aur», corabIi, păpuşi etc.).
Atunci cînd avem o etajeră specială de perete, o vitrină (ca piesă componentă a unei sufragerii), sau
cînd sacrificăm unul dintre rafturile bibliotecii - Într-un fel sau altul - în sfîrşit, găsim un loc şi pentru
această colecţie. Specialiştii În decoraţiuni interioare ne oferă însă priviţi fotografiile alăturate două soluţionări mai puţin «clasice».
a) O construcţie tip «paravan interior», În fapt, o etajeră complexă din sticlă, fixată pe o discretă
ramă metalică, cu o sursă de iluminare mascată (În plafon), creind, atunci cînd lumina e aprinsă, o
ingenioasă delimitare interioară. Eventual, o placă de sticlă incluzînd perfect cadrul etajerei, suplimentează senzaţia de paravan sau de zid interior.
,
b) Nişe speCiale, dispuse pe verticală, Încadrind ambele laturi ale unei uşi, pot adăposti şi ele inspirat - mica dv. colecţie ...
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delector
de ulidilate
Micul aparat descris alăturat poate
aduce mari servicii ca detector de ploaie
sau de umiditate a terenului În grădină
sau chiar a unui ghiveci cu flori. Se poate
controla cu el Îmbibarea unor materiale
cu diverse substanţe sau şi mai util
patul unui copil mic.

În esentă. este o schemă de măsurător
electroni~ la care gradul de umiditate
stabileşte polarizarea bazei tranzistorului şi implicit indicaţia instrumentului.
Punerea În funcţiune se face În felul
următor: după ce electrozii au fost cuplaţi. se roteşte butonul potenţiome
truiui pînă ce instrumentul va indica
zero.
Electrozii sînt făcuţi pe o placă de circuit imprimat, aşa cum se observă În
desen.
Cîndeţectrozii sînt introduşi În pă
mînt, lntre ei se stabileşte un curent
(prin umiditatea pămîntului), care se
aplică' bazei tranzistorului. In felul acesta se stabileste un curent de colector
ce va influenţa 'indicatia instrumentului.
Dacă electrozii sînt introduşi sub salteaua unui copil, se pot urmări variaţiile

DmI~
, ., ~~ ~~[~OOW1J~
,
1. 75 km.
2. Distanţa este

aceeaşi.

11111111TaDIIA APliCATII
'9

INDICATOR DE VREME: Putem
realiza foarte simplu un indicator
de vreme bazîndu-ne pe proprietă
ţile unei substanţe, anume dorura
de cobalt. O fîşie de hirtie Înmuiată
Într-o soluţie de dorură de cobalt
şi uscată Îşi schimbă culoarea În
functie de umiditatea din atmosferă.
intr-'un mediu foarte uscat ea este
albastră, iar În prezenţa apei ea devine roz-trandafirie.
Ştiind că apropierea ploii e precedată de cresterea· umiditătii atmosferice, put~m să consjderă~ fîşia
de hîrtie ca un veritabil indicator
de vreme. Practic, putem confecţio
na din hîrtie cu doruri. de cobalt
un mic obiect pe care să-I aşezăm Într-un loc potrivit. Obţinerea hirtiei
indicator se face menţinînd pînă la
saturare bucăţele de hîrtie obişnuită
Într-o soluţie de dorură de cobalt.
obţinută prin dizolvarea citorva cristale de substanţă În puţină apă.
TERMOMETRU IN CULORI. Pe

22

poate fi montat În altă cameră prin intermediul a două fire de sonerie.
I

+

Electrozi

3

5Dmfl'l

9v
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DIVERTISMENT

Din două staţii A şi B, situate la o distanţă d=60 km. pornesc simult
nuri: unul din staţia A În direcţia B. ayîhd o viteză medie v., =80 km/h.
staţJa B În direcţia A, cuo vjte~ medie Vl =40 kmjh.
In momentul porniri; celor două trenuri. din staţia A se dă drumul unu
umbel
care zboară cu o viteză medie v=150 km/h. Porumbelul va zbura pe direcţia AB pînă
la Întîlnirea cu trenul care a plecat din B. apoi În sens invers. pe direcţia BA. pînă la
Întîlnirea cu trenul care a pl,ecat din A - şi aşa mai departe. pînă la Întîlnirea celor
două trenuri.
1. Să se calculeze distanţa totală parcursă de porumbel.
2. Cum s-ar modifica această disnnţă dacă la momentul iniţial porumbelul ar
porni din staţia B? (celelalte date ale problemei rămînînd neschimbate).
Răspuns

de umiditate şi necesitatea intervenţiei
unei persoane.
În acest scop. instrumentul indicator

baza aceleiaşi proprietăţi a dorurii
de cobalt putem construi un termometru a cărui indicaţie constă în
culoarea unei coloane de lichid si
nu În modificarea înăltimii ei.
.
Într-o eprubetă se dizolvă În spirt
denaturat cîteva cristale de c.orură
de cobalt. Soluţia obţinută va fi albastră. Se Încălzeşte soluţia şi apoi
se răceşte adăugîndu-i-se apă, pică
tură cu picătură, pînă cînd apare o
culoare trandafirie slabă.
lichidul astfel obţinut/este sensibil la schimbările de temperatură,
culoarea sa variind Între trandafiriu
şi albastru. Se poate face şi o tabelă
de temperaturi În culori care să ne
ajute pentru o apreciere exactă.
Pentru ca indicaţia temperaturii
să fie cît mai rapidă la schimbările
din mediu, cantitatea de lichid va
trebui să fie minimă. Practic, În loc
de eprubetă se va folosi un tub de
sticlă subţire astupat la capete.

o frînghie F este fixată la cele doqă
capete ale sale de bucata de scîndură S,
după ce în prealabil a fost petrecută prin
gaura G, aşa cum se vede în figura
alăturată. Pe una din cele două bucle
mari ale frînghiei (în figură pe bucla B2) a
fost introdus (înainte de fixarea capătului
F 2) un inel 1, ale cărui dimensiuni nu îi
permit să treacă prin gaura G.
Fără a tăia scindura sau frînghia, fără
a desprinde capetele F 1 sau F 2 ale frînghiei şi, bineînţeles, fără a deforma inelul
1, ar fi oare posibil să mutăm inelul pe
cealaltă buclă (B 1 ) a frînghiei?
Dacă răspunsul dv. este categoric «nu»,
v-aţi grăbit aşa cum demonstrează
solutia indicată în continuare.
S~ lărgeşte mult bucla mijlocie a frînghiei (B 3 ) prin scurtarea corespunză
toare a buclelor laterale (B 1 şi B2 )·

Bucla B3 va putea fi apoi petrecută de
cealaltă parte a scîndurii S (în spate) şi
apoi trasă în faţă prin gaura G, dizolvînd
astfel nodul existent iniţiaL Inelul poate
fi acum petrecut în partea opusă a frînghiei (bucla B1 ), după care se reface cu
multă uşurinţă nodul prin mişcări inverse
celor' descrise.

CUVINTE

ÎNCRUCIŞATE

electrice
ORIZONTAL:
1) Un fel de ... plimbare electrică! - Depou sau depozit (abr. uz.). 2) Ion cu
sarcină negativă Harta luminoasă a
posturilor. 3) Parte fixă a maşinilor electrice - Străbătut de unde (fig.). 4) Izvor
de energie electrică - Capătul cablului!
5) Cu lumina pe căi astrale - Fiica lui
Ştefan cel Mare - Poştă, telegraf. telefon (abr.). 6) Are tăria unui sunet cu
frecvenţa de 1 000 Hz X - Bruiaj
(interj.). 7) Cu o mare sensibilitate Caste! - A combina ... metale. 8) Un cal
putere dobrogean! - Un bun susţinător
al. .. temei noastre! - Zoiţa Zaharia. 9)
Un aparat care ... Îţi vorbeşte deschis! În cîmp. 10) Cu forţă de atracţie. 11)
Implică o diferenţă de cîmp!- Intr-un
registru Înalt.
VERTICAL:
1) Receptor radio. telefonic etc. - Uni-,
tate de măsură a capacităţii e.lectrice. 2)

Mărime vectorÎală a cîmpului e!ectric.
3) Nume propriu anglo-saxon - In ton!
- Aşa incepe dragostea! 4) Fizician francez care a studiat cîmpurile magnetice
intense (1869-1951) - Strat geologic.
5) Dativ plural de la unu - Un con În
cîmp. 6) Arşi - În afară! 7) Peste! Substantă izolatoare - Un mănunchi de
fire Înt~-un singur cuvînt. 8) Aceea Verb ... În legătură cu pămîntul - Vas
de lut. 9) Transmis- Fricos. 10) A face ...
curent În unele corpuri. 11) Paza bună
care trece primejdia rea ... a electricităţij
produse natural!

TOMA MICHINICI

COSMONAUTICA
Dr. ing. FL. ZĂGĂNESCU
• Înscrisă pe o orbită heliocentrică, sonda spaţială germano-americană «Helios»
evolua la Începutul lunii martie a.c. cu
175000 kmforă, apropiindu-se de Soare;
conform proiectelor, cele două sonde «Helios» - următoarea va fi lansată În decembrie 1975 sau iunie 1976 - vor trebui să
se apropie la cea 11 milioane de kilometri de
Soare, performanţă nerealizată de nici un
robot spaţial creat de om! Se pare că actuala sondă nu se va apropia la mai mult de
40 de milioane km, ceea ce rămîne un record În materie. De remarcat că 500/0 din
suprafaţa acestor sonde este acoperită de
un material reflectorizant pentru 900/0 din
lumina solară incidentă, astfel ÎnCÎt În interiorul sondei să poată fi menţinute 20°C!
" Un CÎmp magnetic de 1 000 de ori mai
slab ea intensitate şi de 12 ori mai pUţin
fier la greutatea raportată, acestea sînt
comparaţiile dintre Lună şi Terra, ea urmare a sintetizării noilor informaţii prelucrate
de la aparatura ALSEP lăsată de astronauţii
de pe «Apollo»-12 acum CinCi ani! Deci pe
Lună nu putem folosi busola, iar eventualele
explorări de minereu de fier sînt de la bun
Început sortite esecului!
• Explorarea magnetosferei terestre, a
ex~epţlonalei regiuni de interacţiune dintre
emlSlunea solară cunoscută sub denumirea
de «vînt solar» şi cîmpul magnetic terestru,
va primi un nou sprijin, prin construirea
şi lansarea În comun de către NASA si ESRO
a satelitului ISSE (International Su~ Earth

Explorer), Împreună cu Încă două variante
ale sale. În timp ce ISSE-C va fi plasat În
1977 pe o orbită heliocentrică, ISSE-A şi B
vor fi orbitalizaţi pe traiectorii circumte~
restre foarte eliptice, măsurătorile acestora fiind coordonate; firma «Dornier» este
numită responsabilă de calitate şi a Încheiat
deja contracte cu Institutul Max Planck
pentru spectrometre şi alte aparate ştiin
ţifice.

• Unul dintre cele mai interesante proiecte spaţiale care antrenează 22 firme subcontractoare din 11 ţări este programul
satelitului european de telecomunicaţii şi
navigaţie maritimă MAROTS; satelitul are o
construcţie modulară care-I face apt să fie
uşor adaptat şi la alte destinaţii (telecomunicaţii, aerocomunicaţii, emisii TV educaţionale etc). Operaţional, pînă la sfîrşitul
deceniului, MAROTS va avea toate calităţi
le pentru descongestionarea benzii de frecvenţe Înalte, pentru toate cerinţele marinei actuale, putînd efectua servicii curente
şi foarte operative pentru telecomunicaţii
spaţiale În benzile medii si de Înaltă frecvenţă. În fotografie, un~ din variantele
MAROTS.
• Un mock-up de navetă spaţială (aparatul orbital) a fost prezentat recent la o
conferinţă de presă, pentru a demonstra
una din posibilităţile de utilizare: reparaţii
aduse direct pe orbită unui satelit artificial
avariat; În caz de eşec, satelitul este intro-

dus În cabina de lucru a navetei şi readus
pe pămînt.
• La Ca pe Canaveral au Început lucrările
de pregătire a viitoarei piste pe care va
ateriza aparatul orbital din compunerea
navetei spaţiale; În lungime de cinci kilometri, pista a fost trasată prin jalonare şi se
fac lucrări de terasare si solidificare a traseului, concomitent cu' dispunerea apara-

acţionînd asupra şurubului de reglaj care, scurtÎnd sau
lungind tija verticală. face să scadă sau respectiv să

o

E

CU TEMA «SPORT» poate fi properioadă, pentru completarea
clasoar
,illEmisiunea consemnează filatelic implinirea a 60 de ani de la fondarea Comitetului Olimpic
Român, organism care a desfăşurat şi desfăşoară o
largă activitate pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre sportivii tuturor ţărilor.
Marca la care ne referim reprezintă cunoscutul
discobol şi are valoarea de 2 lei. A fost tipărită
policrom, la tifdruc, pe hîrtie cromo, Într-un tiraj de
500000 de exemplare.
iiJwceastă

se ridice temperatura din interior. Este de mentionat
că temperatura va putea varia În limitele unui' grad
sau chiar ceva mai mult. În acest caz se consideră că
temperatura existentă este cea corespunzătoare mediei dintre cifra maximă si cea minimă obtinute În
timpul unui ciclu de funcţi~nare a termoreguiatorului.
Pentru utilizarea Încălzirii electrice prin rezistenţa
care Înlocuieşte lampa cu flacără albastră (fig. 4, reper
28), se pot utiliza diferite tipuri de termoregulatoare,
dintre care mai u$'tlr de procurat şi de utilizat ar putea
fi următoarele:
Termoregulatorul cu capsulă termostatică şi cu Întrerupător basculant cu mercur (fig. 8) poate fi montat astfel ÎnCÎt să acţioneze direct asupra rezistenţei, Întrerupînd la nevoie curentul electric, sau poate fi modificat pentru acţiol)area asupra căpăcelului de reglare
a coşului de tiraj. In acest ultim caz, este nevoie să
se schimbe poziţia contragreutăţii astfel ÎnCÎt prin
orificiile orizontale să se introducă o pîrghie de sîrmă;
acesteia i se va adăuga la braţul lung căpăcelul pentru
reglarea tirajului şi la braţul scurt o contragreutate.
Desigur că În această situaţie nu se mai utilizează releul
basculant cu mercur.
Termoregulatorul cu capsulă termostatică se produce pentru unel~ tipuri de incubatoare tip LV.-Arad.
La montarea acestuia trebuie să se acorde atentie
locului şi Îndeosebi Înălţimii la care se aşază caps~la
termostatică, astfel ÎnCÎt aceasta să nu poată fi deteriorată prin manipularea sertarului cu ouă. TinÎnd seama de Înălţimea mai mare la care se aşeză c~psula termostatică. se va realiza o lărgire a spaţiului În care
aceasta se dilată.

turii necesare.
• NavElta spaţială ne va fi de mare folos
pentru nou! nostru proiect, acela de a crea
colonii umane de sine stătătoare În spaţiu!
Aceasta a fost concluzia unuia dintre vorbitorii de la un simpozion ştiinţific consacrat
temei, recent.ţ.inl.lt la Universitatea Princeton, cu pa.rticiparea unor eminenţi cercetători, fizicieni, selenologi, astronauţi ş.a.

Termoregulatorul cu termometru electric (fig. 9),
foarte sensibil şi precis, dar relativ fragil. are nevoie
la montare de un manşon de protecţie. In lipsa termometrelor electrice cu cot, special fabricate pentru incubaţie, pot fi folosite cele destinate acvariilor (dacă au
punct de contact reglabil pentru 38-39P)
Desigur că În acest caz se renunţă la 'sistemul de
pîrghii şi termoreglarea se rea.lizează prin deschiderea
şi Închiderea contactului la rezistenţa electrică.
Pentru asezarea ouălor În incubator trebuie să se confecţioneze ~n sertar (fig. 10 a). Pentru a uşu ra Întoarcerea şi deci pentru a nu mai fi necesar să se Întoarcă cu
1800 fiecare ou În parte. se poate completa sertarul
cu piesele arătate În fig. 10 b şi 10 c. În acest fel ouăle,
aşezate Între sîrmele grătarului, pot fi Întoarse În mă
sură suficientă numai prin simpla tragere sau Împingere a ramei metalice (fig. 10 b).
Pentru asigurarea umidităţii este necesară o tavă
pentru apă. ca cea din fig. 10 d, care trebuie să fie
prevăzută cu 6 orificii corespunzătoare orificiilor de
ventilaţie practicate În pardoseala incubatorului.
Cu un asemenea incubator. În situatia CÎnd nu există
posibilitatea de a măsura umiditatea aerului din incubator, se poate lucra după schema următoare: umidi':atea se va asigura prin evaporarea apei din tava care
va fi plină cu apă; temperatura medie de incubaţie
poate fi menţinută la 39.5" in prima săptămînă, 38,539,0° În a doua săptămînă şi 37.5-38.0° În ultima săp
tămînă; pentru ventilaţie, începînd din ziua a treia,
se va deschide orificiul din plafonul aparatului pe sfert
pînă la 7 zile. pe jumătate pînă la 18 zile şi în Întregime
începînd din ziua a 18-a; Întoarcerea se va Începe din
ziua a treia şi va dura pînă la vîrsta de 18 zile. după
care se va suspenda; ouăle se vor Întoarce de minimum
2-3 ori În 24 ore; odată sau de două ori pe zi, mai
ales atunci CÎnd se constată diferenţe mai mari de temperatură Între maximă şi minimă, sertarul cu ouă va
fi scos În sală (18-203) şi răcorit timp de 5-15 minute.
După ce a inceput ciocnirea puilor, poate deveni utilă
m~rirea suprafeţei de evaporare a tăvi; din incubator.
In tot timpul ecloziunii se va deschide aparatul numai
pentru a scoate puii cu puful uscat, la intervale de
6--8 ore, şi În interior se va menţine Întuneric prin
acoperirea geamului cu oblonul sau, În lipsa acestuia,
cu o bucată de carton.
Puii obţinuţi vor fi duşi pentru creştere Într-un mediu
care să asigure o temperatură de 34--35~
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Ing. Cara Ştefan - Timişoara; Ţarălungă Mihail
- Brăila; Simonovici G. - Hunedoara. Materialele trimise la redacţie au fost reţinute spre publicare.
Aşteptăm de la dv. şi alte materiale.
Duca Constantin - Sibiu. Bobina L3 are 300 spire,
iar L4 are 95 spire cu sîrmă; 0,1 mm.
Strătilă Dom - Cugir. In afara realizării unui sistem
stabil de alimentare schimbaţi eventual şi tranzistorul
din oscilator.
Antonescu Marian Bucureşti. Calitatea Înregistrării depinde În primul rînd de nivelul semnalului de premagnetizare. Executaţi un oscilator după o
schemă profesională şi apoi prin tatonări stabiliti
nivelul adecvat.
Haralambie Ion - Vaslui. Tehnica înregistrării
magnetice a semnalului video necesită actualmente
aparatură foarte complicată, depăşind posibilităţile
unui constructor amator.
Paraizs Iosif - jud. Bacău. Vă recomandăm a vă
adresa fabricii constructoare.
Radu Gheorghe - Caşula,Botoşani. Vi s-a expediat revista prin poştă.
Niţă Dumitru - Curcani, Ilfov. Rezistenţa la care
vă referiti are 10 k fi .
Hariss R. - FeteştL Schema trimisă este nepublicabilă.

Lazăr Mircea - Turda. Modificarea schemei «Mamaia» a fost publicată în anul 1974. Revedeţi deci
colecţia «Tehnium».
Turc Emil- Tg. Mureş. Schema radioreceptorului
la care vă referiţi a fost publicată În lucrarea.«Scheme
comentate ale radiQreceptoarelof» - apărută În
Editura tehnică. Acest radioreceptor este echipat

cu tranzistoare produse de t.P.R.S., deci Înlocuirea
lor nu constituie o greutate.
Dobre Ion - Bucureşti. Este dificil a elabora o
schemă de adaptor la un instrument ale cărui caracteristici nu le cunoaştem. Cel mai indicat este să vă
adresaţi unui specialist sau unui laborator de metrologie care sigur vor găsi o rezolvare optimă.
Muntean Mircea- Cluj-Napoca. Construcţia unui
ecran retroproiector a fost publicată chiar În acest an
de revista noastră. Amplificatorul poate fi adaptat la
radioreceptor fără nici o modificare. În rest, nu
deţinem date.
T6r6k Ferencz- Tg. Mureş. Scrieţi direct la: Lice\J1
«Grigore Alexandrescu», Societatea «Astronauti.ca» - oraşul Tîrgovişte.
Anghel Dumitru - jud. Constanţa. Rezistenţa R1
poate avea valori cuprinse Între 200 fi şi 1 k n.
Valoarea exactă se stabileşte prin tatonare. Materialele la care vă referiţi se pot procura de la magazinele de specialitate.
Miron Nicolae - Piatra Neamţ Fiind un tip de radioreceptor de fabricaţie mai veche, nu posedăm
schema electrică.
Dumitraşcu Vasile Reşiţa. Defectul este În
etajul final baleiaj linii. Verificaţi amănunţit acest etaj.
Stan Iancu - jud Dimboviţa. Răspunsul la toate
Întrebările dv. a fost pe larg tratat În revistă. Revedeţi
În colectia «Tehnium»ce vă interesează mai mult.
Călin Ioan - Bacău. Construcţia unui amplificator
de antenă TV nu este prea complicată, dar reglajul
este de mare importanţă. Utilizînd piese de bună
calitate şi reglat bine, rezultatele vor fi excE'pţionale
chiar la amplificatorul executat de dv.

Radioreceptorul Ticcolo, fabricat de firma «Telefunken», este
destinat a recepţiona emisiunile MA ale radiofuziunii din gamele
undelor lungi şi medii. Circuitul de intrare este construit pe bară de
ferită, iar în etajul convertor tranzistorul AF 105 poate fi inlocuit cu
EFT-317 sau EFT-319. Aceeaşi substituţie se poatedace şi In cele două
etaje amolificatoare de frecvenţă intermediară. Amplificatorul de audio-
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Un fenomen neplăcut În funcţionarea unor televizoare se manifestă În felul următor: după conectarea tensiunii de reţea. televizorul funCţionează
citeva minute. după care se Întrerupe şi iar funcţionează. cicluri care se repetă mereu. Observînd
tuburile electronice. acestea se sting şi se aprind
ritmic. ceea ce denită că defectul se află În circuitul de Încălzire a tuburilor. Eler-.entul defect este
termistorul care examinat atent se observă că terminalele (contactele) sînt defecte. Se Înlocuieşte
termistorul defect şi totul revine la normal (fig. 1).
Un alt defect car", se manifestă tot printr-o funcţionare intermitentă. dar numai prin dispariţia sunetului şi imaginii - perioade În care tubul catodic rămîne iluminat - provine din defectarea
unui tub electronic din lanţul amplificatorului de
frecvenţă intermediara in perioadele de Întreruperi. dacă tuburile electronice din lanţul respectiv
se ating cu un creion. imaginea şi sunetul revin,
aceasta stabilind tubul defect (care. avînd un defect
interior) se Înlocuieşte cu unul nou.

frecvenţă, cu cuplaje prin transformator, este realizat după o schemă
clasică. Alimentarea se face cu minusul la masă, artificiu ce aduce
unele modificări În schemă şi atunci CÎnd se fac măsurători pot aparea
unele neclarităţi pentru cel ce depaneaZă aparatul. Tot din motive
de alimentare apare şi acest gen de cuplare a amplificatorului de
frecvenţă intermediară.
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