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Una dintre cele mai importante sarcini trasate de Congresul al X-lea al U.T.C. este cea cu privire la ridicarea
practică a elevilor şi studenţilor, făuri rea procesului de integrare a !nvăţămÎntului cu cercetarea şi producţia.
Impletirea ÎnvăţămÎntului cu cercetarea şi producţia - cerinfă a invăţămintului modern - a impus crearea
celor mai eficiente forme tn care elevii să-şi tnsuşeasci cunoştinţele la nivelul dezvoltării industriei şi tehnicii româneşti. Atelierele, microtntreprinderile şi centrele de ateliere şcolare sint pregătite pentru a oferi posibilită1i largi unei
bune desfăşuriri a activităţii de instruire practici a elevilor, de orientare profesională, de educare a tinerilor In spiritul
Înaltelor exigente ale cincinal ului revoluţiei tehnico-ştiinţifice.
.
pe o treaptă superioară a nivelului de pregătire teoretică şi

•
Indeplinirea cu succes a sarcinilor
actualului cincinaL cincinalul afirmă
rii depline a cucefirilor ştiinţei şi tehnicii. necesită o temeinică pregătire
in toate sectoarele de activitate. I ntroducerea celor mai noi cuceriri ale
ştiinţei, a tehnicilor şi tehnologiilor
avansate implică, in acelaşi timp, asigurarea cadrelor necesare economiei,
cadre cu o temeinică pregătire care să
le permită integrarea rapidă in activitatea productivă la un randament cit
mai ridicat Trebuie subliniat faptul că
un loc de seamă in asigurarea forţei
de muncă calificată pentru intreaga
economie ii revine şcolii profesionale,
pri ncipala formă de educaţie şi pregă
tire a viitorilor muncitori cu înaltă calificare. Şcolile profesionale către care
se îndreaptă un număr tot mai mare de
tineri trebuie să adopte acele măsuri
ce sint in deplină concordan1ă cu necesităfile intreprinderilor, ale viitoarelor
locuri de muncă.
Răspunzînd acestor cerinţe, la Intreprinderea de utilaj chimic Ploieşti,
intreprindere ce va cunoaşte in cincinalul 1976-1980 o puternică dezvoltare, pregătirea tinerilor din şcoala
profesională a fost orientată către-

Însuşirea

tehnologiilor avansate, tehnologii ce sînt introduse În unitate şi
care tac. de exemplu, ca mai mult
de 50% din operaţiile de sudură să se
efectueze automat. De aceea, absolvenţii şcolii profesionale in specialitatea sudură. care in timpul şcolari
zării nu pot executa lucrări de sudură
automata, neavind autorizaţia ISCIR,
inainte de incadrare sint supuşi la un
examen practic pe epruvetă (plăci de
control) supusă controalelor RX şi in
funcţie de aceasta sint admişi ca muncitori calificaţi. Cei admişi, după angajare urmează un curs de specializare,
pentru a fi auforiza1i pe un anume
procedeu de sudare, procedeu spre
care sint orientaţi in funeiie de aptitudinile pe care le doveaeşte fiecare
cursant. Iată şi procedeele pentru care
sint pregătiţi cei 40 de cursanţl, pregă
tire ce se face in cadrul laboratorului
de sudură al intreprinderii: procedeul
in laboratorul de sudură al lntreprinderii de utilaj chimic Ploieşti,
dotat cu aparatură modernă. viitorii
sudori, absolvenţi ai şcolii profesionale,
sub directa indrumare a specialiştilor,
se perfecţionează Într-un procedeu de
sudură automat.

automat sub strat de flux, proc~deuf
MIG, MAG şi TIG automat.
Insuşirea acestor procedee de sudare a permis crearea de noi locuri de
}muncă, cursanţii fiind Încă de pe acum
puşi in situaţia de a executa lucrări
din planul de producţie al intreprinderii. Astfel, pentru execuţia sudării
ţevilor cap la cap prin procedeul TrG
automat, au fost organizate două
schimburi complete, deservite de opt
fete la fiecare schimb.
De asemenea, organizarea liniei de
sudură automată a ştuţurilor şi racordurilor de la Dn 25 la Dn 600 va fi
integral deservită de absolvenţi ai
cursului sus-amintit. Un aspect deosebit de important il prezintă şi faptul
că la montarea acestei linii participă
aproape in exclusivitate viitorii sudori
ce acum îşi continuă pregătirea şi
specializarea.
Organizarea. acestor cursuri in ca-

drul laboratorului de sudură al Intreprinderii de utilaj chimic Ploieşti a
fost necesară, pe de o parte, pentru
a asigura condiţiile optime de pregă
tire, avind in vedere dotarea laboratorului, iar pe de altă parte, pentru a putea
beneficia de sprijinul specialiştilor ce
Îşi desfăşoară activitatea aici. Programa analitică, cu un conţinut special, cuprinde toate noutăţile tehnice
atit pe plan naţional cît şi internaţional,
studiile şi experimentările făcîndu-se
cu toată aparatura din laborator.
Putem afirma deci că binecunoscuta
intreprindere ploieşteană, ţinind seama de nevoile producţiei, de sarcinile
sporite ce trebuie rezolvate, a găsit
forma eficientă de a asigura pregătirea
cadrelor la cotele cele mai inalte ale
tehnicii moderne, constituind, in aceIaşi timp, un exemplu şi pentru alte
unităţi de pregătire şi şcolarizare a
cadrelor.

Grupul şcolar profesional de pe lîngă Întreprinderea de utilaj chimic «Griviţa Roşie» din Capitală preanual peste 900 de muncitori calificaţi În meseriile de strungar, frezor, rabotor, lăcătuş, cazangiu,
sudor etc.
Intregul proces de învăţămînt se desfăşoară aici
in cabinete şi taboratoare şcolare, iar pregătirea profesională, tehnico-produCtivă are loc in atelierele din
cadrul şcolii şi direct În întreprindere. Atelierul şcolar devine astfel locul de confruntare nemijlocită între
ceea ce i se oferă elevului in orele de pregătire teoretică şi cerinţele producţiei, pentru o rapidă integrare
a acestuia in intreprindere ca muncitor calificat.
În cabinetele şcolare sînt create la scară redusă
(1 : 10) cea mai mare parte din produsele întreprinderii, cu directa participare şi contribuţie profesională a elevilor cazangii, sudori şi constructori.
Pregătirea profeSională propriu-zisă Începe prin
familiarizarea elevilor cu aparatele şi uneltele de
care vor avea nevoie. cu piese simple. organe de maşini etc., iar activitatea practică productivă cu îmbinări
şi asamblări simple, prin nituire şi suduri. Concomitent cu pregătirea teoretică, lucrările executate aici
de către elevi devin din ce În ce mai complexe. Utilajele chimice realizate de elevi sint montate nupă
planul de execuţie, respectInd toate repereie. Pentru
cazangii practica se desfăşoară În uzină, elevii participind, alături de muncitori, la executarea utilajelor
necesare industriei chimice.
Pentru ca viitorii muncitori să răspundă exigenţe
lor tehnologiilor viitorului, intreaga activitate a elevilor este direcţionată spre descoperirea şi cultivarea
talentelor tehnice. de însuşire cii: mai temeinică a
profesiei.
găteşte

PRACTICA
PRODUCTiVA
ÎN iNTRE·PRINDERI
Intregul proces de invăţămint de la Grupul şcolar
construcţii de maşini din municipiul Suceava este
orientat astfel Încit să existe o strînsă legătură Între
toate disciplinele de profil, pregătindu-se muncitori
calificaţi in meseriile de strungar, frezor, rabotor,
lăcătuş, mecanic, electrici an. Intregul proces de

Instrumentul de măsură prezentat este diferit de
cele uzuale, avînd o caracteristică deosebită prin
faptul că,· folosind un circuit de memorie, valoarea
măsurată se poate citi timp de citeva secunde, chiar
dacă vîrfurile de testare au fost in depărtate de la
punctele de măsură, respectiv la· intrarea înstrumentului nu se mai aplică nici o tensiune.
Analizînd schema din fig. 1, se poate vedea că s-au
folosit citeva artificii care permit obţinerea unor performanţe bune utilizind piese puţine. Astfel, tranzistoarele cu siliciu BC 107 (T1 şi T2) sînt folosite ca
repetor pe emitor intr-un montaj Darlington. Montind
tranzistoarele În acest mod, se obţine o rezistenţă
de intrare foarte mare, echivalentă cua tranzistoarelor
cu efect de cîmp (FET). in acest fel este posibil de a
inseria cu borna de măsură de polaritate pozitivă o
rezistenţă de ordinul megaohmHor, fără a altera esential valoarea tensiunii măsurate.
. Mentionăm că metoda practică cea mai rapidă şi
sigură' pentru a determina rezistenţa de intrare a
unui instrument de măsură se realizează astfel: se
introduce o tensiune egată cu indicaţia cap de scală,
se înseriază apoi În circuitul de intrare o rezistenţă
variabilă, care se ajustează pină cînd a·cul indică exact
jumătatea scalei. Se măsoară valoarea rezistenţei
inseriate, care În acest caz va fi egală cu rezistenţa
de intrare a instrumentului in domeniul măsurat.
Astfel,dacă la 5 V se obţine cap de scală (domeniu
0-5 V) şi la o indicaţie de 2,5 V rezistenţa inseriată
este de 50 kfl.. rezistenţa de intrare este de 50 kO.
Se vede astfel că dacă în voltmetrulelectronic prezentat putem înseria În circuitul de măsură o rezistenţă de ordinul megaohmilor fără a altera esenţial
indicaţia iniţială, rezistenţa de intrare este aproximativ de o sută de ori mai mare.
Aplicînd o tensiune la intrare, pe emitorul tranzistorului T2 va apărea o tensiune pozitivă fată de masă,
care însă va fi cu 1:J. V mai mică decil: cea aplicată
la borna de intrare de polaritate pozitivă datorită că
derilor de tensiune pe joncţiunile de siliciu ale tranzistoarelor T1-T2. Emitorul lui T2 va fi astfel cu 1,2 V
mai negativ decît borna de intrare de polaritate pozitivă. Pentru obţinerea unei tensiuni egale la emitorul
lui T2 cu cea de la intrare, borna de polaritate negativă de la intrare nu face masă comună cu borna negativă a instrumentului indicator. Borna negativă a
instrumentului indicator este legată la polul negativ
al sursei B1, iar borna negativă de intrare la un potenţiometru (R10) cu care se reglează indicaţia de zero.
Acest artificiu este necesar pentru a compensa că
derea de tensiune de 1:J. V provenită de la joncţiu
nile tranzistoarelor. In vederea aSigurării linear ităţi i

pregătire teoretică se desfăşoară În laboratoare, şi
cabinete şcolare. Cit priveşte practica productivă
a elevilor, ea se desfăşoară in atelierele şcolare de
lăcătuşerie şi maşini-unelte pentru elevii anului 1,
iar pentru cei din anii II, III şi IV În intreprinderi
industriale. Organizind activitatea practică atit În
ateliere şcolare cit şi in intreprinderi, se urmăreşte
educarea elevilor prin muncă şi pentru muncă, fiind·
asigurată o bună legătură intre pregătirea teoretică
şi practică. intre educaţia ştiinţifică şi activitatea
concretă.
Pregătirea profesională incepe in atelierele şcola
re. unde, sub indrumarea maiştrilor instructori. elevii
execută primele lucrări de lăcătuşerie şi de pre-

lucrare a pieselor prin aşchiere. Incadrarea şi efectuarea orelor de oractică productivă În intreprinderi
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indicaţiei şi la tensiuni mici s-a folosit un alt artificiu.
Prin rezistenţa R8 se cuplează emitorul lui T2 la un
potential care este cu 9 V mai negativ decit polul
negativ al sursei B1. Folosind sursa B2 şi rezistenţa
R8 se asigură trecerea unui curent de emitor la T2,
chiar la o indicaţie zero a instrumentului de măsură.
Instrumentul indicator M1 de 100 )IA cu rezistenrele fixe şi semireglabile aferente (R2... R7) asigură
măsurarea tensiunilor care apar pe emitorul lui T2.
Comutatorul K2 permite folosirea domeniului corespunzător tensiunii de măsurat. Rezistenţa de intrare
Ci acestui subansamblu de măsură este de 10 k O/V
şi se poate inlocui cu un multimetru corespunzător
(fig. 2).
Sursa B1 (27 V) este formată din trei baterii de 9 V.
Curentul consumat este extrem de mic, de 0,6-0,7 mA.
Sursa B2 (9 V) are un consum şi mai mic de 0,090,3 mA, folosindu-se în acest scop o singură baterie
de 9 V. Datorită consumului mic, durata de exploatare a bateriilor este egală cu durata lor de depozitare.

CIRCUITUL DE MEMORARE
Cu ajutorul comutatorului K1 se poate comanda
punerea În funcţiune sau oprirea memoriei. Tensiunea aplicată la borna cu polaritate pozitivă trece prin
rezistenţa R1 la baza tranzistorului T1. Condensatarul C1 asigură decuplarea intrării fată de eventuale
perturbaţii statice sau de reţea captate eventual de
cordoanele de măsură şi care ar putea modifica valoarea reală a tensiunii măsurate.
In poziţia «pornit», comutatorul K1 introduce În
paralel pe acest condensator unul suplimentar (C2).
Acest condensator de 3 MF este, de fapt, piesa principală a memoriei, intrucit se incarcă la tensiunea
măsurată şi reţine aproximativ cinci secunde tensiunea inmagazinată. Acest timp este suficient pentru
a putea citi comod valoarea indicată, după îndepăr
tarea virfurilor de la punctele de măsură. Înainte de
a incepe o nouă măsurătoare, virfurile se scurtcircuiteală pentru descărcarea completă a condensatorului C2, respectiv aducerea din nou la zero a instrumentului indicator.
Condensatorul C2 nu trebuie să aibă curenţi de
fug.ă, deci trebuie folosit un condensator cu dielectric de plastic, de bună calitate. Se pot lega, eventual,
in paralel trei condensatoare de 1 MF, această valoare fiind mai uşor de procurat. Atragem ,atenţia că
folosirea in acest scop a condensatoarelor electrolitice este contraindicată.
Rezistenta R1 limitează curentul de Încărcare a condensatorului C2 la o valoare maximă de 0,2 mA la
20 V. Acest curent extrem de mic nu poate periclita
nici o piesă din circuitele electronice la care se testează tensiunile.

CIRCUITUL DE PROTECTIE

POZ. K2:
1;: 0- 5 V
2::: 0- tDV
3=
20V

a-

+

-av

n.

pentru elevii anilor
In şi IV au fost realizate in
dublu scop: pentru ridicarea nivelului de pregătire
profesională şi pentru ca absolvenful să se integreze imediat in procesul de producţie in viitorul loc
de muncă. Atit in atelierele şcolare cit şi in intreprinderi, elevii îşi extind activitatea şi in domeniul de
proiectare-cercetare şi respectiv executarea unora
din reperele propuse. Inaltul grad de pregătire
teoretică şi practică este concretizat in produsele
realizate ca: mobilier şcolar. machete didactice in
stare de funcţionare pentru autodotare. polizoare şi
maşini de găurit tip G5 ce au fost construite oentru
terţi pe baza unor comenzi ferme etc. Executarea
fiecărui reper, a fiecărui subansamblu, asamblarea
lor, executarea instalaţiei electrice sint dovada unei
bune pregătiri profesionale.

toate
de

că aparatul nu este prevăzut cu un circuit
protecţie, piesele componente nu se dis-

trug dacă accidental se introduce un timp scurt o
tensiune de polaritate inversă, dacă acesta nu depă
şeşte tensiunea maximă a domeniului de măsură
folosit.

La o tensiune mică cu polantate incorectă, tranzistoarele T1 şi T2 nu conduc; instrumentul de măsură
va indica in sens invers (sub zero), fiind deplasat de
tensiunea de opoziţie. Dacă tensiunea aplicată al polaritate incorecti la intrare depăşeşte tensiunea maximă inversă admisibilă a joncţiunilor E-B. aceste joncţiuni vor funcţiona ca diode Zen el", iar instrumentul
indicator va fi din nou deplasat in sens invers. Trebuie să subliniem că domeniul maxim care se poate
rhăsura cu acest montaj este de 20 V. intrucit joncţiu
oile E-B ale tranzistoarelor indicate nu suportă o tensiune mai mare.

PUNEREA iN FUNCTIUNE ŞI FOLOSIREA
După asamblarea pieselor comoonente, dacă aparatul este executat conform variantei din Jig. 1, inaintea punerii in funcţiune a montajului se va etalona
subansamblul de măsură prin reglarE!at, rezistenţelor
semivariabile. Introducind o tensiune etalon de 5-10
şi 20 V intre borna minus a lui M1 şi ploturile 1-2,
respectiv 3, ale comutatorului K2, se aduce acul indicator la o indicaţie de cap de scală cu ajutorul rezistenţelor R2-R4, respectiv R6. Se verifică conexiunile montajului şi se alimentează apoi conform indicaţiilor schemei. Virfurile de testare se oun in scurt,
iar cu potenţiometrul R10 se reglează indicaţia de

zero a instrumentului. Se pl"esupunecă reglajul de
zero mecanic al insirumentului indicator a fost verificat În prealabil.
Dacă se realizează schema
reglajului de zero este identică
tru fig. 1, însă comutarea domeniilor de
realizează prin comutarea muifimetrufiui
meniile corespunzătoare. Se va avea
caz ca tensiunea maximă măsura.m
nu delpă:şe,:is<:ă
20 V. Tensiunea
mulfimetru
egală
cu cea aplicată la
testare,
rezistenţa de intrare a montajului este
voltmetru electronic.

3

Un microradioreceptor reflex, conceput pentru recepţionarea unui singur post, are dimensiunile geometrice comparabile cu ale unei
cutii de chibrituri.
Necesitînd piese puţine, acest montaj este
foarte indicat a fi realizat de începători, care se
vor familiariza cu modul de legare a pieselor,
iar bunele rezultate obţinute le vor da curaj să
abordeze şi alte scheme ceva mai complicate.
De remarcat Încă un atribut al montajului: alimenta rea cu energie electrică se poate asigura

din două baterii de 1,5 V legate În serie, dintr-o
baterie de 3 V sau chiar dintr-o baterie de 4,5 V.
Evident, cu bateria de 4,5 V audiţia este mai
puternică, dar greutatea aparatului creşte simtitor .
. Selecţionarea postului de radiodifuziune dorit se face din circuitul oscilant L1C1 C2, apoi
prin inducţie semnalul este aplicat bazei tranzistorului T1. Aici, În T1, semnalul este amplificat şi aplicat pe baza tranzistorului T2.
În colectorul tranzistorului T2 este cuplată
înfăşurarea L4 a transformatorului de radiofrecvenţă. Semnalul indus în înfăşurarea L3
este detectat de diodă, apoi componenta de
audiofrecvenţă, prin condensatorul de 1 jlF şi
Înfăşurarea L2, este aplicată bazei tranzistorului T1. De această dată, componenta de audiofrecvenţă este amplificată de T1, apoi de T2
şi T3 şi aplicată difuzorului sau căştii.
Constructiv, pe o bară de ferită, lungă de
4-5 cm, se bobinează L1 şi L2. În lipsa barei de
ferită se pot lipi cap la cap cîteva miezuri de la
bobine pînă se obţine bara dorită.
Bobina L1 are 100 de spire, iar bobina L2
are 6 spire cu sîrmă de cupru izolată cu email
sau mătase şi cu diametrul de 0,08 sau 0,1 mm.
Înfăşurările L3 şi L4 se realizează pe un tor
(inel) de ferită cu diametrul de 7 mm şi Înfăşu
rarea L4 are 60 de spire, iar L3 are 70 de spire.
În lipsa inelului de ferită se poate utiliza un

miez de ferită cu lungimea de 1,5-2 cm şi În
acest caz numărul de spire pentru L3 şi L4 se
va dubla.
Sîrma utilizată pentru aceste înfăşurări este·
aceeaşi ca la Înfăşurările L1 şi L2.
Toate tranzistoarele sînt de acelaşi tip, şi
anume BC tp7-BC 108-BC 109-BF 214-BF 215 etc,"
După ce montajul a fost terminat, În locul
condensatoarelor C1 şi C2 se montează un
condensator variabil. Prin rotirea acestuia se
face acordul pe postul de emisie preferat.
Ştiind că un condensator variabil cu aer are
capacitatea maximă de aproximativ 500 pF, se
apreciază valoarea necesară pentru recepţia.
postului şi apoi condensatorul variabil se Înlocuieşte cu unul fix (C2) şi unul semivariabil
(C1), din care se face acordul fin,

MASINA LUI ZEEMAN
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III
Dispozitivul (fig. 1) constă dintr-un disc
circular (din material plastic, tablă. carton
etc.). fixat printr-un pivot central pe un
plan orizontal (o scîndură adecvată); discul
se poate roti liber În jurul pivotului central.
Intr-un punct oarecare al. circumferinţei
(În figură. punctul M) sînt legate două fire
elastice: firul MQ. a cărui extremitate Q
este fixată de planul suport. şi firul MP. a
cărui extremitate P este liberă. putînd fi
mişcată În mod arbitrar În planul discului
(prin elasticitatea celor două fire).
Experienţa pune În evidenţă existenţa
unei zone În formă de romb curbiliniu.
ABCD (în planul suport). cu următoarea
proprietate: dacă P se află În afara acestei
zone. discul are o singură poziţie de echilibru stabil; dacă P este situat În interiorul
zonei. discul are două poziţii distincte de
echilibru stabil.

4

u

v

Dacă punctului P i se dă o mişcare lentă
În plan. poziţia de echilibru al discului se
schimbă ş~ În general, această schimbare

este de asemenea lentă. Totusi. dacă P se
deplasează lent. traversînd m~chiile zonei
ABCD. există situaţii În care discul «sare»

w

x

brusc de la o poziţie de echilibru stabil la
alta distanţat diferită. Spre exemplu. dacă
P se deplasează pe drumul rectiliniu secant
UVWXYZ. un «salt» al discului se va produce atunci cînd P iese din romb prin
punctul Y. dar nu şi la intrarea lui P În

y

z

punctul V. Şi mai surprinzător este Însă
ceea ce se petrece la parcurgerea aceluiaşi
drum În sens invers, ZYXWVU: discul
«sare» tot la iesirea lui P din romb (de data
aceasta În V), dar nu şi la intrarea sa În Y.
Cu alte cuvinte. comportarea discului nu

REC PTO

C
Un receptor miniah.Jră se poate
realiza şi cu două tranzistoare,
obţinîndu-se o audiţie de bună caiitate, cu o selectivitate mulţumi
toare, fiind În acelaşi timp cu reactie si reflex.
, Semnalul selectat de circuitul
L1C este aplicat primului tranzistor şi readus În circuitul de antenă
prin bobina l2. Aducerea acestui
semnal În fază cu semnalul de la
intrare, deci obţinîndu-se o reacţie pozitivă, duce la o creştere
substantială a sensibilitătii si respectiv a' selectivităţii. Din' colectorul tranzistorului T1, prin condensatorul de 1 nF, semnalul de radiofrecvenţă este aplicat d iodelor de
detecţie şi prin şocul de radiofrecvenţă componenta audio este aplicată iarăsi bazei tranzistorului T1.
Această 'readucere a componentei de· audiofrecvenţă În primul
tranzistor constituie efectul reflex.
Pentru radiofrecvenţă, sarcina
primului tranzistor este şocul montat În colector, iar pentru audiofrecvenţă sarcina tranzistorului T1
este rezistenţa de 5 kO, În serie cu
socul. Semnalul de audiofrecventă
amplificat de T1 este aplicat pe
baza tranzistorului T2 prin condensatorul de 10 ).lF.

c

se inversează atunci cînd inversăm traseul
parcurs de P.
Teoria explică această comportare ciudată a discului, luînd în considerare energia
. ""'Iagazinată În firele elastice pentru
ooziţii ale tu..! P de-a lungul seg"WXYZ. In fig. 2 este arătat
. E În raport cu poziţiile
I')entru punctele U, V.

iar tranzistorul T2
fi BC 107,
bazei tranzistorului T1. Dacă amSC 108, se 109.
D1 si D2
Tranzistorul T2 amplifică şi mai plificarea nu este destul de mare,
sînt cu contact
de
mult semnalul de audiofrecvenţă se inversează
la bobina
EFD 106, EFD
EFD 115 sau
şi prin intermediul transformatoruL2, urmărindu-se deci obţinerea
indiferent ce alt tip. Difuzorul este
lui Tr il aplică difuzorului.
reacţiei
miniatură, cu impedanţa de 6-8 O.
Bobinele de la intrare se realizează pe o bară de ferită lungă
de 10-12 cm si cu diametru! de
8 mm. Astfel, p'entru recepţionarea
undelor medii, bobina L1 are 70 de
spire din sîrmă de cupru emailat
cu diametru! de 0,08 mm, bobina
L2 are 10 spire, iar L3 are 6 spire,
ambele din sîrmă cu diametrul de
0,3 mm.
Transformatorul se execută pe
un miez cu sectiunea de 2-3 cm 2 ,
În primar bobinîndu-se 500 de spire
cu diametrul de 0,2 mm, iar În secundar 25 de spire cu diametrul
de 0,3 mm. Şocurile de radiofrecventă se realizează bobinÎnd pe
Cel mai frecvent, fabricile constructoare de ;omponente electronice marcarca~e mici cu miez de ferită cîte chează valoarea sau indicativul fiecărui produs nu direct cu cifre, ci prin dungi
60 de 'spire cu sîrmă de diametru colorate, a căror combinaţie respectă un anumit cod. Utilizarea corectă în diverse
montaje a pieselor impune bineinţeles să le cunoaştem valoarea, toleranţa valorii
0,15-0,2 mm.
Condensatorul C este variabil, şi celelalte caracteristici, cum ar fi tensiunea de lucru sau coeficientul de tempeavînd capacitatea maximă de 500 pE ratură.
in montajele tranzistorizate, condensatoarele ceramice sint omniprezente.
Se poate utiliza un condensator Pe aceste condensatoare sînt trecute 5 sau 3 dungi colorate. Citirea se face
variabil ce are două sectiuni a cîte incepind cu marcajul apropiat terminalelor.
230 pF, care se vor conecta În
Condensatoarele care au numai 3 dungi colorate au toleranţă mare de la valoarea nominală, cuprinsă intre -20 şi +80 %.
paralel.
La condensatoarele cu 5 benzi colorate prima bandă indică coeficientul de
Reglajul amplificării se obţine
din potenţiometrul de 50 kO, cu temperatură, următoarele 3 benzi indică valoarea, iar banda a 5-a indică toleranţa.
Tabelul alăturat conţine traducerea codului culorilor in valori exprimate in pF.
care se poate modifica polarizarea

W. x, Y şi Z. In afara rombului, În U sau
În Z, funCţia E are un singur minim. In
interiorul rombului, În W sau În X, există,
după curn se vede, două minime situate de
o parte şi de cealaltă a unui maxim. Pe muchiile rombului, În V şi Y, unul dintre
minime este contopit cu maximumul, formînd un punct de inflexiune. Imediat după
ieşirea din romb, acest punct de inflexiune
dispare complet.
Atunci cînd punctul P se mişcă de la U
la Z, discul porneşte dintr-un minim iniţial
si - din cauza frecărilor inerente - el
~ămÎne În acest minim tot timpul drumului
lui P pînă În Y. Cînd P ajunge în Y, tocmai
acest minim se suprimă şi astfel discul este
obligat să «sară» În sigurul minim rămas,
care este situat la o anumită distanţă faţă
de cel iniţial.
Comportarea ciudată - la prima vedere
- a discului a legat numele acestui dispozitiv ingenios de termenul «catastrofă»:
cunoscut sub denumirea de «masina lui
Zeeman», după numele celui care i-a conceput, dispozitivul mai este Întîlnit si sub
eticheta de «masina-catastrofă».
.
Realizarea pra~tică a d ispozitivu lui (fig.
3) este la alegerea constructorului. Fiind
destinat experienţelor demonstrative din
laboratoare. este de preferat să se construiască la dimensiuni mari. Lungimile
firelor MQ şi MP (elastic obişnuit din mercerie) se aleg experimental. In functie
de poziţia punctului fix Q se stabile;te
(experimental) zona ABCD, care va' fi
apoi desenată (sau vopsită) pe placa suport.
Pentru manevrarea uşoară a capătului liber
P, acesta poate fi prevăzut cu o buclă În
care se introduce vertical un mîner adecvat
cu vîrf aSCUţit. Sistemul de fixare a discului
trebuie să permită rotirea uşoară a acestuia,
dar fără joc apreciabil. Gaura va fi perfect
centrată, iar Între disc şi placa suport se
va introduce (pe axul de prindere) o şaibă
distanţieră pentru a Împiedica rezema rea
discului de placă. Ideal este ca discul să
posede În centru un rulment de dimensiuni
mici.

Coeficientul termic al capacităţii reprezintă variaţia relativă a capacităţii pentru o variaţie a temperaturii cu 1°C. Valoarea nominală a capacităţii este dată
pentru temperatura de +25°C.
Coeficientul termic se exprimă in milionimi din valoarea nominală. De exemplu,
un condensator avînd capacitatea C=100 pF la +25°C şi un coeficient de temperatură de -220, pentru o creştere a temperaturii cu 1O°C, noua sa capacitate va fi:
C + AC = 100 + [100 x (.-220 x 10"6) x 10] = 100 - 100.220.10-6 .10 =
= 100-0,22 = 99,78 pF,
Un asemenea condensator (din exemplu) este marcat cu 5 benzi colorate În
următoarea ordine: galben, maro, negru, maro şi Încă o bandă colorată -ce
indică toleranţa.

PIITRU TRil CAHlE
Ing. SERGIU FLORICĂ

Deşi staţia de telecomandă este de
tip secvenţial, utilizind in acest sens
trei filtre de audiofrecvenţă, se pot
obţine comenzile stinga. dreapta, inainte şi înapoi, comenzi care satisfac
pe deplin pe tinerii constructori amatori de telecomenzi.
Staţia poate fi utilizată la telecomanda unei şalupe sau automobil,
după tipul machetei disponibile.
Radioreceptorul are un etaj de detecţie superreacţie echipat cu tranzistorul 2 SA 340 (P 403, AF 215), a
cărui bază este polarizată prin potenţiometrul P1 (5 kn). Semnalul captat
de antenă provoacă amorsarea oscilaţiilor superaudibile generate de tranzistorul T1. Sensibilitatea etajului este
reglată din potenţiometrul P1 (fig. 1).
Semnalul detectat este aplicat prin
droselul Dr unui etaj de audiofrecvenţă ale cărui tranzistoare T2, T3 şi
T4 sînt cuplate galvanic.
Rezistenţa de ~2 kO asigură o reacţie negativă intre primele două etaje,
facilitind trecerea unui spectru mare
de semnale de audiofrecventă. Din
emitorul ultimului tranzistor T4 semnalul se aplică unor filtre de audiofrecventă. Cind frecventa semnalului
detectat nu coincide cu frecvenţa proprie de rezonanţă a circuitului oscilant, reactanţa inductivă a bobinei l2
este mică, ţinînd baza tranzistorului
T5 la un potenţial pozitiv.
la apariţia unui semnal a cărui frecvenţă este egală cu frecvenţa de rezonanţă a unui filtru, inductanţa reactivă va creşte, negativind baza tranzistorului, ceea ce conduce ia creşte
rea curentului de colector le, creştere
care. prin circuitul de reacţie pozitivă
format de condensatorul de 47 nF şi
dioda D2, asigură un curent le suficient pentru atragerea releului R (tip
HU 101 12.01, de fabricaţie R.S.C.). În
schema prezentată s-a utilizat un mon-

taj Darlington, care oferă o siguranţă
sporită În exploatarea staţiei.
Bobina l1 va fi confecţionată pe o
carcasă din polistiren cu diametrul de
8 mm, bobinÎnd 12 spire cu sîrmă de
Cu-Em cu diametrul de 0,3 mm. Şocul
de radiofrecvenţă se execută pe corpul
unei rezistenţe de 1 MO/0,5 W, avînd
60 de spire din sîrmă de Cu-Em cu
diametrul de 0.1 mm.
Droselul Dr se execută pe o oală
de ferită q, 14x14 mm, avînd bobinate
cca 920 de spire cu sîrmă de Cu-Em
cu diametrul de 0,08 mm.
Pentru filtre se recomandă utilizarea unor oale de ferită de tip Mullard
(FX2236) sau Philips (P14/8-3B7), sau
de fabricatie TESlA, utilizate la filtrele de corecţie ale magnetofoanelor
(q, 18x12).
Constructiv, radioreceptorul a fost
conceput pe sistemul de module realizabile pe plăcuţe cu circuit imprimat (fig. 2).
Modulul de radiofrecvenţă se execută şi se reglează inaintea celorlalte
module, montind o pereche de căşti
intre punctele a şi b. Reglajul constă
in obţinerea unui semnal de audiofrecventă de Intensitate maximă.
Modu'lele filtrelor de audiofrecventă
au aceleaşi dimensiuni cu moduleie
de radiofrecvenţă, asamblarea lor fiind
realizată cu ajutorul a patru tije de
cupru cu diametrul de 2 mm. Schema
de cablaj a fost realizată pentru releele tip TESLA-HU 101 12.01. In cazul În care se dispune de alte tipuri
de relee, se va reface schema de ca__-----Ţ.~5--Ţ.~10~=_M_P_3_9--~~~~
blaj, păstrînd cotele
de gabarit.
D1
-9V
Contactele r1 şi fz
aie primelor două relee vor fj incluse in
sistemul de alimentare al microelectromotorului servome-
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c

41nf
____
_ _ _ _ _ .JI

6

canismului de direcţie (fig. 3).
Releul R3 poate, prin contactulr3 •
să Închidă circuitul de alimentare al
unui releu R4 care va schimba polarizarea sursei de alimentare a electromotorului de propulsie (fig. 4). În
construcţia staţiei a mai fost prevă
zută varianta de acţionare a releului
R4 (fig. 5), În sensul că acest releu va
fi montat intr-un circuit basculant bistabil acţionat de un impuls negativ.
Această variantă prezintă avantajul că
la schimbarea sensului de deplasare
al modelului se poate acţiona şi asupra mecanismului de direcţie, deoarece tranzistoarele circuitului basculant bistâbil rămîn În aceeaşi stare
pînă la primirea următorului impuls
negativ.
Radioemiţătorul (fig. 6) are un oscilator pilotat pe cristal de cuarţ (f =
27,120 MHz), echipat cu un tranzistor
2SA340, a cărui sarcină o constituie
bobina l1 (12 spire cu sîrmă de Cu-Em
cu diametrul de 0,4 mm), oscilator
care este cuplat inductiv cu un etaj
final prevăzut cu un tranzistor 2N 1613
(2N 3375). Bobina l2 se execută cu
liţă de radiofrecvenţă 10 x q, 0,03 mm,
dublu izolată În mătase, bobinÎnd 2,5
spire peste l1. Carcasa bobinei L1
are un diametru de 6 mm (polistiren),
fiind prevăzută cu miez reglabil de
ferită. Etajul final este prevăzut cu un
filtru 17, realizat din două condensa-
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PLĂCUTĂ DIN
MATERiAL
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3xMP42
tenţă (perioadele de conducţie ale
tranzistorului EFT 124) tranzistorul de
radiofrecvenţă T2. Frecvenţa Întreruperilor se reglează cu ajutorul potenţiometrelor P1, P2 şi
Radioemiţătorul se

!
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cu sîrmă
cu rii::lmp'trlll
1 mm, executată
aer» pe un diametru de 12 mm).
Generatorul de audiofrecventă are
un tranzistor TUJ (unijoncţiune) de

P3.

introduce Într-o
casetă confecţionată din tablă de aluminiu groasă de 1,5 mm
7). În
interiorul cutiei se
ecranele
B
2C
tot din
de
mm.
Cotele
vor fi stabilite
instrumEmtiJlui şi al butoaB2, B3 utilizate de radio-

2N 2646, care generează un sem«dinti de fierăstrău», semnal care
este transformat intr-un semnal dreptUI1(lhil.!lar de către tranzistorul T4 cucu tranzistorul fina!
care alimentează cu intermi-

carcasei se recomandă a
un sablon
corl1e<;ţlonat dintr~un lemn de
care cutia se va introduce
Într-o
de sodă caustică
sare de bucătărie
vederea sablării
tia durează cca 30 de
<> spălare in jet de apă a
cutiei se va pre!vec:!ea o mască
bucată de
groasă de
0,5 mm. Antena
= 1,25 m) se va
prinde pe un
izolant (material
plastic).

ca materialele
redacţiei
noastre să fie dactilografiate sau scrise citeţ

În construcţia unor casetofoane sint
utilizate o serie de montaje pentru
menţinerea constantă a turaţiei electromotorului de antrenare a benzii
magnetice. Un astfel de dispozitiv este
redat în figura alăturată, re!Jlre2~entînlcl,
În esenţă, un stabilizator
Tensiunea continuă
pe
250 si
colectorul său este
alimentat' pIArtr,nmntr,rtil Starea de
este inTr':'n7i,!:'''',.,r"I,,,i T
2

care, ia rindul său, va fi cOlmand,3t
bază de tranzistorul T 3
nea de polarizare a
este modificată cu poitenţioime'tn
k fi montat intr-un
re1\ll.n.r!iT'i,..,".."i tensiunea de polari-

şi deseexecutate
normelor
in creion).
M::atAri~IAliQ. nepuse restitu i e

CQ-

YO 2.
Aplicînd joncţiunii pn o tensiune instudiind raportul ce există Între
variatia tensiunii la borne şi curentul ce
trece 'prin joncţiune, se observă că, de la
o anumită valoare, tensiunea rămîne
aproape constantă pentru variaţii însemnate ale curentului, Această proprietate
a sugerat utilizarea joncţiunilor, deci a
diodelor, în scopul stabilizării tensiunii,
diode ce sînt actualmente cunoscute sub
denumirea Zener.
Un montaj foarte simplu de utilizare
a diodei Zener este cel din fig. 1, unde
sînt prezentate modul de. conectare, simbolul şi respectiv anoda şi catoda.
Curentul normal de funcţionare este
acelaşi la un tip de diode Zener, cum ar
fi miniatură, de putere medie sau de mare
putere, fiind cuprins între 3 mA şi cîţiva
amperi.
în fig. 2 sînt prezentate curba caracteristică a unei diode Zener şi limitele de
variatie ale tensiunii la borne pentru variatii' ale curentului între valori admisibile şi valori maxime.
Fabricile producătoare indică tensiunea nominală de stabilizare Vz şi abaterile de la aceasta, funcţia de dispersie de
parametri provenită chiar din procesul
de fabricaţie. Astfel, pentru dioda DZ 308
cu Vz = 8 V, la bornele unor exemplare
se pot găsi valori cuprinse Între 7,7 V şi
8,7 V la un curent Iz de 5 mA.
Rezistenţa dinamică alt parametru
al diodei - este totdeauna indicată în
cataloage şi valoarea acestei rezistenţe
este cu atît mai mică cu cît valoarea curentului Iz este mai mare, lucru evident,
deoarece tensiunea este aproape constantă. O mare influenţă are şi temperatura
asupra diodelor Zener.
în fig. 3 sînt prezentate deplasarea
curbei în funcţie de variaţia temperaturii,
precum şi abaterea de tensiune stabilizată. Influenţa temperaturii este totdeauna
prezentată sub forma unui coeficient exprimat în m V;CC şi care poate fi valoric
negativ sau pozitiv.
De obice~ diodele cu tensiunea Zener
inferioară lui 5 V au coeficient de temperatură negativ, iar diodele cu tensiuversă şi

nea Zener peste 7 V au coeficientul pozitiv. Se observă că diodele cu Vz în jur
de 6 V au un coeficient aproape nul şi
pentru montajele ce vor lucra la variaţii
mari de temperatură vom monta diode
Zener cu Vz = 5,6 -;- 6 V.
în cataloage, tensiunea Zener Vz este
dată pentru fiecare tip de diodă la temperatura de + 25°C.
Dacă la o diodă cu un coeficient de
temperatură de +4 mVrC şi Vz = 7 V
la 50 mA îi creştem temperatura la + 7SOC,
deci o variaţie de temperatură de 50°C,
noua tensiune stabilizată va fi:
410- 3 x 50 +- 7 = 7,2 V.
Coeficientul de temperatură se maI poate exprima şi în procente pentru variaţii
de lOC.
Revenind la montajul din fig. 1, deci
la un montaj practic, să vedem modul
cum se calculează fiecare element din
schemă şi interdependenţa dintre elemente.
Rezistenta de sarcină Rs determină
curentul Is' ca raport Între tensiunea Vz
la bornele diodei şi valoarea sa şi trebuie să fie mult mai mare ca raportul
dintre Vzjl
' Condiţia ca Is (curentul
zM
prin sarcină) să fie mai mic d~cît IZM este
obligatorie. Este recomandabIl pentru calcularea rezistenţei R1, pornind de la faptul că Is este cunoscut şi trebuie luată o

c. Curentul Is variază Între două valori Is1 şi Is2.
Presupunem că Isi = 5 mA şi Is2
= 15 mA.
Ui-Vz
De astă dată, Rl = - - - - Is1 + IZM

-::--.!- =

Rl

nează

= 0,05.
de 4V , eficacitatea este 0,2
4
Se subînţelege că optim este ca, pentru
orice variaţie a tensiunii la intrare, varia-
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dei cu IZM mai mic; rezistenţa echivalentă în curent continuu este suma rezistenţelor celor două diode.

+
Catad

OZ

Ui.

Anod

diodă cu lzM > Is, să stabilim mai Întîi
un curent de lucru Iz care apare ca semi-

suma dintre Is şi IZM' Spre exemplu, dacă
Is = 15 mA, vom lua o diodă Zener
cu IZM = 25 mA ş~ pornind de la relaţia de mai sus, Iz = 20 mA. Calculul rezistenţei Rl se face în funcţie de cazurile
reale, care pot fi:
a. Curentul Is este constant.
Dacă tensiunea de intrare este, de exemplu, Ui = 14 V şi Is = 15 mA, IZM
25 mA, Vz = 6 V, atunci Rl =
= Ui - Vz ~~ = 200 O
Is +IzM
0,04

6,45 6,1

R 1 = Ui - V z = ~ - 6 = --.!_
I
.
0,025 0,025
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b. Curentul Is variază Între
şi Is.
în acest caz, diferenţa intre Ui şi Vz se
Împarte la I
:
zM

I
7

I

8

0,035

Se întîlnesc caZUrI cind dorim o tensiune stabilizată de valoare mai ridicată,
pentru care nu posedăm o diodă Zener
şi atunci montăm două diode in serie
(fig. 5). Diodele montate pot fi de orice
tip, dar în acest caz trebuie avut În
dere că: tensiunea sta bilizată este suma
tensiunilor nominale ale celor două diode; valoarea curentului IZM este dată de
dioda ce are Vz mai mică (pentru diode
din aceeaşi familie), sau pentru diode diferite IZM admis în lucru este cel al dio-

I

U.t:: 18V±20%

21,6 -10

=

=_11,6 =3310.
0,035

266 O

0,03
.
Un indiciu privind modul cum funCţIO
o schemă de stabilizator cu diodă
Zener este aşa-numita eficacitate, ca raport între variaţia tensi unii de la ieşire
fată de variaţia tensiunii de la intrare.
'Astfel, dacă la ieşire tensiunea va a~ea
valori cuprinse între 8 şi 8,2 V, ~e~ o
variaţie de 200 m V pentru ? varIaţie ~
tensiunii la intrare Între 12 ŞI 16 V, decI

Uimax - Vz

= I;+!zM

-- ...

lz~~Jt;.

- -- ----

..

tia tensiunii la ieşire să fie nulă.
Cu aceste noţiuni generale despre diodeie Zener. să calculăm elementele' unor
~cheme utilizate în practică şi, prin exemplele date, aria aplicaţiilor să poată fi
('xlinsă.

Presupunem că avem de alimentat un
aparat la tensiunea de 10 V, care poate
consuma între
şi 5 mA, tensiunea de
intrare avînd valoarea de 18 V, cu o
abatere de ± 20% (fig. 4). Aceasta Înseamnă că tensiunea de intrare poate
avea valori cuprinse între 14,4 V şi 21,6 V.
întrucît Is
5 mA, vom lua o diodă
cu IZM = 30 mA şi Vz = 10 V, cum este
DZ 310.
Valoarea rezistentei Rl se calculează
pentru valoarea ma'ximă a tensiunii de
intrare:

°

Astfel, pentru aIimentarea unui montaj
cu 15 V, putem utiliza două diode, DZ 307
şi DZ 308, montate în serie. Calculul rezistenţei Rl se face ţinînd cont de referirile făcute anterior.
Obtinerea unor tensiuni stabilizate de
valori' mici se poate realiza tot cu diode
Zener, dar montate În sens direct. Astfel,
pentru o joncţiune cu siliciu tensiunea
stabilizată este de 0,7 V şi dacă se montează in serie două diode, tensiunea stabilizată va fi de 1,4 V.
Cu aceste cunoştinţe despre modul cum
funcţionează şi se montează o diodă Zener pentru obţinerea unei tensiuni stabilizate, constructorul amator îşi va putea
realiza
şi mai co mplicate sau va
de functionare a unui prodin ace~t domeniu.
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potenţiometrului şi masă se conectează
rezistenţa de 56 kO, însemnată cu steluţă şi care limitează gradul de acoperire al benzii, care trebuie să fie de

Receptoarele folosite la «vînătoarea
dA vulpi» (radiogoniometrie) În banda
d~ 144 MHz, spre deosebire de celeICllte receptoare de unde ultrascurte,
trebuie să îndeplinească unele condiţii suplimentare, din care şe remarcă:
să aibă o bandă de trecere de ordinul
a 50-100 kHz care să permită un acord
comod pe frecvenţa «vulpii» (radioemiţătorului) În condiţiile În care concurentul fuge sau este În mişcare; să asigure
o atenuare mare a amplificării receptorului, de ordinul a 60-80 dB, care să
permită goniometrarea «vulpii» la diferite distanţe de aceasta; pentru imediata apropiere de vulpe să dispună de
un dispozitiv eficace de orientare spre
emitător.

Receptorul prezentat satisface aceste
cerinţe
şi
funcţionează
după
cum
urmează: semnalul cules de antenă se
aplică pe borna de intrare şi este ampli-

ficat de tranzistorul Ti (BF 181). Antena
şi carcasa receptorului, inclusiv asamblarea diferitelor blocuri, vor fi prezentate într-un număr viitor. Deoarece amplificatoruJ este neutrodinat (semnalul
de intrare se aplică simultan şi în faze
diferite pe bază şi emitor), permite
atenuarea amplificării acestuia, prin variaţia polarizării bazei, pînă aproape de
zero. Atenuarea amplificării se face
acţionînd potenţiometrul P2. Acordul
circuitelor de intrare şi de ieşire ale
amplificatorului (L2 şi L3) se face În
mijlocul benzii de doi metri (145 MHl).
Tranzistorul T2 îndeplineşte rolul de
mixer: pe bază se aplică semnalul cules

ordinul a 2,5 MHz; valoarea de 56 kQ
se alege experimental, în funcţie de
fiecare exemplar de diodă varicap şi
modul cum a fost realizat montaiul (capacităţi parazite etc.}, precum şi de valo~rea potenţiometrului folosit.
Intre dioda varicap şi circuitul oscilatorului local este conectat condensatorul de 15 pF (vezi fig. 1), care
tează gradul de acoperire al benzii.
cazul că folosim alte diode varicap, de
exemplu BA 124, această capacitate va
avea valoarea de 8-10
iar
diodele varicap de tipul
de ordinul a 18 pF.
Frecvenţa oscilato"ului local este mai
mică cu 5,5 MHz decit frecvenţa semnalului cules de antenă.
În circuitul de colector al mixerului
(T2) este selectat semnalul de frecvenţă
intermediară de 5,5 MHz cu ajutorul
unui filtru de bandă format din două
circuite acordate, cuplate capacitiv (L5
şi L6). La ieşirea filtrului de bandă,
semnalul (divizat capacitiv) se aplică pe
baza primului tranzistor amplificator al
frecventei intermediare (T4). Acest etaj
este comandat (în paralel cu T1) de
semnalul de reglaj manual al sensibilităţii. Deoarece se comandă simultan şi
T1 şi T4 cu semnalul de «reglaj» manual al sensibilităţii, se obţine o reducere a amplificării globale a receptorului de ordinul 60-80 dB. În continuare,
semnalul este amplificat de al doilea
etai de frecvenţă intermediară (T5),
după care este detectat de dioda D5
(orice diodă punctiformă cu germaniu).
După detecţie, semnalul se aplică amJ:'lificatorului de curent continuu (T6)
din colectorul căruia se culege semnalul de reglaj automat al amplificării.
Acest semnal, În serie cu rezistenţa de
150 kO. se aplică potentiometrului P2,

T1 -BF 181

ls
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T3 - SF 215 l7

1.-; = f (lb), se obţine o variaţie mare a
curentului de colector (deCi şi a tensiunii de pe colector), pentru o variaţie
mică a curentului injectat În circuitul
bazei. Acest fapt este În avantajul «VÎnătorului», deoarece o variatie mică a
valorii semnalului receptionat (o apropiere sau o depărtare mai mică sau mai
mare de «vulpe») se traduce printr-o
variatie însemnată a frecventei oscilatorului.
.
în felul acesta, după minimumul de
(de ton) se poate determina
cu
direcţia spre
în cazul
apropierii de aceasta,
de
semnalul recepţionat este puternic
nu mai
practic fixarea
semnalului direct.
cazul În care dorim să obtinem un
ton care să nu varieze
În ritnwl «mavom
un cond,en:saP~II'·('tl-nll'tl(' de 50 .uF În circuitul
a bazelor osciiatorului mul(în schemă este arătat
tat). Comutatorul K permite :::l"''''"I-r:::l,rp:::l
fie a semnalului recepţionat, fie a muitivihratorului.
Audiţia se face in cască (căşti) cu
impedanţa de cel puţin 100 fl. Amplificatorul de ascultare este compus din
Ţg (amplificator) şi T10 (repetor pe
emitor). Şocul de radiofrecvenţă Înlă
tură pătrunderea în receptor a semnalelor nedorite, culese de cordonul căş
tiloL
Receptorul consumă, la audiţie maximă, circa 15 mA. Alimentarea se
de la două baterii de lanternă de 4,5
Potenţiometrul de «volum» este prevă
zut şi cu întrerupător al alimentării
tK3). Ca instrument indicator «S» se
poate folosi unul de magnetofon (casetofon), de sensibilitate 0,4-0,6 mA.
În lipsa acestuia, rezistenţa de 10 kfi
se leagă direct la masă.
in fig. 2 este prezentată fotografia
montajului, realizat pe o placă de cablaj
imprimat.
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de antenă şi amplificat, iar pe emitor
se aplică semnalul oscilatorului local,
cules de pe priză al inductanţei L4.
Oscilatorul local este realizat cu un
tranzistor de tipul BF 215 În montaj cu
baza la masă. Reacţia pOZitivă este asigurată de capaCitatea de 3,9 pF conectată între colector si emitQr. Acordul
în bandă al oscilato'rului local se face
cu ajutorul diodei varicap D1 de tipul
BB 109, folosită şi În selectoarele de
canale cu acord continuu din televizoare (de exemplu, «Astronaub».
Pentru a asigura o stabilitate suficientă a frecventei oscilatorului local
odată cu variaţia tensiunii de alimentare
(îmbătrÎnirea bateriei În anumite limite),
pentru comanda diodei varicap se foloseşte o tensiune stabilizată de ordinul
1.9-2.1 V.
Stabilizarea se face cu 3 diode cu
siliciu de mică putere (indiferent tipul)
conectate În serie. În conducţie directă.
'In locul acestor diode se pot folOSI cu
deplin succes tranzistoare deteriorate,
care au numai cîte o joncţiune bună
(orice tranzistoare de tipul BF sau Be).
Se va folosi, bineînţeles, joncţiunea ră
masă intactă. Această tensiune stabilizată se aplică la bornele potenţiome
trului P1 de tipul «liniar» cu valoare de
100+500 kO. Între capătul inferior al

peste semnalul de reglaj manual al sensibilităţii. Reglajul automat al amplificării Începe să actioneze numai atunci
cînd semnalul detectat depăşeşte valoarea de 0,8-0,9 V, mai exact atunci
cînd se recepţionează un semnal puternic (În apropierea radioemiţătoarelor
«vulpi»).
Pentru depistarea direcţiei corecte a
«vulpii», în imediata apropiere a acesteia (sub 50-100 m) se foloseşte dispozitivul auxiliar format de T7 şi T8.
Aceste două tranzistoare constituie un
circuit multivibrator care generează un
semnal cu frecvenţa de ordinul a 1,52 kHz. Din schemă se vede că ceie două
baze ale tranzistoarelor T7 şi Ta sint
polarizate cu semnalul de pe colectorul tranzistorului T6. Cînd semna-iUi delectat este mai mic de 0,7+0B V, tranzistorul T6 este blocat, iar
colector
apare o tensiune de circa 8 V (faţă de
emitor). Cînd valoarea semnalului detectat depăşeşte 0,8-0,9 V, tranzistorul T6 Începe să conducă; drept consecinţă, tensiunea de pe colector va
Începe să scadă. Deci va scădea şi
tensiunea de polarizare a bazelor multivibratorului, care va conduce, În final,
la scăderea frecventei de oscilatie. Deoarece tranzistorul 'T6 functionează În
pnrţiunea neliniară a caracteristicii
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Nr

Nr. spire

Conductor

f/J

carcasă

Observaţii

int.

Ll

1,25

f/J 1 Cu

f/J 8

L2

6

f/J 1 Cu-Ag

Ijy

L3

5

f/J 1 Cu-Ag

f/J 6

priză

L4

3

Ijy

1 Cu-Ag

f/J 6

pas 1,5 mm

-

Se folosesc trafo FJ. de
la S-631-T, «Albatros»,
«Milcov», «Cora»

L1 peste L3

6
la 1

spiră
-

L5
L6
L7
L8

20

0,1
Cu-Em

L9

15

o 0,1

Cu-Em

SRF

40

o 0,2

Cu-Em

C/J

L8 peste L9
,

-

bobinează pe un bastonaş din ferită cu 1(2) 2,7 mm
şi lungimea de 15 mm.
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Elev KOCS ANDREI - Bihar
În materialul de faţă vă prezentăm un alimentator stabilizat foarte simplU,
care debitează la ieşire o tensiune reglabilă intre O şi 16 V, cu un curent maxim
de 1 A, putind fi utilizat pentru alimentarea montajelor experimentale, a aparatelor
de radio sau a magnetofoanelor tranzistorizate etc.
Stabilizatorul este de tip serie, cu un singur tranzistor În montaj repetor pe
emitor. Tensiunea de referinţă este dată de două diode Zener cu Uz = 8 V, legate
În serie (deci În total 16 V). Această tensiune este divizată cu ajutorul potenţio
metrului de 4,7 kO/2W (montat În derivaţie) şi o parte din ea (reglabilă astfel Între
O şi 16 V) este utilizată pentru polarizarea bazei tranzistorului.
Factorul de stabilizare al montajului nu este prea mare (aproximativ 10), dar
el satisface exigentele practice curente ale amatorilor. De asemenea, montajul
nu este protejat la scurtcircuit
Din schema de principiu prezentată În figura alăturată se observă că la ieşirea
stabilizatorului au fost conectate in derivaţie două rezistenţe de 100 0/1 W Înseriate, cu priză mediană. Oivizorul astfel obţinut se poate utiliza pentru alimentarea
unor receptoare (sau montaje experimentale) care au prin construcţie o priză
mediană pe sursă.
Oiodele Zener utilizate sint de tipul DZ 308 (sau orice alt tip cu tensiunea
Zener de 8 V).
Oiodele din puntea redresoare vor fi alese astfel Încît să suporte un curent
redresat mediu de 1 A şi o tensiune inversă mai mare de 50 V (ele pot fi, de exemplu,
de ti pul RA 110, EFR 106 etc.).
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Student C. IOSIF
Audiţia muzicală de inaltă fidelitate
se poate asigura şi cu mijloace simple,
dacă ascultarea se face in cască. Ava!1tajul acestui
în afară de
economic, îl COflstiltuie
sonore a mediului amlOliJLUL.
Casca de înaltă fidelitate este
cea mai costisitoare a
prezentat alăturat Căştile cu membrană
metalică nu satisfac cerintele de înaltă
fidelitate şi de aceea ele Se pot utiliza
numai
control.
priltlcll)ale ale amplifide alimentare
V); curentul consumat
rezistenţa de intrare = 250 kn;
Iinearitatea
ldB,
dacă Rs =200 n)=37
kHz;
amplificare în tensiune = 25 ; tensiune
de ieşire la 1 kHz
pentru Rs =
200 fi V
pentru Rs =
2 000
coeficient de
la 1 Vla 3 V -O,5~,~.
din figură, observăm

n

n

unele particularităţi. Astfel, tranzIstorul
final T 3 lucrează în clasă A şi este alimentat de la o sursă de curent constant
formată din T 2 cu piesele aferente. Cu
acest artificiu se asigură o fidelitate şi o
dinamică mai bune. De asemenea, datorită acestui artificiu. rezistenta de sarcin~l
poate avea valori cuprinse 'într-un domeniu destul de mare, realizîndu-se totuşi
o adaptare de impedanţă corespunză
toare. Diodele D 1 - D 2 sînt cu siliciu
şi se pot folosi în locul celor indicate şi
alte tipuri.
Tranzistorul T 3 are baza cuplată direct
la colectorul tranzistorului de intrare T b
care este de asemenea alimentat Într-o
formă mai puţin obişnuită. Folosindu-se
o bue lă de reacţie negativă, se asigură
o impedanţă de intrare mare şi evitarea
distorsÎunilor.
Schema prezentată mai poate fi folosită şi în alte scopuri decît cel menţionat,
de exemplu, ca preamplificator pentru
un etaj final de putere.

ac

Tranzistorul de putere va fi de tipul
26. EFT 213. EFT 214 etc. EI se montează
pe un radiator cu dimensiunile .100 x 50 x 4 mm. Transformatorul de relea se
realizează pe un pachet de tole E + I 14, grosimea pachetului fiind de 25 mm.
lnfăşurarea primară (220 V) va avea 1 340 de spire din sîrmă CU-Em 9) = 0,25 mm.
Pentru infăşurarea de 18 V se bobinează 126 de spire cu sîrmă Cu-Em ~ = 0,1 mm,
iar pentru inJăşurarea becului (6 V) se bobinează 42 de spire cu sîrmă Cu-Em ~ =
= 0,4 mm. Potenţiometrui de 4,7 kO/2W trebuie să fie de bună calitate, de preterinţă bobinat
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Sistemele de afişaj se remarcă
printr-o mare varietate, graţie
tehnologiilor moderne: tuburi Nixie,
diode electrolumlnescente, tuburi
cinescop, cristale lichide.
Jn condiţiile unui amator insa,
ca sisteme mai simple pentru afişaj
decadic se pot folosi becuri cu
incandescenţă acţionate prin intermediul unei matrice de codificare.
Procedeul constă În generarea unui
contur luminos, corespunzător fiecărei cifre, unul din cele mai simple
dispozitive comportind un grup de
şapte becuri care luminează şapte
sectoare. Semnalele pentru formarea fiecărei cifre generate se aplică
prin intermediul unor circuite SAU,
circuite care se pot realiza mai
simplu cu diode.

Student EMIL MATEI
- Bucureşti
Există, în fond, două variante,
pentru care schemele de principiu
sint ilustrate În figurile 1 şi 2. Se
remarcă la prima schemă numă
rul mare de diode (49), din acest
punct de vedere varianta a doua
fiind mai avantajoasă (aceasta continind doar 21).
. În prima variantă, prin aplicarea
semnalului, se comandă aprinderea becurilor din conturul corespunzător cifrei de afişat, În absenţa
semnalului becurile fiind toate stinse. În cea de a doua, becurile sînt
toate aprinse in absenţa semnalului
obţinut din polarizarea tranzistoarelor ce le comandă), fiind
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Elev DA VID VICTOR
.. Bucureşti

Sînt bine cunoscute avantajele multiple ale
sistemelor electronice pentru aprinderea şi stingerea automată a luminii. In materialul oe faţă
vom prezenta o altă variantă de automat care
se comandă prin impulsuri scurte, are o singură piesă mobilă (releul electromagnetic), este
silenţios şi relativ ieftin (4 tranzistoare şi
6 diode).
Alimentarea din reţeaua de 220 V/SO Hz se
realizează cu ajutorul unui transformator obiş
nuit de sonerie. Curentul alternativ este redresat şi filtrat de puntea 0102-C.. C2' care dublează tensiunea de 5 V. Lampa La indică funcţiona
rea dispozitivului automat.
Tranzistoarele Ti şi T 2 formează un circuit
basculant bistabil. La fiecare impuls, aplicat
prin oricare din butoanele K1 ... K n (aceleaşi ca
la automatul clasic), tranzistorul T 2 Îşi schimbă
starea de conducţie. Tranzistorul T 3 face posibilă comanda unui etaj de putere ceva mai
mare. Tranzistorul TJl acţionează releul electromagnetic Re. Buna funcţionare a lui T'I şi a
releului conditionează functionarea automatului. T4 trebuie să
un' curent relativ mare
(din cauza
uneori foarte
de

C2
500J1f
2511

71, T2, 73
Tiţ

menţinere a releului); pot fi folosite AC 180K
cu radiator suplimentar, EFT 124, EFT 125, sau
chiar din seria AD, funcţie de releul utilizat.
(Personal, am folosit pentru acest etaj un tranzistor AD 155 şi un releu de cca 400 fi.)
Releul electromagnetic se va adapta tranzistorului folosit, urmărindu-se ca el să asigure
anclanşarea şi menţinerea sigură a contactelor AA', normal deschise (aceste contacte suportă curentul cerut de becuri; pe ele se poate
monta În paralel un condensator, pentru evitarea scinteilor).
Cei care posedă un tiristor de mare
releul Re, montajul

deci

conturul cifrei 8, urca pentru celelalte cifre să se
comande stingerea sectoarelor
care nu intră În conturul lor.
nile luminate
fiecare
in parte sînt
În schemele
prezentate
ambele variante.
O schemă simplă propusă de autor este cea din fig. 3, care se bazează pe comandarea
Simplificarea a fost
modul
particular de conectare a diodelor,
numărul acestora reduCÎndu-se la
12. Montajul poate fi folosit cu
succes Într-un dispozitiv de afişaj
al scorului de exemplu, amatorii
găsindu-i Însă o serie de alte utilizări. Menţionez că se pot folosi
orice fel de diode.

98765432

O

9

- EFT 321 -323
- EFT 124 -125
AD 152
AD 155
AC 180K

Contactele AA' ale releuiui comandă coloana
de n becuri (n fiind numărul de etaje ale unui
bloc, de exemplu).
Pentru avarii, verificări tehnice
zut În schemă comutatorul
automatul 1"llrl ....... nn'Q~"J'~
riie se aprind,
mici modificări, dis,Dozitivl
şi oprirea
scurte) a unui aparat oarecare, imOCILlmd
nele clasice de pornire
butoane
sonerie.
Sistemul se
şi la telecomanda
fir a altor consumatoare 0.10,...'1"1'"1"-0.
comandă fiind
avarii nici chiar
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Prezentăm in materialul de fată constructia unei nomograme care serveşte la rezolvarea grafică a ecuaţiilor de forma:

z

x =Y --.-100-z
Bine cunoscută de la măsurătorile de rezistenţă electrică şi de, capacitate cu ajutorul punţilor cu fir (Wheatstone, Kohlrausch), această ecuaţie
este prezenti in numeroase alte domenii practice ale fizicii şi chimiei.
Materialul se adresează in primul rÎnd elevilor şi cadrelor didactice din
invăţămintul :mediu, fiind totodată util - prin caracterul său practic -tuturor celor ce lucrează
aceste domeniie

PENTRU
ELEVI
Fiz. A. MĂRCULESCU
Să considerăm mai Întîi cazul măsurării unei

dimpotrivă, dorim o cantitate mai mare etc.).
astfel de cazuri se va opera cu cantităţi probaza regulei de trei
nC1Finitici concentraţiei masice
corespund Cg
9 de apă; rezultă
vor coresDunde y grame

rezistenţe

necunoscute Rx cu ajutorul punţii cu
fir (fig. 1). Se ştie că la echilibrul punţii (CÎnd
curentul prin diagonala CD este nul), intre re7i~·'to ...+olc celor patru braţe există relaţia:
Rx

=

R1

.

~:

(2)

esenţă

la rezolvarea unei

CONSTRUCŢIA

de 100 cm, atunci

re:07'Îc::t,pnf'e:o!p

IUrlOlllTlH
hw-:<:>,l-ol,.. r

R3 sînt
AC = z (cm)

şi

= 100-z
calibrat. Relatia de echilibru
acest caz forma ecuatiei
variabilelor. '
curent de utilizare în
ni-I oferă """,:''''''''''''''''0<> SOI!utIUor
presupunem
o soluţie de clorură de
cu o concentratie
se CÎntăresc' in acest
se adaugă apă distilată
de 100 grame (adică
Există însă si situatii În care
să procedăm 'în alt mod (nu avem susubstanţă pentru a obţine 100
de
nu avem nevoie de 100 g de
IlInrlln'l,le:o

NOMOGRAMEI
este arătat În fig. 2.
cum rezultă, de fapt,
nomograma
nn/17:::11rD şi de
de aseme-

C a cursorului pe firul rezistiv califiind cuse 0.",,,,,,,,,,-

de forma (1).

după

determină astfel valoarea necunoscurezistenţa «de comparaţie»
noscută. Dacă firul are (aşa cum

ecuaţii

Il

divizată de la zero
2, scara din stingal
scară verticală. Se trasează

diviziunile~.

+
de

x

şi

se

=y
x

z
=y. lCO-z

află

in

este deci o

X=
ecuaţie

de formula
Dacă
invers
şi anume
dacă dorim să determinăm concentraţia Ce~)
rezultată
dizolvarea a x

scan
şi aceasta
este notată cu z. Scara oblică z se divizează
uniform de la zero la 100, diviziunea zero luîndu-se in
zero al scării x. Scara z avînd
de 25 cm , o diviziune va coresla 2,5 mm. Cu aceasta construcţia nomogramei este Încheiată.
IUI".n;r,,,,'\"':',,,, că diviziunile vor fi trasate foarte
fin in
Dimensiunile grafice pot fi modificate atunci CÎnd se doreşte o precizie foarte
mare de citire.

observăm

satisface aceeasi
Să mai considerăm Încă un eXl9moiu
si anume acela al umidi1tăţii prclcentuale
materiale

MODUL DE UTILIZARE
la rezolvarea
determinarea
şi z atunci CÎnd
celorlalte două.
in felul următor:

ru,.....""""... ""v'''''n-,'''' descrisă serveşte
grafică a
(1); ea permite

dintre variabilele x,
se cunosc valorile numerice
Pentru aceasta se
linie
(imaginară)
valoarea necunoscută se
acestei
scara celei de-a treia variabile. De eXE~mlOIU.
valorile y = 90
z = 40
x = 60.

oricăreia

fi
şi

utilizată şi

ale variabilelor
cont de fac-

tia

&Ei

GENERAREA
CURENTULUI
-------------ELECTRIC
MARKANDRES
Dacă

Întreaga energie conţinută În legă
turile chimice ale moleculelor de carburant ar putea fi transformată În lucru
mecanic util, un automobil obişnuit ar
funCţiona cel puţin 40 de kilometri cu un
litru de combustibil. În principiu, atingerea unUi astfel de nivel de eficienţă În utilizarea combustibililor ar fi posibilă prin conceperea unui dispozitiv care să transforme
energia legăturilor chimice direct in curent
electric.
Majoritatea procedeelor actuale de obţinere a energiei electrice plecînd de la
combustibil ii obisnuÎţi folosesc orocese
succesive de tran~formare implicînd trei
sau chiar mai multe trepte. Astfel, combustibilul este mai Întîi ars, reacţie prin care
energia sa electrostatică este eliberată sub
formă de energie calorică. Căldura reudtată este apoi transformată În energie
mecanică prin intermediul părţilor mobile
ale sistemului (motor cu combustie internă, turbină etc.). Energia mecanică obţinută este, ia rîndui ei, transformată În
energie electrică de către un dinam sau Ul'
alternator. Fiecare treaptă de transformare din acest ciclu evoluează prin pierderi
de energie (sau, mai corect spus, fiecare
transformare În parte este incompletă).
Acesta este şi motivul pentru care experimentatorii profesionişti sau amatori
- au visat de mult construirea unui dispozitiv ieftin. compact şi durabil, care să
poată efectua transformarea chimico-electrică Într-o singură treaptă.

Pita lui Voita
Teoria demonstrează posibititatea unUi
astfel de aparat. Primul
pe calea realizării sale practice poate
considerat dispozitivul lui Alessandro Voita, precursorul
bateriilor uscate de astăzi. După cum Sl;'
pila lui Voita era constituită din mai
bucăţele de pînză Îmbibate În soluţie
salină şi intercalate Între nişte plăci alternante de zinc şi de argint. Ea reprezenta
un veritabil convertor de energie chimÎcă
electrică, avînd drept «combusde zinc.

AER

Experienţa lui Voita poate fi repetată

PLACi DE BUMBAC .(SUGATfVĂ)

DE LA
PLAti

ÎMBiBAT~ CU SOLUŢIE
mai convenabil Înlocuind argintul prin cuPE
SATUAATA DE Nae{
pru. Se taie mai multe plăci pătrate (de
exemplu, de 5 cm X 5 cm) din tablă de zinc
şi din tablă de cupru (orice grosime),
care apoi se lustruiesc pe ambele feţe. Se
taie nişte pătrate similare dintr-o pînză
oarecare de bumbac (sau chiar din sugativă), care se vor îmbiba cu o solutie satIJrată de sare de bucătărie În apă. 'Se alcătuieşte apoi un «sandviş». intercalind un
pătrat de pînză (sugativă) Între unul de
zinc şi altul de cupru. Se aşază
Între două blocuri paralelipiped ice
lemn
BLOC DE LEMN
şi se presează cu ajutorul unei menghine.
Se conectează borna plus a unui voltmetru
la placa de cupru şi borna minus la cea de
zinc; acul instrumentului va indica o tensiune de circa 0.8 V. Un miliampermetru
PLĂGi DE C
conectat În aceiaşi sens va indica un curent
prin cirCUit de circa 15 mA. Valoarea curentului scade foarte repede (ajungînd la
inseriate trecirca 5 mA după 1-2 minute), din cauza
buie să
precauţi:
acumulării În celulă a produşi lor de reaCţie.
Pentru a obţine tensiuni mai mari se efectele curentului elecva alcătui o baterie de astfel de celule «le- tric. simţite
gate» în serie. Mai precis, placa de zinc piele Înci de
a p.rimei celule se va aşeza peste placa de sînt astăzi bine cunoscute
cupru a celulei următoare şi aşa mai de- tuturor.
Celula cu combustie
parte. Pachetul obţinut se presează ca
Doi factori
mai sus (vezi fig. 1 şi 2). Tensiunea la borÎn decursul
nele bateriei va fi proporţională cu numă
rul pilelor înseriate, iar curentul maxim
debitat va creşte direct proporţional cu
su prafaţa plăcilor uti lizate.
Cu alutorul unei baterii asemănătoare.
chimistul englez Sir Humphrey Davy a reuşit să izoleze, in anul 1801, metalele alcaline
sodiU
potaSIU, făCÎnd de fapt electrohza mică să se menţină Încărca
acestora în stare
Curînd tă atunci cind ea nu este
folosită,
de
după aceea, la Royal Society
construit o baterie uriasă continÎnd
de celule şi avind dimen"siunile' plăcilor de
75 cm X 183 cm. Acest generator a ahmenarc electric (cu cărbune),. laf
a servit la descoperirea legilor
electrollzei.
prezent
Desi
bateria lui Voita nu tre- cu te
pentru a putea fi
buie .
ca o jucărie Înofensivă.
Experimentatorii care lucrează cu mai mult toarelor şcolare, sub lorma unor experimente cu caracter instructlv-demonstrativ. Vom ilustra În ce:e ce urmează conastfel de celule funcţionînd

[j]

celula constă dintr-un vas de
Berzelius, eprliJbetă mai mare
de electrozi suspendaţi
3). Electrozii sînt akătuiti
dreptunghiulare de
de
nichel
dimensiunile
de
5 cm X 12 cm. Un
al fiecărui electrod
este Îndoit În unghi
prinderea sa de
unui
nichelat.
de

ELECTROliT
(KOH) PLUS
4\LCOOl METilic(CH30H)

LEGĂTURA cu
SfOARA
PARAfiNATĂ

ZiNC

va acoperi 111
prin imersare Într-o
argint (cca 5%) În
evita orice
su.pr:a.fe:ţelior .. r,")n""'l'P
cu mîna sau cu alte
Celula utilizează drept eiectrolit o sode hidroxid de potasiu
5,5
cantitatea necesară de!pilnzîind de
sticlă ales. Umplerea

cu rezu!tat~ bune şi
denaturat.
Intre cei doi electrozÎ se va introduce o
fîşie de hirtie de filtru {sau de sugativă)

PILA
LUI VOLTA
LA
CELULA

CU
COMBUSTIE

pentru a preÎntimpina atingerea

accidentală

a lor.
După adăugarea combustibiluiui, la bor-

nele celulei va apărea o tensiune de circa
0,5 V. Un miliampermetru conectat
serie va indica un curent initial de circa
20 mA. La un astfel de curent Î~să tensiunea
va scădea foarte repede (Ia aproximativ
0,1 V), datorită polarizării; pe ..,
electrodu lui pozitiv se acumu ieaZă
gaze rezultate din reacţie. Cea mai mare
parte a diferenţei de potenţial a
:se
va repartiza Între electrolit şi
plus,
in pătura de gaze.
Aceste bule de gaze pot fi În'1PI")i"r"1~'"
În mod continuu prin mai multe
mecan ice. O soluţie simplă o reprezintă
suflarea continuă a unui curent slab de
aer, În formă de bule foarte mici, sub
eiectrodul pozitiv. Se poate utiliza in acest
scop un compresor pentru acvarii, la care
se atasează un tub de cauciuc legat strins
la un 'capăt şi perforat de mai multe ori
cu un ac În dreptul electrodului. Debitul
curentului de aer se ajusteaZă cu ajutorul
unei deme fixate pe tubu! de cauciuc.
Cu această metodă de depolarizare, celula
descrisă poate furniza o putere de circa
10 mW; dacă aerul suflat se înlocuieşte
printr-un curent de oxigen curat, puterea
la ieşire poate depăşi chiar 30 mW.
Celula deSCrisa genereaza curent electriC
prin «arderea» alcoolului În acid formic.
la electrodul pozitiv, o moleculă de oxigen
se combină cu două molecule de apă şi
patru electroni (luaţi de la electrod) pentru a forma patru radicali hidroxil (OH-).
lonii hidroxil migrează prin electrolit spre
electrodui negativ, unde ei se combină
cu o moleculă de alcool, rezultînd o moleculă de acid formic, trei molecule de apă
şi patru electroni. Electroni; se
prin circuitul exterior, la electrodul
tiv. Acidul formic reacţionează instantaneu
cu hidroxidul de potasiu, rezultînd sarea
corespunzătoare.

Reacţiile chimice care au loc la electrozl
se scriu:
-Ia electrodul pozitiv: O 2 + 2H 2 0 +
4Ei -)40H- la electrodul negativ: CH 3 0H+40H-)HCOOH + 3H O + 4e
-global: 02+Ci-i30H~HCOOH+H20
la care ~e adaugă reacţia de neutralizare
HCOOH+ KOH -)H 2 0+ KCOOH.
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ASPECTE GENERALE
Pentru a extrage o cantitate cît mai mare
de energie În procesul de ardere a unui
amestec aer-combustibil, arderea trebuÎe
să decurgă cît mai complet posibil. Desfăşu
rarea acesteia depinde În mare parte de
perfeCţiunea formării şi distribuţiei amestecului carburant.
In motoarele cl! aprinderea prin sCÎnteie,
durata arderii nu depăşeşte În condiţii
normale o sutime de secundă, această
viteză ridicată atrăgÎndu-i «pseudonimul»
de .«explozie», cu toate că o autentică
explozie se desfăşoară cu viteze de CÎteva
sute de ori mai mari. Ciclul termodinamic
al motoare lor cu aprindere prin sCÎnteie
fiind de tipul cu ardere la volum constant
(de fapt, la variaţii mici ale volumului),
valoarea presiunii dezvoltate de gazele
rezultate În urma arderii asupra pistonului este cu atît mai mare cu CÎt arderea
s-a Încheiat pe parcursul unor deplasări
mici ale pistonului (În cursa de destindere),
cu alte cuvinte, cu CÎt dilatarea gazului se
face la un volum CÎt mai mic.
Deci, pentru a obţine dintr-o cantitate
de benzină dată energia maximă, amestecul
aer-benzină trebuie să ardă rapid. Pentru
aceasta, prepararea amestecului carburar. t
trebuie să asigure dozarea corectă a cantităţii de combustibil şi aer, vaporizarea
combustibilului şi omogenizarea amestecului.
Dozarea corectă a cantităţi lor de combustibil şi aer trebuie să asigure pentru

tlecare gram de benzină introdus În motor
circa 15 g de aer - cantitate stabilită si
verificată ca fiind necesară pentru ardere'a
completă a combustibilului.
Vaporizarea combustibilului este necesară pentru a uşu ra amestecarea sa cu aerul
şi pentru a face posibilă aprinderea. Vaporizarea se intensifică În principal prin pulverizarea benzinei - spargerea vînei de benzină În picături CÎt mai mici - , În acest fel
mărindu-se de mii de ori suprafaţa de contact dintre lichid si aer. O altă cale de
accelerare a vaporfzării este Încălzirea amestecului.
Omogenizarea amestecului urmăreşte
realizarea unei amestecări intime, astfel
ÎnCÎt fiecare părticică de combustibil să
găsească În jurul ei aerul necesar arderii.
Organul care realizează dozarea şi În
mare parte vaporizarea combustibilului şi
omogenizarea amestecului este carburatorul.
Elementele principale ale unui carburator (fig. 1) sînt: camera de nivel constant
(C.N.C.), care joacă rolul de rezervor
tampon de benzină; jicloarele de benzină
şi aer orificii cu dimensiuni precise
care dozează debitul de benzină si cel al
aerului necesar emulsionării acesteia; ditub cu seCţiune variabilă, la
fuzorul Început descrescătoare pînă la o valoare
minimă, apoi crescătoare, În a cărui secţiune minimă se produce forţa de aspiraţie
a benzinei, după cum se va arăta În contmuare; clapeta de acceleraţie care «dră
mu ieste» cantitatea de amestec admisă
În cilindru, fiind comandată de pedala
(maneta) de acceleraţie.

Deplasarea pistonului În cursa de admisie
(a se vedea numărul anterior al rubricii)
provoacă deplasarea unei coloane de aer
În urma sa. luînd În considerare rapida
succesiune a ciclurilor pentru toţi cilindrii
motorului, în tubulatura de admisie şi
prin carburatorul montat la extremitatea
acesteia curge În permanenţă un curent de
aer.
Debitul de aer este În principal determinat, la o turaţie constantă, de dimensiunile carbu ratoru lui şi ale traseului pe care-I",

TUB

DE·~--

__~__ţ4__~~~_______

BENZINĂ

EfJALlZARE
A PRESIUNII
AERULUI
DIFUZOR.----h"-'~

PULVERIZATOBUL
DE BENZINA

CLAPETA DE
ACCELERATlE

Circulaţia este o componentă importantă a civilizaţiei umane.
Fiecare cetăţean (de la copilul de vîrstă preşcolară şi pină la cel
mai virstnic) care beneficiază de acest bun al tuturor, care se
cheamă drum sau stradă, este vital interesat să ştie a circula in
toate ipostazele În care un participant la traficul rutier poate utiliza
arterele de circulaţie: pieton, biciclist, tractorist, şofer. Chiar dacă
nu e «motorizab>, fiecare cetăţean este in orice caz pieton şi circulaţia aglomerată a zilelor noastre nu este mai puţin pretenţioasă faţă
de această categorie de participanţi la traficul rutier În comparaţie
cu cei care se deplasează cu ajutorul «cailor putere».
Tineretul, care este mai aproape de circulaţie, de problemele
ei, este deosebit de receptiv şi atras nu numai, aşa cum se crede,de
automobilism, ci de intreaga gamă a problematicii circulaţiei
rutiere. Pasiunea tineretului· pentru automobile, motociclete etc.
trebuie privită În contextul general al atracţiei şi interesului deosebit manifestat de acesta pentru descifrarea «tainelor» ştiinţei şi
tehnicii contemporane.
Rubrica de circulaţie a revistei va fi cu atit mai importantă cu cît
cincinalul in care am păşit va fi, o ştim cu toţii, cincinalul dezvoltării
impetuoase a ştiinţei şi tehnicii, inclusiv a tehnicii automobilelor,
a tehnicii dirijării şi supravegherii circulaţiei, şi această din urmă
tehnică nu priveşte, aşa cum greşit se crede, numai miliţia, ci pe
toţi cetăţenii, pentru că chiar şi pietonii trebuie să ştie ce semnale
luminoase ii privesc direct şi cum trebuie să reacţioneze fată de ele.
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minimă a difu
curgere a aerului creşte,
a se
conserva debitul acestuia.
Creşterea vitezei aerului provoacă.
baza unor legi bine cunoscute, scăde
locală a presiunii, deci apariţia unei de~
presiuni definită ca diferenţa dintre presiunea atmosferică si valoarea diminuată a
presiunii din zona' difuzorului.

CILINDRI

Prin aceasta, rubrica îşi va aduce contribuţia la educarea rutieră
a tinerei generaţii, faţă de care purtăm o mare răspundere. Dep.ri~zin.du-se .di~ copiIă.rie, din .tiner:ţe să fie disciplinat in general
ŞI In Circulaţie In speCial, copilul, tmărul de azi - miine inginer
profesor, maistru, muncitor cu Înaltă calificare - va inţelege mult
mai bine problemele traficului şi Îşi va aduce o activă contribuţie la
rezolvarea lor.
Viaţa ne demonstrează zi de Zi, uneori cu argumente dureroase
şi zguduitoare, că cei care privesc circulaţia cu insuficientă seriozitate şi răspundere plătesc un greu tribut pentru ignoranţa lor.
Tinerii -şi În special copiii -pot învăţa să circule corect «jucîndu-se», desenÎnd, exersÎnd În curtea şcolii cum să traverseze, participînd la concursuri «Cine ştie circulaţie cîştigă», dar sub nici un
motiv nu pot trata circulaţia, mersul pe jos, pe bicicletă, motoretă
sau la volanul maşinii ca o joacă.
Rubrica noastră va prezenta sistematic cele mai actuale şi
interesante probleme de circulaţie, de conducere a motocicletei şi
maşinii, Într-o formă accesibilă, strins legată de realităţile traficului.
Tinerii noştri să nu se mire dacă vor intilni printre temele rubricii
unele probleme simple considerate cunoscute, dar in realitate
nu atit de simple şi cunoscute Cum par la prima vedere.
Colonel VICTOR SeOA

_,.el
perpendicular pe axa dituzorului. variind
astfel dimensiunile difuzorului şi deci depresiunea creată În secţiunea sa minimă.

CARBURATORUL MOTORETEI
«MOBRA». FUNCŢIONARE

-- o --- -

Dacă în această zonă se plasează tu bul
Conditiile variate de functionare a unui
jiclorului principal de benzină, forţa de
motor de tracţiune, condiţii ce implică
aspiraţie rezultată ca urmare a diferenţei
regimuri de mers Încet În gol (relanti),
de presiune de la cele două capete ale
regimuri de sarcini mici, regimuri de sartubului - la capătul din camera de nivel
cini parţiale, regimuri de sarcină plină
constant presiunea atmosferlcă (camera coregimuri tranzitorii (accelerări. decelerări),
munică cu spaţiul de deasupra difuzorului),
regimuri de pornire etc., necesită fiecare
iar la capătul din secţiunea minimă a difuo
altă calitate a amestecului. Pentru a răs
zorului o presiune mică provoacă o
punde acestor cerinţe, carburatorul este
curgere permanentă a benzinei, din camera
prevăzut cu cîte un dispozitiv pentru fiede nivel constant În difuzor.
Ca urmare a frecării puternice dintre care din regimurile amintite, rezultînd un
vîna de combustibil si curentul de aer de ansamblu cu mult mai complicat decît cel
viteză ridicată, se produce pulverizarea prezentat.
După modul de aşezare a difuzorului,
combustibilului. Acest procedeu de formare a amestecului se numeşte carburaţie care atrage după sine direcţia de curgere a
aerului
prin el, carburatoarele pot fi ver(mai exact, carburape prin jiclaj).
ticale cu curent de aer ascendent, verticale
Debitul de combustibil depinde, pentru
cu curent de aer descendent (denumite şi
o valoare a depresiunii date şi pentru un
anumit tip'~de benzină, de diametrul jicloru- carbu ratoare inversate şi avînd În prezent
o mare răspîndire) şi carburatoare orizonlui principal.
tale, utilizate cu precădere la motoarele În
Puterea dezvoltată de motor În conditii
doi timpi, pentru automobile si motociclete.
de funcţionare date este direct legată de
La acestea din urmă obturatorul este adecantitatea de amestec pătrunsă În cilindri
seori un piston de formă specială (denumit
În timpul cursei de admisie. Un volum
piston
sertar, sau În mod curent, şuber) mic de amestec va elibera prin ardere o
care se deplasează de-a lungul axei sale,
cantitate mică de energie, rezultînd o
presiune de apăsare a pistonului de valoare
mică şi, În fine, ca o consecinţă directă, o
putere mică.
In cazul În care În cilindrii motorului
este lăsată să pătrundă o cantitate mare de
amestec, pe aceeaşi filieră rezultă o putere
mare.
Organul care stabileşte cantitatea de
amestec pătrunsă în cilindri si deci valoarea
puterii livrată de motor e~te clapeta de
acceleraţie (obturatorul), fixată În corpul
carburatorului şi acţionată de către pedala
(maneta) de acceleraţie printr-un sistem
de pÎrghii sau cablu (fig. 2).
Un c~rburator alcătuit numai din elementele de mai sus, denumit de specialisti
în mod curent carburator elementar, ~u
ar putea prepara amestecul optim pentru
multitudinea de regimuri ivite În funcţio- ....,_ _- - - - - _ - , , - -.......1
narea unui motor de autovehicul; el ră
mîne doar o imagine «pilot» a funcţionării
carbu ratoru lui.
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Carburatorul care echipează motoreta
«Mobra» este de tip orizontal, cu difuzor
variabil (fig. 3).
Combustibilul pătrunde În camera de
nivel constant 1 printr-o supapă ac (poanton), nivelul constant fiind asigurat de
plutitoru! 2,care Închide şi deschide supapa
ac. Mai departe, printr-un orificiu aflat
la baza camerei, combustibilul trece În
compartimentul 3, În care se găseşte un
filtru, ajungînd la jiclorul principal. Combustibilul este dozat în toate regimurile
de dispozitivul principal de dozare, care
se compune din jiclorul principal 4, pulverizatorul conic 5 şi acul de dozaj 6, de asemenea cu' profil conic.
Acul de dozaj este solidar cu pistonul
sertar 7 (şuber) printr-o şaibă de reglare
8. Cablu! de acceleraţie ghidat de şUrlJbul
Întinzător 9 este fixat de pistonul sertar,
la aCţionarea sa provocînd ridicarea acestuia şi deci mărirea secţiunii de trecere 10
a difuzorului.
Coborîrea pistonului sertar cînd aCţ!o
narea acceleratiei Încetează este efectuată
de arcul 11. .
Cînd se aeţÎo.nează maneta de acceleraţie, cablul ridică pistonul sertar, simultan
ridicîndu-se si acul de dozare' si mărind
secţiunea de trecere a combustibilu lui prin
dintre ac şi pulverizator. Se realiastfel simultan cresterea debitului
de
şi combustibil prin ~ărirea secţiuni
lor de trecere a celor două fluide. Combustibilul este antrenat din C.N.C., prin jidorul principal, către difuzor, de dep resiunea creată În sectiunea minimă a acesteia conform celor' arătate anterior.
La capă,tul superior al acului de dozare
sînt practicate mai multe ~nţuleţe (fig. 4),
permiţînd 5 poziţii de montaj ale acului
faţă de piston prin intermediul şaibel de
reglai 8. Prin montarea acului Într-o poziţie
mai ridicată, de exemplu III, IV etc., se
realizează mărirea suplimentară a secţiunii
de trecere a combustibilului. deci si a debitului său,
.
Pentru carburatorul motoretei «Mobra»
se recomandă fixarea acului de dozaj în
poziţia a II-a de sus pentru temperaturi
normale şi În poziţia:- III-a de sus pentru
temperaturi sub +5 C.

2

1

Pentru pornirile la rece, condiţie În care
If'aporizarea combustibilului este greoaie,
este necesară o accentuată imbogăţire a
amestecului. Acest lucru se realizează cu
ajutorul obtl!ratorului de aer 12, acţionat
prin tija 13. Inchiderea obturatorului provoacă o depresiune mare În zona pulverlzatorului, combustibilul scurgîndu-se În difuzor În cantitate sporită.
Pentru reglarea regimului de mers În
gol (relanti), carburatorul este prevăzut
cu şurubul de reglaj 1, care ridică pistonul
sertar În poziţia care asigură tu raţia minimă
stabilă a motorului şi şurubul de aer 2 care
reglează o cantitate suplimentară de aer
În acest regim (tig. 5).
Filtrarea aerului aspirat de motor este
asigurată de un cartus de filtrare cu site
metalice, 3.
.
îNTREŢINERE SI REGLARE
• Executaţi periodic operaţia de curăţire
a filtrului de ,aer. 'jn condiţii de exploatare
normală. operaţia se efectuează la fiecare
5 000 km parcurşi, frecvenţa putînd Însă
fi mărită În cazul parcurgerii repetate a
unor drumuri neamenaiate, cu mult praf.
Sitele filtrului, datorită pulsaţiilor accentuate din aspiraţia motorului (motor monccilindric), se umezesc În permanenţă cu
amestec combustibil, reţinÎnd praful din
aer, dar si Îmbîcsindu-se totodată.
Operaţiile necesare curăţirii filtru lui sînt
descrise În cartea cu instrUCţiunile de folosire.
Dacă operaţia este făcută la periodicităţile
normale, este bine să o asociaţi cu o revizie
generală a carburatorului, Într-un atelier
de specialitate.
• La fiecare 3 000 krn, curăţaţi filtrul
şi rezervorul de benzină după indicaţiile
instrucţiunilor de folosire .
• Reglarea regimului de mers Încet in
gol (relanti) se face prin acţionarea şurubu
rilor de reglaj 1 şi 2 În ordinea descrisă În
aceleaşi

instrUCţiuni.

• Verificaţi periodic şuruburile M4 X 12
de fixare a carcasei filtrului de aer 4 de
corpul carburatorului 5 (fig. 5). Deşi sînt
prevăzute cu şaibe grower, datorită trepidaţiilor, ele se pot slăbi, desface şi aspira
În cilindru, cu urmări dintre cele mai dezagreabile.

(CONTINUARE îN PAG. 20)
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Staţiile de amplificare de înaltă fidelitate trebuie să fie prevăzute cu mai multe
intrări, avînd posibilităţi de racordare
pentru microfon, picup şi
Numărul şi felul intrărilor
de
Innevoile şi posibilităţile
trările trebuie să fie corelate la amplitudinea semnalelor generate de aparatele
care se racordează, la impedanţa şi caracteristica de frecventă a acestora.
Nevoile impun, de' obicei, şi amestecarea (mixarea) semnalelor cu dozarea,
după cerinţe, a amplitudinilor şi a frecventelor.
Preamplificatorul
mai jos, în afară de posibilitate:a
permite racordarea unui magnetofon

înregistrJ!ixii sau

aplicării

o variantă a
subansamblurilor în ve·
unui preamplificator complex,
mixaj, care este prevăzut cu
şi
mixajului
nTl"lar,>lm amlphtudine si ton.
N"'n'l<i..... n' carlale:lor de i~trare se poate
extinde pînă la zece. În acest caz, sursa
de alimentare trebuie corelată cu puterea
absorbită. Datele tehnice ale preamplificatorului
sint: liniaritate 30... 20
dB; distorsiuni
semna] de ieşire
k -<;
700
atenuarea "'1<:1.1""111.,;1
la 40 Hz <;
interconectării
derea realizării

la 10 000 Hz -< 50 dB.
Semnalul de ieşire este de 700
\ederea
la un etaj final de
semnal cOlreslPurlzător
sau 75
Într-un magnetofon.
complex este conceput astfel
să
posibilă înregistrarea semnalelor mi1!:3tle
fără introducerea unor disIOrsiuni.
S-a ales forma constructivă pe sub-
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Datele tehnice ale pn~,aJJllpllifi,:at'[))lflil.iilJli
sînt: sensibilitate
10 kQ; semnal
raport SeJnnall-:Z2:()m,m:
te
30... 18

k<
În

de Înretehnjre
3... 5mV/100 W; ieşire

are
o
120... 140

cu montajul f.olosit. De remarcat
rezistentelor trebuie retusată
fel încît cur~ntu] diodelor Z~ner
să
Între 5 si 10 mA si tensiunea să
rămînă stabilă' în limitel~ curentului de
consum al preamplificatoarelor. Valoarea
reristenţelor depinde şi de coeficientul
beta al tranzistorului folosit. Se înţelege
că transformatorul trebuie dimensionat
ca să asigure consumul necesar. Puntea
de redresare poate fi formată din diode
semiconductoare sau o punte cu seleniu.
M(!nţJlonăm că sursa de tensiune staprezentată în fig. 6 este corespunzătoare scopulu~ însă este schema cea
mai simplă posibilă; din acest motiv, ea
nu este prevăzută cu dispozitiv de proelectronică la scurtcircuit Amapot alege din numeroasele scheme
de surse cu tensiune stabilizată, prezentate în revista noastră, o variantă convenabilă scopului.
VARIANTA STEREO A PREAMPUFICATORUlUI COMPLEX
PENTRU MIXAJ (fiG. 7)
Schema bloc prezentată in fig. 7 redă
interconectărn subansamdescrise într-un preamplificator
stereo complex cu mai multe canale.
Potentiome'trele de 25 kQ indicate
~ixaj trebuie să fie pe ax comun
CÎte două (stînga-dreapta), pentru
gn~utăţile de echilibrare. În cazul
potenţiometrelor moderne cu
cursor liniar, potenţiometrele pot fi seechilibrarea sau dezechilibrarea
iimentional[ă în acest niL fiind o manevră
uşor

lOk

stăpînit.

RECOMANDĂRI CONSTRUCTiVE
Construirea preampIificatoarelor de
fidelitate necesită cunoştinţe avano practică în construcţii electronice.
acest motiv nu redăm indicaţii
constructive elementare.
Se recomandă ca preamplificatoarele
să
construite pe circuite imprimate ca
subansambluriIe separate. Se va evita
folosirea sîrmd de conexiuni pentru
Subansambluiile vor fi fixate perpeJldi4;uI:u pe un circuit imprimat de
care conţine legăturile necesare
interconectare. Legăturile extetrebuie executate cu cablu ecranat
Circuitele imprimate de la subansambluri
cit si cel de bază trebuie ecranate între
ele 'cu plăci necorodate pentru circuite
impOlmate sau tablă. Ecranele vor avea
bună la masă.
rUj'..eU<HU' va fi montat într-o cutie din
aluminiu de cel puţin 3 mm grosime_ sau din tablă de fier de 2 mm.
Este indicat ca masa aparatului (Ia
care se leagă toate ecranele) şi cutia
aparatului să fie conectate la o împămîn
tarc bună. Aceste măsuri sînt necesare
pentru a evita intrarea in amplificatoare
a unor semnale perturbatoare.

t()K

il>

PICUP

lEŞ/RE

:n:.

-t2x 75 mV

r--'_---'--'-_ _

MICROFON
2XJmV

r,*'
+20 V
STAB.

fOK

220 V
cv

VIBBATO
Fenomenul
«vibrato» a fost prezentat În revista «Tehnium»,
fiind cunoscut in cercurile amatorilor de muzică. Montajul electronic din
figur.a alăturată
un oscilator R.C. de o frecvenţă joasă (reglabiiă
cu
oscUator care comandă regimul de amplificare al tranzistorului
MP
la boma 1 se aplic.ă semnalul de intrare
la
iar borna 2 merge la amplificatorul de
Montajul
unor efecte sonore deosebite.
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ALFREO BAUMGARTEN
Ocupaţie cu o veche tradiţie pentru
locuitorii ţării noastre, creşterea viermilor de mătase a devenit astăzi o
adevărată industrie gospodărească, aducătoare de mari venituri atît pentru
unităţile socialiste cit şi pentru crescătoriile din gospodăria personală ce
au un aport substanţial la sporirea
producţiei globale de mătase naturală.
In trecut, această ramură de activitate
era practicată pentru obţinerea firului
de borangic folosit la confecţionarea
de marame, a costumelor naţionale
şi a altor ţesături.
In gospodăriile individuale, creşte
rea viermilor de mătase, la sate şi
oraşe, se poate practica cu uşurinţă,
deoarece crescătorul nu trebuie să
investească in amenajarea unor Încă
peri speciale. EI foloseşte una din
Încăperile locuinţei sale, În care să
poată realiza condiţii corespunzătoare
cerinţelor biologice.. ale viermilor de
mătase.

Prezentăm in continuare un model
de pat de creştere, singurul utilaj

necesar dintr-o crescătorie, alături de
o informare despre tehnologia creş
terii viermilor de mătase, În aşa fel
incit să poată constitui punct de plecare pentru aceia care se hotărăsc
să pună bazele unei crescătorii.
Viermele de mătase (Bombyx Mori)
face parte din ordinul fluturilor.
Viaţa fluturi lor se desfăşoară ciclic;
pornind din ou, ei Îşi schimbă înfăţi
şarea de mai multe ori pe parcursul
vieţii. Astfel, din ouăle fecundate, după
o scurtă perioadă, ies larvele, care
reprezintă stadiul următor de creş
tere şi durează o lună de zile; ele
cresc şi acumulează În corpul lor
materia din care secretă şi deapănă
firul de mătase cu care urzesc gogoşile protectoare. În interiorul gogoşii,
larva se transformă În pupă sau crisalidă, un stadiu intermediar Între larvă
si fluture .
. După 15-20 de zile, insecta apare
sub înfăţişarea de fluture, Încheindu-se
ciciul biologic. După imperechere, fluturele femelă depune ouăle şi cu

aceasta reincepe ciclul.
La unii viermi de mătase ciclul de
viaţă se desfăşoară o singură dată pe
an, după care urmează o lungă perioadă de linişte in stadiul de ou, pînă
În anul următor ei aparţinînd raselor
monovoltine. Sint Însă şi rase bivoltine,
trivoltine, polivoltine, după numărul de
cicluri de viaţă pe an. Cele mai productive Însă care dau recolte mai bogate
de gogoşi şi mătase de calitate mai
bună sînt rasele monovoltine.
,.
Ouăle (seminţele) au un diametru
de cca 1 mm şi o culoare cenuşie;
intr-un gram de sămînţă se găsesc
cca 1 500 de bucăţi. in ţara noastră,
sămînţa de viermi de mătase este
produsă de stat În staţiunile de sericicultură.
La ieşirea din ou, corpul
măsoară mai mult de 3 mm,
şi manifestă o mare poftă de

larvei nu
este vioi
mîncare.
La sfîrşitul perioadei de creştere, care
durează aproximativ o lună ·de zile,
greutatea corpului creşte de 70008000 de ori faţă de greutatea iniţială;
de la 0,00060 g, cît a cîntărit la ecloziune,
larva ajunge la 4-4,5 g la sfîrşitul
perioadei larvare, cînd Începe să-şi
construiască gogoaşa.

Dacă

nu mai aveţi Încredere În calităţile
filetului respectiv, după o perioadă respectabilă de exploatare, puteţi «chernărui»
cu prudenţă materialul carcasei astfel Încît
să împiedicaţi rotirea şurubului.
Următoarea etapă ar fi refacerea filetului din corpul carburatorului În limitele
permise de grosimea materialului şi alegerea corespunzătoare a noilor şuruburi şi
mai apoi înlocuirea corpului carburatorului. Este evident că uitarea şaibelor grower la montaj poate fi foarte costisitoare.
• 'In cazul În care, În ciuda respectării
operaţiunilor de reglare a relantiului făcute
«ca la carte» si desi filtrul de aer este curat,
motorul şi t~ba 'de eşapament necalaminate, iar instalaţia de aprindere În bună
ordine, nu puteţi reuşI un bun reglaj
al acestuia, printre cauzele cele mai probabile sînt: uzarea pistonului sertar (suber)
şi uneori a cilindrului său, pe lîngă plston
pătrunzÎnd aer fals; uzarea unuia din simeringurile ce «străjuiesc» carterul motorului (a se vedea numărul anterior al revistei).
Uzura fiecăruia dintre elementele enumerate are simptome auditive şi vizuale
(în cazul simeringului dintre carter si
carcasa ambreiajului - fum negru la evacuare datorită u"eiului În exces). Diagnosticarea justă însă, corelată cu starea tehnică a întregului motor şi a echipamentelor auxiliare, este, de obicei, apanajul
specialiştilor cu experienţă' În acest domeniu.
In cazul uzurii pistonului sertar, acesta
se Înlocuieşte, iar În cazul uzurii cilindrului este necesară Înlocuirea corpului carburatorului.
• Pentru pornirile la rece, carburatorul este prevăzut cu o tijă 6 (fig. 5), care
apasă În jos plutitorul, realizÎndu-se o crestere a nivelu lui de combustibil În came~a
de nivel constant şi pe această cale o Îmbogăţire a amestecului, necesară În astfel
de condiţii. Acţionarea acestei tiie trebuie
făcută cu grijă pentru a nu deforma plutitorul în cazul În care arcul tijei şi-a pierdut
elasticitatea.
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Tot În condiţii de frig sau motor rece,
pornirea se face ~u acţionarea prealabilă
a obturatorului de aer (reper 12, fig. 3).
Şocul poate fi lăsat pînă cînd motorul se
roteşte regulat. Acţionarea şocului trebuie
evitată atunci cînd nu este neapărat necesară (motor cald), deoarece intrarea lui În
funcţiune este Însoţită de amplificarea depunerilor În motor şi tobă.
• Lamela prin care plutitorul aCţionează
acul supapei de intrare a combustibilului
În C.N.C. poate fi Îndoită pentru a asigura
o poziţie coaxială a plutitorului cu tubul
pulverizator, permiţînd mişcarea liberă a
primului. La reglarea nivelului pe această
cale apelaţi la un specialist.
Dacă se doreşte o sporire suplimentară
a nivelului, se pot aşeza şaibe de carton
sub ştreţul de pe corpul carburatorului
prin care benzina dm rezervor pătrunde
În sediul supapei ac, adusă de tu bul flexibil.
• După ce s-a reglat regimul de relanti
al motorului prin acţionarea şuruburilor
1 şi 2 (fig. 5), trebuie să corelăm poz.iţia
pistonu lui sertar, stabilită de şuru bul 1,
cu întinderea cablului de acceleraţie. Pentru aceasta aCţionăm şurubul 9 (fig. 3) de
Întindere a cablu lui pînă CÎnd acesta tinde
să Înceapă ridicarea pistonului, apoi rotim
şurubul În sens invers jumătate de tură.
Prin aceasta s-a asigurat o lejeritate minimă
a cablului de acceleraţie, necesară unor
accelerări prompte, dar şi evitării ridicării
pistonului la eventualele trepidaţii ale cablului În condiţii de mers pe drumuri grele.
(81 La fixarea carburatorului pe racordul
său, strîngerea bucşei elastice 7 (fig. 5)
trebuie făcută cu atentie .
Strîngerea trebu ie să 'u rmărească o bună
fixare a carburatorului pe racord şi nu o
alipire a celor două urechi ale bucsei. O
«Înţepenire» de maniera aceasta a bucsei
duce la pierderea proprietăţilor sale elastice; aşa apare, datorită necesităţii destu I
de frecvente a demontării carburatorului,
fixarea cu sîrmă a acestuia pe racord - procedeu În egală măsură nesigur şi inestetic.

Periodic are loc o Înlocuire a ţesuturilor şi organelor chitinoase, acest
proces numindu-se năpirlire. Năpirlirea este precedată de o perioadă
de repaus profund, numit somn larvar.
In apropierea somnului, larva in cetează să mai mănînce, Îşi fixează bine
picioruşele abdominale cu fire fine de
mătase de locul unde se ,găseşte şi
apoi rămîne imobilă Într-o poziţie caracteristică, cu capul şi partea anterioară a corpului ridicate.
În timpul creşterii, viermele de mătase trece prin 4 somnuri şi năpirleşte
tot de atitea ori. Aceasta face ca pe
toată perioada de creştere să existe
5 etape, numite virste: vîrsta primară
durează 41/2-5 zile; vîrsta a doua 3 Y2-4 zile; vîrsta a treia -4 1/ 2 -5 zile;
vîrsta a patra - 5~2-6 zile; virsta a
cincea -7-9 zile.

Elaborarea masivă a mătăsii are loc
la sfîrşitul vieţii larvare. În ultima vîrstă,
CÎnd viermele trebuie să-şi construiascăJnvelişul protector. Depănarea
firului de mătase continuă pînă la
terminarea substantei mătăsoase din
rezervoarele glandeior, muncă ce durează fără intrerupere 3 zile şi 3 nopţi
În şir. Firul de mătase al gogoşii este
continuu, cu o lungime care poate
depăşi chiar 1 000 m.
Forma, mărimea, culoarea şi caiitatea gogoşi lor şÎnt foarte variate după
rasă şi condiţiile de creştere.
Greutatea gogoşilor este cuprinsă
intre 1 şi 4 g; din aceasta numai 1520(:~ reprezintă greutatea firului de
mătase.

Stadiul următor, crisalidă, durează
În medie 15-18 zile, la temperatura
caldă obişnuită de vară din iunie, după
care iese fluturele prin străpungerea
peretelui de mătase.
La ora actuală, În ţara noastră se
cresc În majoritate rase noi, româneşti.
Cîteva rase mai importante sînt urmă
toarele: Alb de Băneasa, Alb de Orşo
va, Alb de Cislău, Galben de Băneasa.
De la rasa Alb de Orşova-31 se obţine
o producţie medie de gogoşi de 3,180 kg
dintr-un gram de ouă, corespunzînd
20,1 % mătase.
O condiţie esenţială pentru ca munca
de creştere să dea rezultate satisfăcă
toare este asigurarea bazei furajere;
frunza de dud este materia primă din
care se elaborează firul de mătas.e.
naturală. In ţara noastră condiţiile
pedoclimatice sînt prielnice creşterii
dudului cu deosebire in regiunile de
cîmpie şi deluroase. Cel mai răspindit
este dudul alb (Morus alba), cel mai
productiv şi de preferat pentru creş
terea viermilor de mătase.
Frunza duzilor tineri În primii ani de
exploatare se culege in proporţie de
20%; restul de 80% este necesar să
rămînă pomului pentru a-i asigura
hrănirea şi dezvoltarea normală. La
duzii care au depăşit vîrsta de zece
ani de la plantare, recoltarea frunzei
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PLASA DE SÎRMA
Fig. 1. Paturi mobile suprapuse.

se poate face În proporţie de 60- 70%.
La recoltare trebuie să se protejeze
virful lăstari lor care asigură o grabnică refacere a pomului.
Localurile şi spaţiile de creştere
trebuie să Îndeplinească anumite condiţii care să creeze ambianţa necesară
pentru dezvoltarea normală a larvelor
in perioada de creştere. Camera de
creştere trebuie să fie luminoasă, cu
ferestrele largi şi orientate de preferinţă către sud. In faţa ferestrelor să nu
existe copaci sau alte clădiri care ar
impiedica lumina soarelui sau circulaţia aerului.
Crescătorul stabileşte cantitatea de
săminţă necesară după volumul incă
perilor de care dispune. Tn general se
socoteşte că pentru a creşte 1 g de
sămînţă În condiţii bune este nevoie
de 4-4,5 m3 • In cameră trebuie să se
găsească o sobă bună de teracotă
sau de cărămidă care să menţină in
mod constant temperatura cerută.
Mobilierul principal in camerele de
creştere il constituie paturile speciale
pentru hrănirea larvelor. Ele sînt construite, de obicei, din material lemnos
sau plastic sub forma unor suprafeţe
plane, care se aşază suprapuse pentru
ca intr-un spaţiu dat să se obţină o
suprafaţă cît mai mare pentru creş
terea larve lor. Recomandăm construi{ea paturilor suprapuse mobile care
sint foarte practice, fiind încăpătoare,
uşoare şi lesne de mÎnuit. Fiecare pat
este format dintr-un cadru de lemn
de brad cu dimensiunile arătate În
figura 1.
Suprafaţa unui raft este de 2 m2 •
In interiorul cadrului este intinsă şi
fixată o plasă de sîrmă cu ochiurile
de 8/8 cm.
Fiecare cadru este prevăzut cu 4
picioare bine fixate şi inalte de 3540 cm.
Paturile se aşază unul deasupra
celuilalt, formind atitea rafturi cîte
permite Înălţimea camerei. Asemenea
paturi sînt uşoare, se pot ridica şi
manipula după nevoie, sint economice
şi se folosesc În staţiunile noastre de
sericicultură.

Numărul de paturi se socoteşte după
suprafaţa necesară pentru creşterea
cantităţii de sămînţă sau de larve
primite, fiind~sar să se cunoască
suprafaţa maximă ocupată de larve
în ultima vîrstă. Se va ţine seama că
larvele ieşite dintr-un gram de sămînţă,
atunci cînd au ajuns la sfîrşitul creş

terii lor corporale, au nevoie de o suprafaţă de hrănire şi mişcare de 3 m2 •
Dealtfel, pe măsură ce larvele cresc,
cu fiecare vîrstă suprafaţa de creştere
se măreşte cam de două ori (vezi
tJbelul alăturat). Paturile nu se aşază
prea aproape de fereastră sau expuse
direct la lumina soarelui, sau la curenţi
~e aer rece primăvara, dar nici prea

aproape de sobele de încălzit.
In toate cazurile este absolut necesară folosirea unui aşternut curat şi
uscat din carton sau hîrtie aibă groasă
şi rezistentă sau din foi de polietilenă,
care se schimbă odată cu primenirea
paturilor. Pentru 10 g de sămînţă sînt
necesare 50-60 de coli. Hîrtia perforată este indispensabilă pentru uşu
rarea lucrărilor de primenire a larvelor
şi curăţire a paturilor. Găurile hirtiei
au 5 dimensiuni corespunzătoare mă
rimii larvelor in cele 5 vîrste; prin ele
viermii pot să treacă uşor (fig. 2).
Grătarele de Îngogoşare (fig. 3) sint
necesare in ultima virstă, şi anume in
preajma llIfngogoşării. Ele sint nişte
suporturi confecţionate din şipci subţiri de brad sub forma unor grătare
duble in spaţiile cărora larvele găsesc
locuri potrivite pentru fixarea şi urzirea
gogoşilor.

La 10 g de sămînţă sînt necesare
circa 80 de grătare.
Curăţirea şi dezinfecţia localului şi
inventarului sint lucrările prealabile
esenţiale care pregătesc atmosfera
necesară sănătăţii şi stimulării procesului. de creştere a larvelor. Cele mai
folosite substanţe dezinfectante sint
formolul sau aldehida formică, sulful,
cloramina etc.
In cadrul creşterii viermilor de mă
tase deosebim trei perioade care se
suc.ced: 1) incubaţia seminţei; 2) creş
terea propriu-zisă a larvelor; 3) ing 0goşarea.

incubaţia seminţei se realizează condiţiile necesare de temperatură, lumină, umiditate şi aerisire favorabile desfăşurării normale a acestui
proces. Seminţele se aşază in cutioare

Pentru

de carton curat (25 x 10 x3 cm), fiecare
cutie cuprinzind 10 g de sămînţă.
Inceperea incubaţiei este În strinsă
legătură cu perioada de vegetaţie activă a dudului; ecloziunea larvelor trebuie să coincidă cu infrunzirea. Inmugurirea indică momentul punerii
la incubaţie a seminţei.
Din practica de pînă acum, in ţara
noastră perioada cea mai potrivită
pentru inceperea incubaţiei este între
15 şi 20 aprilie pentru regiunile sudice
de şes şi cu 10-15 zile mai tîrziu pentru
zonele deluroasa şi În regiunile nordice.
In medie, perioada de incubaţie durează 15-18 zile, iar temperatura camerei de incubaţie se ridică de la
14-15°C cu 0,5-1° În fiecare zi pînă
ce ajunge la 23°C, cînd ea se menţine
staţionară cîteva zile pină ce săminţa
începe să se albească. A doua sau a
treia zi, in orele de dimineaţă, apar
cîteva larve numite «spioni», care nu
se opresc pentru creştere. In urmă
toarele 2-3 zile iese cel mai mare
număr de larve.
Ridicarea larvelor din cutii se face
cu ajutorul a două hîrtii perforate, cu
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pe răcoare. In ultimele vîrste, larvele
pot primi şi lăstari tineri. Frunzele se
administrează intregi sau tocate, in·
lăstari sau crenguţe intregi, de preferat
fiind frunzele tocate la 2-3 mm la
inceput, 5-10 mm după somnul al
doilea, ca după aceea să se dea frunze
intregi.
Prinz urile vor fi mai dese şi mai mici
in primele două vîrste şi din ce in ce
mai rare şi mai abundente către virstele
mari (7-8 prinzuri la inceput şi 4-5
la sfirşit), chiar şi in cursul nopţii.
Necesarul de frunze distribuite larvelor provenite din 10 g de săminţă
se prezintă in felul următor: vîrsta
1-1,5 kg; vîrsta a II-a -4,0 kg; virsta a
III-a -13,5 kg; vîrsta a IV-a -43 kg;
vîrsta a V -a - 263 kg.
Schimbarea la timp a aşternutului
de pe paturile de creştere este absolut
obligatorie şi constituie una din principalele lucrări de intreţinere. Aşter
nutul se formează treptat din resturile
de frunze rămase neconsumate, amestecate cu excrementele larvelor.
Operaţia de primenire a paturilor se
face cu ajutorul hîrtiei perforate şi se
procedează în felul următor: dimineaţa
se aştern peste viermi coli de hîrtie
perforată, peste care se presară frunze
de dud proaspete. Cînd viermii au
trecut deasupra, se ridică hirtia şi se
trece pe un pat vecin. In prima vîrstă
este sufidentă o singură primenire;
În vîrstele următoare, la 2-3 zile.
Din creşterea a 10 g de săminţă
rezultă pină la urmă 100 kg de gunoi,
din care excrementele reprezintă 25%.
Larvele ajunse la maturitate se pre-

Suprafaţa necesară

lVirsta larveJor

treptat excrementele pînă la
evacuarea lor totală şi golirea tubului
digestiv.
Tn această stare, larvele sînt mature
sau «coapte» şi curînd prin filiera de
sub gură apare firul lucitor de mătase.
La apariţia primelor larve mature se
face o nouă şi ultimă primenire a paturilor şi se instalează din vreme materialul şi dispozitivele necesare pentru
Îngogoşare. In timp ce primele pără
sesc paturile şi nu mai consumă
frunze, celelalte continuă' incă să mă
nînce şi chiar cu mare poftă; de aceea
nu trebuie Întreruptă hrănirea. Ca suporturi pentru Îngogoşare recomandăm cele artificiale, şi anume grătarele
de Îngogoşare descrise anterior.
Acestea se aşază pe marginea paturilor, unul Iingă altul, În spaţiile dintre
etajele stelajelor. Se completează cu
suporturi numai trei laturi ale patului,
rămÎnind liberă latura dinspre aleea de
serviciu.
Gogoşile rămîn pe suporturi timp de
8-9 zile de la Începerea ingogoşării
pentru ca toate larvele care s-au ridicat
pe rînd În cele 4 zile să-şi termine urzirea, după care pot fi culese. Dacă
se Întirzie prea mult culesul, pot să
apară unii fluturi timpurii, care găuresc
gogoaşa.

Pentru recoltare se procedează de
jos În sus; se începe cu paturile de jos
pentru a la feri de murdărire. Dacă
s-au respectat toate condiţiile de creş
tere se va obţine o recoltă bogată de
gogoşi: aproximiltiv 25-30 kg de gogoşi din 10 g de sămînţă.
In situaţia În care munca este bine
organizată, din perioada de 30 de zile,
numai 10 sînt consumate În Întregime
pentru ingrijirea viermilor; din restul
de 20 de zile se consumă pentru această activitate numai 3-4 ore pe zi,
rMitul timpului rămînînd disponibil pentru alte munci în gospodărie.
Ac~ ramură de producţie zootehnică, practicMi rational, poate constiitu.i un izvor de beneficii atit pentru
g.os'PodăriHe partieulare cît şi pentru
economia nationali.

pentru creşterea viermilor
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Rece.are pentru 18 9 de
~ftţă

I

1-1,2 m

2

1

II

2,5-3 m 2

2

III

6-3 m
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2

5-7

V

28-30 m 2

1'8-15

o
00
3

2

o o
00

Pofta de mincare scade şi pînă la

urmă încetează. In acelaşi timp se

sănătoasă, proaspătă, curată, fragedă
şi suculentă. Culesul frunzelor se poate face de două ori pe zi: dimineaţa
după ce s-au uscat de rouă şi seara

8mm

4mm

3mm

gătesc pentru a trece În taza următoare
de crisalidă, ce are loc după circa
7-9 zile după ultimul somn.

orificii de 3-4 mm diametru, deasupra
hîrtiei presărînd cîteva frunze de dud
tinere şi fragede. Larvele ridicate sînt
aşezate în alte cutii de creştere. Larvele trebuie să beneficieze de o temperatură ambiantă de 22-25°C umiditatea de 70-15% in primele 2-3 virste
şi 65-70% in vîrstele următoare, aer
proaspăt fără praf şi fără miros, lumină difuză şi uniform repartizată.
Factorul esenţial în creşterea larvelor il constituie cantitatea şi calitatea
hranei; frunza de dud trebuie să fie

00
5

13mm
Fig. 2. Hirtie perforată pentru schimbarea aşternu
tului (numărul hirtiei corespunde virstei respective a viermelui).
Fig. 3. Grătar dublu pentru ingogoşare.
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Ing. 1. MIHAI
Noţiuni generale de prezentare a cuadrifoniei,
acest sistem care dă o nouă dimensiune in
reproducerile sonore, au fost tratate deja În
revista noastră.
De aceas1ă dată, amatorilor de audiţii de"
inaltă fidelitate ce posedă discuri inregistrate
cuadrifonic le prezentăm un montaj practic
de decodor cu ajutorul căruia pot obţine intreaga
gamă sonoră spaţială oferită de acest sistem.
Discurile cuadrifonice au menţionat pe ele
sistemul in care au fost inregistrate, facilitind
in acest mod redarea
Aceste discuri sint citite cu doze de picup
stereo, obţinindu-se in acest fel două semnale
electrice: canal dreapta şi canal stînga. Din
aceste două semnale trecute printr-un decodor
se obţin patru semnale, respectiv stînga faţă,
stinga spate, dreapta faţă şi dreapta spate.
in schema alăturată este prezentat un decodor
cuadrifonic pentru reproducerea discurilor Înregistrate in sisteme SQ şi QS, sisteme care
diferă intre ele Drin modul În care la Înregistrare
semnalele celor patru canale sînt defazate şi
amestecate prin intermediul unui codor.
Semnalele se aplică la intrarea decodorului
direct de la doza picupului sau dintr-un preamplificator.
la ieşirea primei părţi din montaj, semnalele
electrice sint deja separate şi defazate unele
faţă de celelalte. Montajul este continuat cu o
reţea de rezistenţe. Conectarea rezistenţelor se
face prin intermediul unui comutator cu 9 x 2
poziţii.

Poziţia A este pentru citirea discurilor QS,
iar poziţia B pentru citirea discurilor SQ.
După reţeaua de rezistenţe urmează un amplificator de ieşire construit cu un singur tranzistor.
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Toate tranzistoarele folosite sint de tipul SC 109.
Din ieşirea decodorului, semnalul electric
se aplică pream plificatoru lui agregatului de
redare cuadrifonică. Atit la intrare cit şi la
ieşire, amplitudinea semnalului nu trebuie să
depăşească 500 mV.
O separare optimă a semnalelor impune respectarea cu strictete a valorii pieselor indicate

În schemă, respectiv· utilizarea unor componente_cu toleranţe cît mai mici. Tranzistoarele
vor fi, eventual,sortate,vrmărindu-se un zgomot propriu cit mai mic şi parametri cit mai
apropiaţi.

Montajul poate fi executat pe circuit convensau cablaj imprimat. Consumul genera!
este de ro mA la 25 V.
ţional
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ORIZONTAL· Strălucitoare stea din conTaurUlUi,. Sin?rima Alciorei (3 cuv.).
Brîul lui Satum - Constelaţie muzicală
in emisfera boreală. 3. Niţescu Maria _'ocalitate in Alaska - Nistor Stela 4. In~eput de secol! -:-In _urma ~ometelor (pl.) In Vega! 5. ASigura aterizarea aeronavelor - Orăşel in India 6. Aria stelelor de
cinema - Stea din constetatia Orion. cea
mai luminoasă de pe cer. 1. Răsare luna! Cere ajutor - Gind buciumul sună cu jale
şi stelele scapără-n cale. 8. Arma $ăgetă
torului - Ca stelele iernii - Cap de Icar!
9. Cale in c~ntrul galaxiei noastre (neari.).
- Comandant (abr.). 10. Nemişcat - A
trăncăni. 11. Suport pentru stele Un
roi... de stele.

stelaţia

VERTICAl: 1. Feeric grup de stele. 2.
Planetii a sistemului nostru solar - Nicolescu Paula 3. Niorite - Aria stelelor in S.U.A. 4. Un snop neterminat!- Cap de arlechin! 5. Bun penstelele sterice - Timpul stelelor. 6. Stea
din Ursa
- Poartă o stea Cabr.). 1.
- Stelele.•. străzii (sing.).
- Stinjenei - Primele
- Căpetenia furcă
Careie ceruiui emlisfera ausfrală. 11. Instelelor.

Evidenlierea
miniaturizării
corn ;ponent,elor
electronice dar
şi exemplu de
tehnică
fotografică.

AMUZAMENTE
?

Două şuruburi identice sînt alătura
te aşa cum se arată în figură. Să presupunem că ţinem fiecare şurub in cite o
mină şi invirtim miinile in sensurile
indicate de săgeţi, fără a permite şuru
burilor să se rotească Între degete.
Totodată presăm În permanenţă şu
ruburile unul către celălalt, astfel ca
filetul lor să rămînă imbinat.
Cum se vor deplasa În această situaţie capetele şuruburitor: a) spre interior; b) spre exterior sau c) vor rămîne
la aceeaşi distanţă unul de altul?
Răspunsul corect trebuie găsit fără
a recurge la experienţă!

Toate rezistentele continute in
'reteaua electrică' din figura alătu
rată au aceeaşi valoare R (de exemplu, 1 kO).
Este relativ uşor de determinat

rezistenta totală a structurii atunci
cînd se' aplică o tensiune între
virfurile A şi E. Desigur, vă imaginaţi un artificiu care să simplifice
mult calculele necesare!
Problema pe care v-a propunem
ca divertisment este însă ceva mai
complexă: anume. să se determine
toate rezistenţele care se pot obţine
conectînd sursa exterioară de tensiune la două dintre nodurile sau
vîrfurile retelei. Numărul acestor
rezistenţe Va fi in prealabil restrîns
la cele distincte, folosindu-se simetria retelei.
verHicare aproximativă a rezultatelor obtinute este oferită de
realizarea practică a reţelei, mă
surînd rezistenţele dorite cu ajutorul unei punţi.

a

Pe o autostradă au fost instalate mai multe reclame turistice şi comerciale. Un conducător auto. dorind să afle
modul in care acestea au fost distribuite. de-a lungul drumului, a procedat in felul următor: păstrind constantă viteza
automobilului său, Vi (în medie), el a numărat reclamele
depăşite in intervalul de timp de 10 minute. Concluzia a fost
surprinzătoare, deoarece inmulţind cu 10 numărul obţinut
rezuffa tocmai viteza automobilului in kilometri pe oră. Crezind că·a făcut o greşeală -deoevece coincidenta era prea
exactă-,eI a repetat operaţia, dar de data aceasta, cu o altă
viteză medie a automobilului, V2 • Rezultatul a fost categoric:
regula stabilită anterior.' îşi păstra şi acum valabilitatea.
Ali intuit, desigur, modul in care sint distribuite reclamele. Se cere. În plus, să se determine distan'la dintre ele.
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Fiind dat un cub cu muchia
L = 3 1, să presupunem că dorim
să-I tăiem în 27 de cuburi cu muchia
I (lucru care este posibil dacă se
neglijează pierderile de material
prin tăiere).
Fără a îndepărta bucăţile rezultate după fiecare secţionare, sint
necesare in acest scop şase tăie
turi. Un meşter iscusit a îl1Cercat
Însă să reducă la minimum numă
rul acestor tăieturi, rearanjînd bucăţile rezultate după fiecare operaţie. La ce concluzie credeţi că a
ajuns el in final?

a

problemă devenită clasică pentru valoarea ei de amuzament, dar
totodată instructivă pentru aplicarea expeditivă a calculului elementar,

este acea a «Iătimii fluviului».
Anume, două bacuri A şi 8 , care se deplasează cu viteze constante,
dar diferite între ele, pornesc simultan de pe cele două maluri ale unui
fluviu. Bacurile străbat În permanenţă apa după un drum perpendicular
pe maluri. Ele se intilnesc in dreptul unui punct situat la 720 m distanţă
de malul cel mai apropiat. Ajunse În chei, pe malurile opuse celor din
care au pornit, bacurile staţionează 15 minute, după care efectuează
cursa retur cu aceleasi viteze constante. Ele se reintilnesc la întoarcere
la o distan1ă de 400 m .de celălalt mal.
Întrebarea este evidentă: ce lăţime are fluviul?

Fotografia alăturată nu prezintă reftectoare,aşa cum pare
la prima vedere,
ci un nou modei de incinte acustice pentru
difuzoare. Evident, se foi 0sesc În camere

obişnuite

Figura alăturată reprezintă un
dreptunghi «Înscris» intr-un sfert
de cerc. Fiind date lungimile segmentelor indicate, puteţi determina
lungimea diagonalei AC, fără
creion şi hirtie? Timp de gîndire:
un minut!

şi

pentru
puteri
modeste.
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BODEA SABfN - Arad
Materialele trimise la redacţie vor fi
publicate.
HATV ANI C. - Oradea
După cum vedeţi, materialele solicitate au
ap.ărut chiar in acest număr.
BĂDILĂ D. - jud. Olt
Numai prin- intermediul magazinelor de
specialitate.
.
VĂCARU G.-Craiova
Desigur că vom publica şi scheme mai
complexe.
CRASOVEANU P.-Drobeta-Turnu Severin
Sintem siguri că explicaţiile insoţitoare sint
suficiente.
DOROBANŢU V. -jud. Ilfov
Apelaţi la serviciile directe ale unui specialist.
MIRZA OVIDIU -Deva
Instalaţiile de radioemisie pot fi folosite
numai dacă deţineţi o autorizaţie eliberată
de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.

VLAD BUCUR -Bucureşti
Este vorba de un aparat cu alimentare universală şi destul,de greu de identificat după
fotografia trimisă. Deci nu vă putem ajuta
cu o schemă.
VIRLAN CĂTĂLIN - Piteşti

Materialele amintite nu se găsesc În magazin, fiind folosite numai in industrie. Colecţia
revistei poate fi consultată la Biblioteca Centrală de Stat - Bucureşti. Pentru instrument,
ad resaţi-vă Cooperativei «Rad io-Prog res».
MAll VASILE - Tg. Jiu
Vom publica s·chema.
PESCARU AUREI- -Bucureşti
Adresaţi-vă unUi alt specialist sau fabricii
constructoare.
BADEA NICOLAE - Făgăraş
Nu vă recomandăm să modificaţi aparatul.
Rezultatele vor fi cît se poate de modeste.
Mai bine cumpăraţi un aparat nou, corespunzător scopului urmărit.
GUDASZ IOSIF - Bucureşti
Puteţi inlocui EFT 319 şi celelalte tranzistoare cu EFT 317. Pentru UUS, un tranzistor
pnp foarte utilizat este AF 139.
COJOCARU ANDREI - Păuleşti-Prahova
Cumpăraţi un schimbător nou.
FOLCUT ION - jud. Gorj
Capul de redare se poate cupla direct la
intrarea amplificatorului. Conectarea se Jace
prin cablu ecranat
APOSTU NICOLAE - jud. Bacău
Optimizarea programului recepţionat se
poate obţine numai prin intermediul unui
amplificator de antenă.

N. DRAGAN - Buzău
Instabilitatea imaginii pe
verticală (<<Venus»-5) poate
avea mai multe cauze, dar
faptul că sincronizarea pe
orizontală funcţionează perfect ne conduce să excludem din aria defectelor tubul PCH 200.
Presupunind că şi tubul
PCL 85 este in bună stare de
funcţionare, fiind montl!tf:
unul nou, după cum ne
scrieţi, singurele piese care
pot crea fenomenul şi trebuie verificate sint rezistenţa R 306, condensatoarele

labil.
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C 302 şi C 303.
Demontaţi pe rînd fiecare
piesă (din cele indicate) şi
montaţi În loc o piesă de
aceeaşi valoare (indicată pe
schemă), verificată În ~rea
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Receptorul «Etiud»-603 ~ste apt a recep':'
emisiunile radiodifuzate cu modulaţie
de amplitudine din gama undelor medii şi a
undelor lungi.
Mai deosebit la acest radioreceptor este
amplificatorul de frecvenţă intermediară, al
cărui semnal are frecventa centrală de 465 kHz.
În etajul convertor-autooscilator (tranzistor T1 ) este montat circuitul oscilant C17L9,
după care urmează filtrul FP1P.
Etajele amplificatoare FI nu mai conţin
circuite acordate, fiind realizate cu circuite
RC. Întreaga selectivitate este obţinută prin
filtrul FP1P.
Datele constructive ale bobinelor de la
intrare şi oscilator sînt următoarele: L1-86 de
spire; L2-6 spire; L3-260 de spire; L4-20 de
spire; L5-174 de spire; L6-6,5 spire; L7-265 +
+ 6,5 spire; L8-14 spire.
Valorile pieselor componente şi tipul elementelor semiconductoare sînt notate pe
schema electrică~ .
ţiona
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