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În curind liceul agroindustrial Băr
căneşti, judeţul Prahova. va implini 15
ani de existenţă, perioadă În care sute
de cadre tehnice au căpătat aici deprinderile şi pregătirea necesară unor
buni mecanizatori, oameni de nădejde
ai unităţilor agricole din judeţ şi din

ţară.

Situat la intrarea de sud a municipiului Ploieşti, la numai 5 km, liceul
dispune de o suprafatii de 6 ha, În care
sint concentrate spaţiile şcolare, clasele
de curs, laboratoarele
cabinetele
şcolare, cantina,
pentru fete
şi băieţi, atelierele şcolare, poligonul
de conducere. Ca cel ce a cunoscut
acest liceu şi a trăit, fie şi numai o zi,
in mijlocul elevilor, pot spune că activitatea susţinută a elevilor, dragostea
ce o poartă meseriei alese am inteles-o
şi am sirnţit-o la
.
Şi acest lucru
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valabilitatea solutiiilor adoptate. Lucaracter didactic realizate
dotarea cabinetului
rodul concepţiei şi inventiorientare

tehnică

trimestru a planului de producţie, cu
peste 50 la sută, dovedeşte străduinţa
şi pasiunea depuse de elevi pentru
perfecţionarea pregătirii lor, posibilităţile de care dispun.
Orele de circulaţie şi conducere auto
se ţin intr-un cabinet special amenajat.
iar cele practice În poligonul de conducere din incinta şcolii, unde sînt create
condiţii identice situaţiilor reale am
zice, cu tot «arsenalul» circulaţiei rutiere. Dealtfel, după terminarea treptei
a doua de liceu, toţi elevii şcolii sint
supuşi examenului de conducere pentru obţinerea permisului de conducere.
Cabinetul de tractoare, unde se află
in funcţiune trei tipuri de tractoare,
cu subansamblurile secţionate, constituie pentru
elevii un sprijin util
şi eficient În
principiului
de funcţionare şi construcţie al tractoa completa gama de utilaje
pe care elevii să efectueze practica,
parcul de maşini agricole este dotat
cu
ce
noastră utilizează
ufilajelor. Pe
dispune de o
livadă şi teren

Iă. De asemenea, printr-o În1:eIE~gE~re
C.A.P. Bărcăneşti, liceul
trial execută lucrări de in1:rejtinen~,
losind maşinile agricole ale şcolii.
Un lucru deosebit de important pentru cei ce doresc să urmeze cursurile
acestui liceu il constituie şi faptul că
toti elevii beneficiază de burse. Aceste
burse sint de două feluri: de întreprin-

bază

aoroiindlustfi'il Bărcă
bune conditii ca
să se pregătească
agricultură, l'aa economiei nationale.
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actiunii de economisire a materiilor
şi
pieselor de schimb, a reducerii
afirmării gindirii
româneşti, s-a
elevi din clasele de
unele repere ce se
lîngă executarea difleriitei()faXe, con uri, roţi
subansambluri şi asamblarea conteinerelor, a
in lucru un dispozitiv de tăiat fire pentru
canelat folosite in industria bumbaculuî.
dispOZitiv este executat in totalitate de elevii anului
sub indrumarea maistrului instructor Stefan Gorbănescu. Executarea acestuia, ţinindu-se seama de
complexitatea
necesită
operaţii de rectificare
şi frezare, de
şi
la cald.
executarea
concursul si
claselor
de
.
De remarcat este
nu demult se

a

in\fiiţăfl!1intului

de

pnildluc'!;ie. educarea
muncă.

COl[)l!"doniElte. Grupul şcolar
Buculreş,ti
muncitori
pregătirea

in
se

această

realizează imnnl1"t:::'lin'to

atelierul de lac:attlş€:rie
(necesare
a fost
iar
00 de bucăti vor
derea «industria bumttac:uhlÎ
Initiativa elevilor
Înalt 'nivel calitativ,
ansambluri şi amsarnbllun

in

20 de

În ţara noastră Or€lt€!ctla
o deosebit de nnin.nlrt~,nf't", Dn:>bl,emă
Legea tUrllclalmelntală
sfinţeşte că

de

protecţie

şi măsuri

meHor

splecl;rue

Fiz. A. MĂRCULESCU
Spre deosebire de diode şi tranzistoare, tiristoarele nu pot fi testate prin măsurarea rezistenţelor
Între terminalele lor cu ajutorul ohmmetrului. In
primul rînd, nu toate cele trei joncţiuni semiconductoare (pnpn) ale unui tiristor sînt accesibile din
exterior; În al doilea rind, după cum se ştie, un tiristor
conduce În sensul direct numai atunci cind pe poarta
sa este aplicată o tensiune corespunzătoare de comandă (sau În cazul În care este depăşită tensiunea
directă de străpungere anod-catod).
Obiectivul fundamental urmărit prin testarea rapidă a unui tiristor este acela de a afla dacă el funcţionează sau nu; mai concret, acela de a stabili dacă
un curent slab aplicat pe poartă poate comanda un
curent mare În circuitul anodic.
O metodă expeditivă de testare a tiristoarelor o
constituie conectarea acestora În circuitul de reglare
a luminozităţii unui bec cu incandescenţă de putere
adecvată (fig. 1). Dacă prin manevrarea potenţio
metrului R2 tiristorul verificat Th comandă gradat
luminozitatea becului, el este bun; dacă becul arde
la fel de tare pentru toate poziţiile cursorului lui R2,
tiristorul este În scurtcircuit. in fine, dacă becul nu
poate fi aprins pentru nici o poziţie a lui R2, tiristorul
este intrerupt (sau are o sensibilitate foarte redusă
a comenzii prin poartă).
Rezistenţa R1 inseriată cu potenţiometrul R2 este

6,3\1
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ANOD

TENSiuNEA
DE DESCHioERE

necesară pentru a limita la o valoare maximă admisă
curentul direct de poartă al tiristorului. Dioda D
redresează tensiunea debitată de transformator,
lăsînd să treacă prin divizorul R1-R2 numai alternanţele pozitive, astfel incit joncţiunea poartă-catod
să nu fie periclitată prin polaritatea inversă. Cu ajutorul potenţiometrului R2 se reglează polarizarea
directă aplicată porţii tiristorului.
Formele semnalelor pe poartă, la anod şi respectiv
pe sarcina exterioară (bec), sint arătate În fig. 2;
ele ilustrează modul de funcţionare al montajului
pentru trei poziţii diferite ale cursorului lui R2.
Curbele din fig. 2 a corespund unei poziţii a lui R2
pentru care tensiunea pe poartă, in orice punct al
semialternanţei pozitive, este inferioarăt valorii minime necesare pentru deschiderea tiristorului. Se
observă că in acest caz prin sarcină nu trece nici un
curent, iar pe anod apare intreaga perioadă sinusoidală a tensiunii debitate de transformator. În
fig. 2 b cursorul lui R2 a fost considerat intr-o poziţie
pentru care este cu puţin depăşită tensiunea minimă
de deschidere; după cum se· observă, tensiunea
transformatorului se regăseşte pe anod pînă in
momentul deschiderii tiristorului (punctul A). in
acest punct, tensiunea pe anod scade brusc (practic
pînă la zero), iar tensiunea aplicată se regăseşte pe
sarcină pină CÎnd tiristorul se inchide din nou (punctul B). Curbele din fig. 2. c corespund poziţiei extreme
a lui R2; tiristorul se deschide şi tensiunea transformatorului se regăseşte astfel pe sarcină in aproape
intreg intervalul buclei pozitive a sinusoidei.
Schema completă a testerului pentru tiristoare
propuse este dată in fig. 3. Pentru alimentare se utilizează un transformator de reţea calculat astfel
incit el să debiteze in secundar 6,3 V şi un curent de
0,6 A (se poate utiliza În acest scop un transformator
de sonerie sau înfăşurarea pentru filamente de la
un aparat cu tuburi). lntrerupătorul 11 comută alimentarea de la reţea a montajului, iar becul cu neon
(Ne), inseriat cu rezistenţa R3 de 100 k .o, indică
funcţionarea (alimentarea de la reţea) .
. Deoarece tiristorul de verificat este supus unei
tensiuni reduse (6,3 V) şi curentul mediu absorbit.
este sub 0,1 A, cu acest montaj pot fi testate fără
riscuri şi tipurile de tiristoare de mică putere.
Grupul D, R1, R2 furnizează tensiunea pozitivă
reglabilă pentru comanda porţii tiristorului. Valorile
pieselor au fost astfel alese Încit becul (6,3 V/O,10,2 A) să fie complet stins pentru poziţia minimă a
lui R2 (bineinţeles, dacă tiristorul verificat nu este
scurtcircuitat).
Prin rotirea cursorului lui R2 tiristorul se deschide
şi becul
să lumineze din ce În ce mai intens,
pozitia
aprindere depinzînd de tipul tiristoruJuL Dacă folosim pentru R2 un potenţiometru liniar
ataşa o scală grabolbinat), ii
care ne va ajuta să
comparăm orientativ sensibilităţile diferitelor tiristestate.
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12
inchis,
D este
divizor R1-R2 furnizează
necesar pentru comanda
nu va fi niciodată Închis

(apăsat) in timpul testării tiristoarelor unidirecţio
nale (obişnuite)!
Conectarea terminalelor tiristorului de verificat
se face fie la jacurile corespunzătoare J1, J2, J3
(prin cordoane cu crocodili), fie prin introducerea
acestora În soclul S (În cazul tiristoarelor de mică
putere).
Trei moduri frecvent intilnite de dispunere spaţială
a terminalelor la tiristoare sint indicate in fig. 4.
Semnalul de pe poartă poate fi cules de la jacurile
J4 şi J5, iar tensiunea pe sarcină intre jacurile J6
şi J7; in acest fel putem vizualiza pe un osciloscop
funcţionarea tiristorului testat. In fig. 5 sînt arătate
formele semnalului pe sarcină la conducţia minimă
(a) şi respectiv la conducţia maximă (b). In fig. 6 a
se arată forma semnalului pe tiristor, intre anod şi
catod (J5-J7), iar in fig. 6 b se prezintă semnalul
de pe poartă la valoarea minimă de deschidere a
tiristorului. Este de remarcat scăderea abruptă a
acestei tensiuni in momentul deschiderii tiristorului.
Aspectul exterior al testerului descris poate fi
cel din fig. 7.
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M. AL-=XANDRU
Pentru constructorii amatori care se
În realizarea montajelor folosind circuite integrate de diferite tipuri,
prezentăm mai jos citeva sfaturi practice şi unele consideraţii generale de
ordin teoretic aplicate pe un exemplu
concret.
iniţiază

*

În utilizarea practică a circuitelor integrate se impun anumite precauţii privind manipularea şi conectarea lor În
montajele electronice, rezultate atit din
natura delicată a acestor dispozitive
miniaturale, cît şi din modul principial
diferit de alimentare, din influenţa mare
pe care o au asupra performanţelor lor
funcţionale cablajele montajului etc.
Reamintim astfel că picioruşele circuitelor integrate nu se Îndoaie excesiv,
în special în vecinătatea locului lor
de emergenţă din capsulă. Conexiunile
exterioare prin fire sau cablaj imprimat
(pentru compensaţie sau reţele de reacţie) vor fi cît mai scurte cu putinţă pentru a nu conduce, prin inductanţele şi
capacităţile lor auxiliare, la oscilaţii
parazÎte.
Majoritatea dispozitivelor rezistă la
scurtcircuitări ale ieşirii sau la tensiuni
inverse de alimentare pentru intervale
foarte scurte de timp, dar nu este,
deSigur, indicat să verificăm acest lucru
în practică pentru a nu avea surprize
costisitoare.
Alimentarea circuitelor integrate cu
tensiune continuă este puţin diferită
de cea a montajelor tranzistorizate. Unele tipuri necesită surse duble de tensiune, care să prezinte un pol pozitiv
şi un pol negativ, ambii consideraţi
faţă de un punct de masă comun. Cele
mai multe tipuri folosesc tensiuni egale
(de exemplu, +9 V şi -9 V) faţă de
masă. Altele funcţionează bine şi cu
o sursă unică de tensiune.
În această privinţă se cere o atenţie
deosebită pentru recunoaşterea corectă a referinţei faţă de care sînt exprimate diferitele potenţiale indicate in
scheme.. Lucrind in mod curent cu
montaje tranzistorizate, ne-am obişnuit
să notăm cu +U potenţialul polului pozitiv al bateriei de alimentare şi cu - U
potenţialul polului negativ, fără a preciza care anume (dacă vreunul) este
referinţa. La montajele cu circuite integrate trebuie să ne debarasăm de acest
obicei şi să notăm în mod consecvent
toate tensiunile în raport cu un punct
comun de masă (fig. 1). Cînd acest
lucru nu este posibil, vom specifica
potenţialele in cauză în raport cu alte
puncte date din circuit, luate drept
referinţă.

Unele firme producătoare de circuite
integrate utilizează simbolurile V EE şi
Vc c

pentru specificarea terminalelor
corespunzătoare alimentării cu tensiune pozitivă şi respectiv negativă (faţă
de masă), iar altele notează Simplu V +
şi V -. Astfel, dacă într-un prospect se
indică +9 V pentru un terminal şi -9 V
pentru celălalt, se va inţelege că sint
necesare două surse de alimentare de
cîte 9 V fiecare, una avind minusul, iar
cealaltă plusul conectate la masă. Sau,
echivalent, va fi necesară o sursă de
tensiune de 18 V al cărui punct de potenţial median se conectează la masă.
Condepsatoarele indicate în fig. 1
vor fi conectate in imediata vecinătate
a terminalelor de alimentare. Ele vor fi
ceramice (plachete), de 0,01 -;- 0,1 J:lF,
avind rolul de decuplaj al sursei pentru
inlăturarea reacţiilor posibile prin impedanţa acesteia.
Cele maÎ multe circuite integrate Iiniare se construiesc in varianta diferenţială şi de aceea ele prezintă două
terminale pentru intrare (input); pentru
ieşire (output) este prevăzut de regulă
un singur terminal. Terminalele de intrare sînt notate conventional cu «+»
şi {(-»; intrarea «+» conduce la un
semnal de ieşire în fază (neinversat), iar
intrării ({-}) ii corespunde un semnal de
ieşire defazat cu 180 grade (inversat).
Un alt factor important care trebuie
avut în vedere este reacţia (feedback-ul),
deoarece aceasta comandă cîştigul to-

tai al unui amplificator integrat. Pentru
a simplifica exprimarea, putem spune
că un feedback aplicat de la ieşire pe
intrarea inversoare (-) este degenerativ, adică reduce cîştigul amplificatorului, iar un feedback aplicat pe intrarea neinversoare (+) este regenerativ, producind oscilaţii.
În afara terminalelor corespunzătoare
alimentării, intrărilor şi ieşirii, multe
tipuri de circuite integrate prezintă şi
alte picioruşe destinate unor scopuri
diverse. Menţionăm, de exemplu, conexiunea pentru compensaţia răspun
sului în frecvenţă, care ajustează caracteristica amplificării circuitului în vederea îmbunătătirii stabilităţii.
Abordarea practică a unui montaj cu
circuite integrate presupune cunoaşte
rea prealabilă a caracteristicilor acestor
circuite (din prospectele fabricii producătoare). În general, impedanţa de
intrare a amplificatoarelor integrate este
foarte mare (teoretic infinită), iar impedanţa de ieşire foarte apropiată de zero.
Cîştigul total poate fi considerat infinit. Datorită acestui fapt, funcţionarea
amplificatoarelor integrate este aproape
în întregime determinată de natura intrării, de mărimea semnalului cerut la
ieşire şi de circuitele de reacţie folosite.
Primul pas pe care îl avem de făcut
cînd concepem o schemă cu un circuit
integrat este acela de a stabili funcţia
pe care trebuie să o îndeplinească. Să
presupunem, de exemplu, că avem un
semnal de 10 mV (de la o doză de picup,
să zicem), pe care vrem să 11 amplificăm
pină la nivelul de 1 V pentru a putea fi
preluat de un amplificator de putere.
Cu două sau trei tranzistoare plus piesele aferente am putea atinge uşor acest
deziderat, dar nivelul distorsiunilor şi
răspunsul de frecvenţă nu vor atinge
calităţile oferite de 'un amplificator integrat. Consultînd lista amplificatoarelor integrate care se pretează la acest
scop, să presupunem că ne-am decis
la utilizarea unei capsulep'A702 C
(echivalent cu pA 7700. C). Conform
fişei tehnice a acestui circuit, vom aplica
la picioruşul de alimentare 8 tensiunea
de +9 V, iar la picioruşul 4 tensiunea
de -4,2 V (fig. 2). Vom decupla apoi
aceste picioruşe de sursa de alimentare prin introducerea condensatoarelor ceramice de O,01JJF, conectate în
imediata apropiere a terminalelor respective. Capsula circuitului ales este
conectată electric cu picioruşul 4, astfel încît ea va avea potentialul de -4,2 V
faţă de masă.
Conform aceloraşi indicaţii din prospect, picioruşul 1 va trebui conectat la
masă, iar terminalele 5 şi 6 servesc la
compensarea exterioară pentru stabilitate. În cazul nostru, fiind vorba de un
amplificator de audiofrecvenţă, domeniul de răspuns În frecvenţă ar trebui
limitat la 20 kHz. Pentru a asigura Însă
un bun răspuns al amplificatorului la
semnalele dreptunghiulare, vom extinde
acest domeniu pînă la 200 kHz (tipul
circuitului ales permite acest lucru).
După cum am menţionat indirect, amplificarea totală de care avem nevoie
este de 100 (1 V: 10 mV). Valorile elementelor de compensaţie se calculează
pe baza relaţiilor indicate la fig .. 3;
pentru cazul nostru a rezultat valoarea
R, =2 kn. şi C1 =100 pF (fig. 3). Prin
experimentări practice se constată însă
că montajul are tendinţa să oscileze
pentru cîştigurile (amplificările) mici;
de aceea, valoarea R1 a fost redusă în
final la 1oon. Chiar şi pentru această
valoare amplificatorul oscilează la 1 MHz
pentru cîştiguri mici, dar faptul nu ne
mai deranjează, frecvenţa fiind în afara
domeniului propus.
Formulele Simplificate pe baza cărora
am efectuat calculul elementelor de
compensaţie corespund cazului ideal
În care impedanţa de intrare a amplificatorului ar fi efectiv infinită, iar cea de
ieşire zero.
Un interes deosebit prezintă formula
din fig. 4 care exprimă cîştigul în tensiune Av În funcţie de valoarea rezistenţei de feedback RF • De aici se deduce că valoarea cîştigului este egală

: 9V(B)

cu raportul dintre RF şi rezistenţa (impedanţa) de intrare Rs. Astfel, dacă impedanţa de intrare este de 1 k.ri, cîşti
gul va fi de 10 pentru o rezistenţă de
feedback de 10 kn. şi respectiv de
100 pentruR F =100 kn..
Dacă nu cunoaştem impedanţa de intrare Rs (impedanţa sursei!) sau avem
dubii asupra valorii' ei, putem conecta
o rezistenţă de reacţie RF de valoare
precisă (cunoscută), după care vom
aplica amplificatorului semnalul de la
sursă. Măsurînd cîştigul amplificatorului, Av, vom calcula apoi valoarea Rs
împărţind pe Rr la cîştig.
Etajul preamplificator realizat pe baza
acestor considerente este prezentat în
fig. 4 şi 5. Răspunsul său la un semnal
dreptunghiular va fi foarte bun, iar răs
punsul la semnalele sinusoidale de
audiofrecvenţă va fi aproape perfect.
Desigur, elementele prezentate în acest material sÎnt sumare şi au o notă
de particular prin exemplul simplu considerat; sperăm totuşi ca ele să incurajeze pe acei constructori amatori care,
dintr-un motiv sau altul, mai au unele
reţineri În facerea acestui inevitabil pas
de ţinere la curent cu tehnica prezentului.
II

o
Calculul elementelor de compensaţie
Rl = 20(1 + Amplif.) Q
0,01. ţtF
1 + Amphf.
Pentru exemplul ales Amplif. = 100;
C

=

1

C1 }

Q
R1

COMPENSAŢIE

rezultă:

Rl "'" 2 kQ

C l ~ 100 pF

Cîştigul

siune este
Cîştigul

montajului în ten
funcţie de reacţie
în tensiune:

R + R ,
F
F
Ay = - - - RF , . . .

P entru

COMPENSAŢiE

compensaţIe mllllmă:

R F RF'
R S = --=---=R F + RF'
Rs -

impedanţa

sursei

R F - rezistenţa de
(feedback)

reacţie

Cu această conexiune, circuitul neinversor din fig. 4
devine inversor
Cîştigul în tensiune;

Rt
C1

}~OMPENSAŢiE

RF

Ay = -

RS

CU SiliCl!.ll de tipul 1 N 4001 (promIse de I.P.R.S:-Băneasa)
intre plus :respectiv minus şi emitor, respectiv colectorul
fiecărui finalPentru evitarea transmitem muri scurtcircuit pe etajul
dilier1en'tiaL, alimentarea acestora se face prin dioda serie
cu rezistenţa de
kn Osciiaţiile (curenţii)
sînt duse la masă prin
nanofarazilor: la plus, la

oricăror
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Ing. STEtJĂREL GRÎNEA
în seria montajelor cu tranzistoare· ca amplificatoare
de mare putere, întîmpinăm, adeseori, dificu-ltăţi în problema protejării electronice a tranzistoarelor finale, care
în orice tip de montaj -- sînt sensibile la micşorarea
sarcinii sub valoarea indicată în schemă, putîndu-se
distruge instantaneu la. once scurtcircuit pe ieşire.
Montajul prezentat mai jos 'este recomandat electroniştilor avansaţi, celor care lucr,ează in cercetare şi,
bineînţeles, celor care dispun de pIesele necesare şi doresc
să se alinieze pe drumul actual în domeniul Hi-Fi în
au"diofrecvenţă.

Montajul a fost realizat experimental,

obţinîndu-se

următoarele performanţe:
puterea de ieşire sinusoidaIă:

60 W (alimentare la 70 V)
80 W (alimentare la 84 V),
r'espectiv, puterea muzicală = 75 W - 100 W la ()
sarcină de 80/100 W (8 difuzoare Goodmans de 15 W /16 n
legate SERIE-PARAL"ţ.L);
- sensibilitatea Ia intrare: 750 mV/I00 kQ;
- alimentare: 35 V, pentru 75 W; 42 V, pentru 100 W;
banda de frecvenţe amplificate: 20 ... 30000 Hz ±
± 1 dB la 75 W;
raport semnal/zgomot: 85 dB
MODUL DE

FUNCŢIONARE

pereche pentru varianta
pentru varianta de
cu priză mediană la
Această manieră

relilre~zi!ltă

condensa1toI'ultri electrolitic pentru
cono.ensa1tor foloSIt uzual în aceste montaje
cvasicomplementar.
.
a două perechi de tranzistoare la
decît problema mecanică, uşurînd
timp problema răcirii (mărită pentru varianta
al
s-au
astfel
protecţia
optime de reglaj, ea
de acest tip.
principală este realizată electronic,
şi T 6 şi piesele anexe. Atunci cind
unuia
tranzistoarele finale devine excesiv
(din cauze externe sau interne), prin rezistenţa de emitor a
căderea de tensiune creşte considerabil; această
este transmisă la baza unuia din cele două
polarizări, aduce cele două
stare de blocaj şi, ca atare, ele
nu imllumţ,ea~~ UUJJLlliitjlUI.
Prin
bazei se depăşeşte pragul
de deschidere - de
V (b - e) pentru tranzistoarele
cu siliciu - astfel
semnalul provenit din emitorul
unuia din tranzistoarele finale \'a deschide unul din'cele
baza unuia din defazoaree dusă la masă,

aliT~"~.,·;"tA~,,l

-t22V

T1

funcţionează

ca adaptor de impedanţă,
emitor.
volum
se atacă etajul de
diferenţiat, cu
lN40117

o problemă pentru
date concrete in această
functie de: dimensiunile
de 'Cele ale condensasă fie de calitate foa.rte

bună}.

Tranzistoarele finale vor fi montate pe radiatoare
adecvate, suficient de mari, de orice tip.
de emitor vor fi bobinate din nicbeijnă
care să
suporta pînă la 10 W.
Ta
vor fi montate. după
ra,dia.tolU'e
mici decit cele ale
tramzist'(l1.u:e!()r finale), chiar pe plAcuta de cablaj imprimat.
REGLAREA MONTAJULUI implică aparatura minimă de laborator, şi anume:
- o sursă stabilizat! de tensiune continuă de 40 V;

j
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N .. PORUMBAAU
Dacă acumciîiva ani era considerat
amplificator «Ha_oFI» un aparat care reda
frecvenţele de la 50 Hz ma 15 kHz + 2 dB
cu distorsiuni de 5% aiearmonicilor,
iar o staţie de 25 W era considerată
({de putere», astăziamplificatoarele de
ÎnaHă fidelitate au o frecvenli de răscare se intinde liniar de la 20 Hz
2(l kHz + 1 dB, in ultimul timp lnsă
chiar un raspuiilS linear de la 10 Hz la
40 kHz nu mai este o rarilate. Distorsiunile armonicilo.r. ma aceste amplificatoare sint sub '1%. iar puterea lor
este de ordinul sutelor de waţi.
Procurarea sau construirea unor amplificatoare cu asemenea performanţe
profesionale nu este la indemina constructorilor amatori, de aceea am considerat util să descriem in arlicoful de
f·ată unele artificii simple şi puţin costisitoare. care permit totuşi o îmbunătă
ţire substanţială a calităţii redărilor.
Redarea sunetelor in electronică se
realizează cu difuzoare. Despre difuzoare şi incinte de difuzoare au apărut
În revisia noastră o serie de articole;
astfel, ne referim numai la faptul că un
singur d.ifuzor nu poate reda fidel Î~
treaga gamă de frecvente audio. In
acest scop se folosesc mai multe difuzoare construite pentru un anumit domeniu de frecvenţe, iarrepairlizarea
respunzătoare a frecvenţelOf la
zoare este asigurată de o reţea de
SeIDal"at()are. Filtrele de obicei sint reaelemente L~C. Reteaua este
o combinatie de filtre trece-sus. trece]'0
o ece-bandă.
1 este reinez,elltată
două difuz~()alre

cu un
.iarcircuituJ
elemen'f~I~cai~~'f~(Of:[~'~11~~a2iă un ij!tru trece~
a .acestor filtre
2. Se p·oate vedea
că atenuarea
de 12 da/octavă.
punctul de inl:Unire al ,cemar două
numit frecven1i:ă de intretăiere, eSE de
1 kHz şi cu 3 dB sub nive1ul de trecere
pn~Yăzut
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al ceior două filtre. Se consideră util
acest lucru întrucît 3 dB reprezintă
jumătate din volumul total şi intrucît
această frecvenţă se aude la amîndouă
difuzoarele, volumul lor se adună. O
adunare 0,5+0,5=1 demonstreaaceastă teorie ar trebui să fie
Ar trebui, dar nu este, fiindcă,
În realitate, lucrurile se prezintă Într-o
formă puţ.in mai complexă.
Curba idealizată din fig. 2 În realitate
mai
regulată (vezi fig. 3),
intretăiere apar disdefazări şi concare apar în cele
di1;en~nl;a vitezei şi distanţei
două difuzoare etc.
volum, urechea se
adaptează
aceste distorsiuni şi ele
nu pot fi sesizate decit prin comparaţie.
4 redăm schema unei retele
de
trece sus-trece jos cu o atenuare de 1B dB/octavă cu formulele corespunzătoare de calcul al elementelor
componente.
DinamÎca lărgită a inregistrărilor moderne impune folosirea unor amplificatoare cu o putere extrem de mareCare este motivul?
in afară
faptul că factorul de distorsiuni
orice amplificator audio se
m.ăreşte dacă puterea folosită se aprode puterea maximă proiectată, mai
int,,,,..,,in.,. şi faptul că sunetele redate nu
sînt monofonice pure şi sinusoidale şi
complex de frecvenţe de diferite
de muiE ori se suprapun,
in1:erlfefieniţe şi intermodulaţii,. atinamplitudini uneori de 2-3 ori
ma! mari decit la o frecvenţă monofoni,că pură. Dacă amplificatoru! nu are
putere suficientă ca să redea nedistorsionat aceste virfuri de amplitudine,
semnalele de viri' se limitează şi apar
armonici care intră in reteaua de redare
ş.i produc distorsiuni. .
Să vedem un exemplu= de pildă, dacă
un am.plificator de 50 W dă un semnal
20 Veff către un difuzor de 8.fi (vezi
SA). Dacă simultan cu acest semunui semnal de
1 000
tot de
Veff (fig. 58). rezulva fi un semnal asemănător celui
se. Se \Iede că amplitudinea reeste dublă.
de
unei redări

cere
de 50

ar

distorsiuni care se sesizează
termen de comparaţie.

fi
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Distorsiunile
rea
datorită

din limitadistorsiuni
şi distorcare constau

siuni de
din insumarea şi
frecvenţelor.
Distorsiunile de inîermodtdatie sînt
sesizabile şi de o

OE LA ETAJU~
PREAMPLiFÎCATOR

mai sus.
ET AdE FINALE PE. CANALE
DE FRECVENTE

6 se pot rene,Eijunslu!'il~

semnalate.
se poate observa că
asemenea, dintr-un
filtru trece-sus şi un fiHru trece-jos.
deosebit este faptul că
este amplasată între
prE~al1npl!ifi~:ator şi etaje le finale
rTir. 1 sim: redate
eIE~mEi'm1:el(w componente în raport de
de intretăiere folosite În
Schema prezentată are o serie de
avantaje. Astfel, există o posibilitate
mai bună de adaptare a efajt,siui final la
domeniul de
mai
De asemesarcina filtrului este o rezistenţă
(~-~) de o valoare suficient de
ca să nu fie influenţată de impedana de intrare mare a etajului final.
De aici rezultă o adaptare mai bună şi
constantă intr-o gamă ~a.rgă de frecvente. Condensatoarele folosite În filtru "au valori mici, totodată inductanau valori mai mari decit in schema
însă datori1ă puterilor mici
din sîrmă subţire, respecdirnellsiuni incomparabil mai mici
din· fig.
unde, pentru evitarea pierderilor, necesitatea folosirii
conductor cu o
considerabilă măresf.e
gabaritul
indudantei. "
al schemei după
positlli!it:atE~ schimbării indeoend,en1!e a caracteristicilor celor
schirnbarE~ condensaa fi neceinductanţelor.

pOSibilitatea unei adaptări
caracteristica de răspuns
a difuzoarelor. Schema permite. de ase-

menea, reglarea
m ului la cele
o
echilibrare şi linearizare
Folosind schema conform fig. 6, dispar fenomenele de distorsiuni de armonici şi de inîermoduiaţie datorită limitării semnalului În etajul fina! de putere.
Domeniul de frecvente fiind mai îngust, elementele aferente fiecărui etaj
final se pot corela uşor cu banda de
trecere, totodată, randamentul este incomparabil mai bun"
Astfel dacă reluăm exemplul dat la
fig. 1, cu un amplificator care trebuie
să redea concomitent un semnal de
50 Hzl20 Veff cu un semnal de 1000 H~
20 Veff, am .ajuns la concluzia că folosind filtrele conform fig. 1, pentru o
redare fidelă este necesar un etaj final
cu o putere de 200 W.
Realizînd schema dată În fig. 6, este
suficientă folosirea a două etaje finale
de putere, cu 50 W fiecare.
La realizarea practică il acestei scheme, în circuitul fie·cărui etaj final de
putere se montează cîte un
metru semireglabil, pentru ~"'<::.t;",r",.",
dependentă a volumului, iar preamplificalorul este prevăzut cu reglajele de
volum şi ton general.

REGLAREA MONTAJULUI
Reglarea unui amp.liflcator cu canale
de frecvenţe separate se execută cel
mai corect şi repede folos.ind un generator de audiofrecvenţă, un osciloscop
disc
sau o transmisie de
rede
folosite
4) reglaj

a
vederea unei
lineare;
prin' reluarea etapei nr. 2,
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V03AVE
În cazul cînd sîntem În posesia unui receptor de
unde scurte, pentru a putea recepţiona banda de
unde ultrascurte repartizată radioamatorilor, de
144-146 MHz, este nevoie de un convertor de frecvenţă. Acesta se poate realiza in două variante: cu
frecvenţa oscilatorului local din convertor fixă, de
regulă stabilizată cu cristal, acordul in bandă realizîndu-se la intrarea receptorului de unde scurte folosit intr-un domeniu de frecvenţă de 2 MHz, sau, În
altă variantă, cu frecvenţa oscilatorului local din convertor variabilă şi cu frecvenţa fixă a receptorului.
Convertorul prezentat foloseşte cea de-a doua variantă.

Montajul este realizat pe o placă cu cablajul imprimat cu dimensiunile de 100 x 75 mm. Desenul cablajului imprimat cu modul_de amplasare a pieselor sînt
prezentate in figura 2. In fotografie este prezentată
imaginea de ansamblu a convertorului.
Convertorul se alimentează la o sursă de curent
continuu stabilizată de 9 V. Borna plus este conectată la masă. Consumul total este de maximum 5 mA.

Semnalul captat de antenă (fig. 1) este aplicat pe o
priză intermediară a bobine; L1, care împreună cu L2
formează un filtru <<trece bandă» cu o lărgime de
ordinul a 2,5 MHz, atunci cînd distanţa intre marginile extreme ale acestora este de 1 mm. Semnalul
este aplicat etajului amplificator (T1), care este realizat În montaj neutrodinat. Acest fapt inlătură posibilitatea de autooscilare, totodată obţinîndu-se un
mare factor de amplificare.
Tranzistorul T2 îndeplineşte rolul de mixer. Semnalul din eter este aplicat pe bază, de pe o priză a
Înfăş_urării L3, iar cel al osciJatorului local - pe emitor. In circuitul de colector este conectat un filtru
acordat pe frecvenţa de 10,7 MHz.
Acordul in bandă este realizat cu un condensator
variabil dublu (produs de Uzinele «Electronica»), de
tipul celor folosite in receptoarele radio româneşti
care conţin banda de unde ultrascurte.
Pentru a asigura un ecart de frecventă de ordinul
a 2,5 MHz, se folosesc condensatoare serie şi paralel,
C14 şi C15 la oscilatorul local şi C5 şi C6 - la amplificator.
Bobina oscilatorului local L4 se realizează pe o
carcasă de tipul celor folosite În blocul UUS de la
receptorul «Mamaia», folosind miezul respectiv din
ferită; realizarea bobinei se face conform desenului
din fig. 4.
În montaj sînt folosite rezistenţe de 0,5 sau 0,25 W;
toate condensatoarele sint de tipul ceramic, produse
de I.P.R.S. Se pot folosi şi alte condensatoare care
să corespundă ca valoare şi gabarit.
Tranzistoarele T1 şi T2 sînt de tip BF 181 (182, 183,
209), iar T3 de tipul BF 214 sau BF 215.
In cazul cînd receptorul de unde scurte pe care il
posedăm nu poate recepţiona frecvenţa de 10,7 MHz,
atunci filtrul L5-L6 se poate acorda pe o altă frec~
venţă În domeniul 4-9 MHz În felul următor: L5 şi L6
se vor realiza pe o carcasă de ·Ia transformatoarele
de frecvenţă intermediară folosite În receptoarele
româneşti «Delta», «Albatros» şi «Cora». Se bobineai:ă intîi L5 care are 20 de spire, din conductor
rp 0,1 Cu-Em şi apoi L6 care are două spire din aceeaşi
sîrmă.

Capacitatea C17 va avea următoarele valori pentru
diferite frecvenţe: 180 pF - 4 MHz; 120 pF - 5 MHz:

Bobina

Nr. spire

L1

6

L2

6

L3

4

L4

3,25

L5-L6

75 pF - 6 MHz; 56 pF - 7 MHz; 36 pF -8 MHz şi 27 pF
pentru 9 MHz. Bineinţeles. in acest caz va trebui să
acţionăm asupra miezului din ferită de la L4 pentru
a face corecţia de rigoare a frecvenţei oscilatorului
local.
Acordul filtru lui de intrare se face in mijlocul benzii
de 2 m, pe frecvenţa de 145 MHz, acţionînd condensatoarele trimere C1 $i ca Acordarea circuitului de
la ieşirea amplificatorului se face cu ajutorul lui C7.
Blocul convertor se prinde În 3 locuri, cu 3 şuru
buri M3, folosind distanţiere inalte de cel puţin 10 mm.
Legătura intre borna coaxială de antenă şi convertor, precum şi intre ieşirea convertorului şi intrarea
receptorului de unde scurte folosit se face cu tronsoane de cablu coaxial cu impedanţa de 75 .0..
Desenul cablajului imprimat este prezentat in fig. 2
la scara de ..1 :1. Pentru a realiza cablajul imprimat
se decupează din revistă desenul acestuia şi se aplică
pe partea cuprată a plăcii. Cu un obiect ascuţit (dorn,
ac mare) se înseamnă prin inţepare locurile unde vom
practica găurile. Pentru condensatoare, rezistenţe şi
bobine vom da găuri cu un spiral de 1-1,2 mm. Pentru locurile de prindere a condensatorului variabil şi
pentru cele 3 găuri de prindere a plăcii se foloseşte
un spiral de 3,3 mm. Pentru prinderea condensatoarelor trimer şi carcas ei bobinei L5 folosim un spiral
de 1,8 mm.
După ce au fost date toate orificiile, se lustruieşte
partea cuprată cu un şmirghel foarte fin (de preferinţă unul uzat). Apoi se desenează cablajul conform
fig. 2, folosind o pensulă foarte fină (nr. 1 sau nr. 2).
Desenul se execută cu tuş format din gudron (smoală) dizolvat În tiner sau toluen. Corodarea se face în
soluţie de clorură ferică. După corodare şi spălarea
cu apă (jet), se îndepărtează tuşul cu tiner sau toluen.
Placa astfel curăţată se acoperă cu o soluţie de colofoniu dizolvat În spirt alb concentrat. Acest strat protejează placa contra oxidării şi joacă rolul de decapant la sudurile ulterioare cu cositor.
În cazul că avem posibilitate, putem arginta plăcuţa
ţinind-o 10-30 minute lntr-o s<şluţie mult folosită de
fixativ foto. În prealabil placa va fi degresată prin
spălarea bine cu apă şi săpun şi. clătirea sub un jet
de apă. În cazul argintării nu mai este nevoie de acoperirea părţii metalizate cu soluţie de colofoniu.

Conductor

q, 1 Cu-Ag

Priză

la

1,25 sp.

"
"

"

Trafo FI -

Carcasă

q, 6-aer

"
sp.
0,5 sp.

«Mamaia» -10,7 MHZ -

"

Observaţii

pas 1 mm
la1mmde L1
pas 1,5 mm

conform fig. 3
cod 22227

Aceasta se va face cu mul~ă prudenţă şi avînd în vedere
în permanenţă consumul montajului, care, pentru un
atac de 1 V efo din generator, nu trebuie să depăşească
2 -;- 3 A.
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Se va urmăr~ de asemenea, încălzirea tranzistoarelor
finale, a rezistenţelor de emitor şi a tranzistoarelor din
etajul defazor.
In situaţia în care tensiunea de deschidere a tranzistoarelor T 5 şi T 6 este suficient de mare, ele vor intra în
conducţie, bazele lui T 7 şi T 8 vor fi conectate la masă
şi consumul pe una din ramuri va scădea brusc la zero.
Aceasta înseamnă că protecţia funcţionează. în caz
contrar, se va acţiona foarte puţin, în sensul descrescător,
asupra rezistenţelor de 220 n din emitoarele tranzistoarelor finale.
Schema de principiu a amplificatorului descris este
prezentată în fig. 2.
Tranzistoarele utilizate vor fi de următoarele tipuri
TI - BFY 40(BC 107 B);
T2 ,
T 3 - 2x BC 177
T 4 - 2N 3053 (BC 141); T 5 /T 6 - BC 141/BC 161
T 7 - BD 130 (2N 3055);
T 8 - 2N 3791 (ASZ 15)
T 9 , T 10, T 11, T 12 - 2N 3442 (2N 3055, BD 116).

În ultima vreme, În diverse publicaţii
de specialitate apar din ce În ce mai
des unele realizări în domeniul radioreceptoarelor pentru radioamatori, bazate pe un principiu cunoscut mai demult, insă neabordat suficient pînă in
prezent. Este vorba despre radioreceptoarele care se bazează pe conversia
directă in frecvenţe audio a frecvenţe
lor recepţionate fără a se mai trece prin
faza de frecvenţă intermediară.
Parametrii tehnici ai acestor radioreceptoare nu sint, cu toată simplitatea
montajului, inferiori celor mai perfecţionate receptoare superheterodină
Realizarea acestor radioreceptoare
era complicată pînă acum citva timp
datorită unor imperfecţiuni tehnice ale
componentelor electronice şi datorită
faptului că aceste aparate nu se pot utiliza la recepţionarea emisiunilor telefonice cu dublă bandă laterală
Odată cu perfecţionarea tehnicii semiconductoarelor şi cu trecerea la emisiunile radiotelefonice cu bandă laterală
unică (SSB), sistemul tinde să ia o
nouă dezvoltare.
După cum se ştie, la radioreceptoarele superheterodină semnalele din antenă se mixează cu semnalele unui
oscilator local, în urma cărui fapt iau
naştere semnale ale căror frecvenţe rezultă din Însumarea sau scăderea semnaleJorcomponente (frecvenţă interme-

Schema bloc a receptorului cu
conversie directă.

le sumă sau diferenţă a căror valoare
se situează direct in spectrul frecvenţel.or audio.
In acest fel, semnalefe telegrafice
sau cele ale emisiunilor SSB apar direct
in spectrul audio.
Ca rezultat se obţin radioreceptoare
mult mai simple din punct de vedere
al construcţiei şi al reglajului.
Schema bloc a unui astfel de receptor este prezentată in fig. 1. Principiul
de functionare al schemei este următo
rul: semnalele de radiofrecvenţă din
antenă, după ce sint selectate intr-un
circuit de intrare, se aplică pe un braţ
al unui detector (modulator) echilibrat,
de obicei cu diode semiconductoare.
Pe celălalt braţ al detectorului se aplică
semnalul de la oscilatorul local. La ieşi
re se culeg semnale a căror frecvenţă
diferă cu cca 1 000 Hz unul faţă de celă
lalt. La recepţionarea emisiunilor SSB,
frecvenţa oscilatorului trebuie să coincidă cu frecvenţa purtătoare suprimată
Banda de frecvenţă necesară se filtrează apoi cu ajutorul filtrului de audiofrecvenţă. Totuşi inlăturarea completă
a unor frecvenţe parazite nu se poate

face decit prin metode mai complicate
de compensare a fazei semnalelor.
După aceasta, semnalele sînt amplificate numai În audiofrecvenţă, după
metodele clasice.
Detectoarele echilibrate sînt, În genera', destul de sensibile şi nu necesită
etaje de amplificare de radiofrecvenţă,
fiind suficientă amplificarea de audiofrecvenţă care urmează după el. Totuşi,
din cauză că semnalele oscilatorului
local au o frecvenţă foarte apropiată de
cea a semnalelor recepţionate, acestea
pot fi radiate in 'spaţiu prin antenă,
perturbînd alte emisiuni. Pentru filtrarea lor se recomandă utilizarea unui
etaj de radiofrecvenţă. În acest caz trebuie să se ţină seama de unele aspecte
pozitive şi negative.
Astfel, pentru înlăturarea fenomenelor de intermodulaţie este preferabil să
se lucreze cu semnale de nivel cit mai
mic la intrarea detectorului echilibrat
Pe de altă parte, un etaj de R.F. mă
reşte sensibilitatea receptorului, reduce
radiaţiile în antenă şi permite ea detectorul să fie realizat cu materiale mai
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poate fi îndeplinită cu succes de detectoarele (modulatoare) echilibrate.
Pentru reducerea intermodulaţiei şi
a radierii spre antenă a semnalelor
oscilatorului local, detectorul trebuie să
fie bine echilibrat, în ambele sensuri,
prin alegerea corespunzătoare a elementelor şi simetrizarea înfăşurărilor
sau a rezistenţelor corespunzătoare ale
braţelor detectorului.
Trebuie să se ia, de asemenea, mă
suri ea oscilatorul să nu genereze armonici, deoarece prin mixarea lor apar
o serie de produse de modulaţie false
pe frecvenţe nedorite. De asemenea, se
va evita tot ceea ce ar putea provoca
o modulaţie de amplitudine a semnalului (de exemplu, filtrajul insuficient al
tensiunii de alimentare, deoarece semnalul va apare modulat cu această frec':
venţă). Dacă receptorul este realizat cu
tranzistoare şi alimentat din baterii,
problema se rezolvă uşor din acest
punct de vedere.
În concluzie, printre calităţile receptoarelor cu conversie directă se pot cita:
simplitate constructivă' maximă pentru
o selectivitate foarte bună şi o sensibilitate de 1-10)J V; reglaj simplu; pentru fiecare bandă nu este necesar să
se regleze decît oscilatorul şi circuitul
de intrare pentru a se stabili banda de
frecvenţe dorită (operaţiunea se poate
face foarte simplu cu ajutorul unui radioreceptor etalonat sau cu ajutorul
unui grid-dip-metru); stabilitate bună
de frecvenţă; oscilatorul poate fi executat pentru a lucra pe frecvenţa cea
mai joasă (de exemplu 3,5 MHz), unde
se poate obţine mai uşor o stabilitate
bună, iar frecvenţele din celelalte benzi
se obţin prin multiplicare; lipsa frecvenţelor imagine În banda de R.F. (este
drept că apar frecvenţe perturbatoare
În A.F., dar ele se inlătură mai uşor).
Un alt domeniu În care se pot folosi
aceste receptoare este cel al transiverelor. intr-adevăr, după cum se poate
observa, În scopul obţinerii frecvenţe
lor de lucru se poate folosi acelaşi
oscilator atit la emisie cît şi la recepţie.
În faţa radi'oamatorilor experimentatori
se deschide astfel un domeniu foarte

cu sîrmă de 0,1 mm şi are cea 300 de
spire.
Transformatoarele TRI şi T~ sînt
executate pe inele de ferită de 8 x 4
x 2 mm. Numărul de spire este de 20 şi
respectiv 10 + 10, cu sîrmă de 0,1 mm.
in locul" modulatorului (detectorului)
echilibrat din schema prezentată se
poate folosi unul din montajele din
fig. 2 sau 3.
Regimul tranzistoarelor amplificatorului se reglează prin alegerea corectă a
rezistenţelor dintre colectorul şi baza
tranzistoarelor. Tensiunea la colectorul tranzistorului TI trebuie să fie de
1,5-2 V. La colectoarele tranzistoarelor T2 si T3 tensiunea trebuie să fie de
4,5 V. '
Dacă se deplasează priza bobinei L.z
către colectorul tranzistorului T4 , se va
observa că volumul semnalului creşte;
totodată creşte şi zgomotul receptorului. Se va alege, prin tatonări, poziţia
optimă.

La fel se va proceda şi cu prizele de
pe bobina LI' Deplasarea lor către capătul de masă măreşte selectivitatea,
dar micşorează sensibilitatea.

Ing. B. BANTGAF V03ACI
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in fig. 4 dăm un exemplu de realizare
a unui radioreceptor p~ntru banda de
28 MHz. Circuitul LICI face o selecţie
prealabilă a semnalelor şi este acordat
aproximativ la mijlocul benzii de 28 MHz.
Semnalul trece apoi la transformatorul Tf\ . de la care se aplică simetric
detectorului echilibrat cu diode.
De la oscilatorul local, realizat cu
tranzistorul T4, semnalul se aplică detectorului prin transformatorul TR2 •
Acordul pe staţia recepţionată se
face cu ajutorul condensatorului C2 •
Tensiunea este stabilizată cu ajutorul diodei stabilizatoare 0808.

(Urmare din nr. 41 1976, pag. 8)

Detector echilibrat cu diode.
diară). Aceste semnale sînt apoi detectate, iar semnalele de AF ce rezultă
sînt amplificate. Valoarea frecvenţei intermediare este, de obicei, de ordinul
sutelor de kHz, adică este situată În
domeniul frecvenţelor radio.
La receptoarele cu conversie directă,
frecvenţele radio receptionate din antenă sint mixate cu semnalele unui
oscilator local care generează frecvenţe
foarte apropiate de cele recepţionate
În antenă Din mixarea lor apar semna-

puţin costisitoare şi cu precauţii mai
mici.
Pentru a se impăca toate aceste cerinţe, se poate utiliza un amplificator
de R.F., insă acesta trebuie să aibă un
coeficient de amplificare suficient de
mic pentru ea produsele de intermodulatie să nu fie supărătoare.
O altă condiţie ce se impune este ca
detectorul să aibă un coeficient de conversie cit mai mare. Condiţia aceasta,
pentru un montaj cu elemente pasive,

FINT

Nu s-a prevăzut un reglaj al volumului de joasă frecvenţă, deoarece amplitudinea semnalelor staţiilor puternice
este limitată În amplificator.
Selectivitatea montajului este determinată de filtrul L3 -C -C g şi este de
aproximativ 30 dB pentru un dezacord
de 10 kHz.
O bună filtrare a perturbaţiilor, datorate modulaţiei Încrucişate se obţine
prin echilibrarea modulatorului, adică
alegerea diode/or, echilibrarea rezistenţe/or etc.
Acest tip de semnale perturbatoare
este recunoscut prin aceea că ele se
aud, oricare ar fi poziţia condensatorului de acord.

e,
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DETALIILE CONSTRUCTIVE

Radioreceptor cu conversie directă (28 MHz).

Bobinele L, şi L.z au cîte 9 spire pe o
carcasă de fi 10 mm, cu conductor de
0,5-0,7 mm. Priza pentru antenă ·Ia bobina ~ este la spira 2, iar priza pe bobina L.z aproximativ la mijloc.
Bobina ~ are 170 mH; ea este executată pe un inel de ferită de 10 x 6 x 5 mm

Rezultatele indicate, precum
răspunsul global ilustrat În
curbele din fig. 1,2,3 şi 4 se obţin cu condiţia utilizării unor
piese selecţionate, respectiv verificarea prealabilă a tranzistoarelor.
Important este ca sistemul de
alimentare să furnizeze o tensiune cît mai stabilă şi foarte
bine filtrată. Utilizarea unui stabilizator electronic este în acest
caz recomandată.
Iniţial acest preamplificator
a fost experimentat de laboratoarele Fairchild În care erau
montate tranzistoare BC 113.
Alăturat prezentăm lista cu valorile pieselor componente.
Rl 47 kQ; R2 2,2 kQ; R3 47 kQ;
R4 2,2 kQ; R5 33 kQ; R6 150 kQ;
R7 150 kQ; R8 120 kQ; R9 220 Q;
RI047 kQ; Rll 56 kQ; R1210 kQ;
R13 6,8 kQ; R14 180 kQ; RIS
8,2 kQ; R16 3,9 kQ; R17 150 Q;
R181 kQ; R19 lO kQ; R20 150 Q;
R21 82 kQ; R22 lO kQ; R23 2,2
kQ; R24 2,2 kQ; R25 2,2 kQ;
R26 47 kQ; R27 47 kQ; R28 680
kQ; R29 5,6 kQ; R30 3,3 kQ;
R31 1,5 kQ; R32 3,3 kQ; R33 3,3
kQ; R34 180 kQ; R35 1,2 kQ;
R36 47 kQ; R37 1,8. kQ; R38 2,7
kQ; RV1 50 kQ (lin.) RV3 25 kQ
(lin.); RV4 25 kQ (lin.) RV5 lO
kQ (lin.); RV2 25 kQ (lin.); CI
30 ţtF 20 V; C2 50 ţtF 50 V;
C3 50 J,lF 50 V; C4 33 nF 125 V;
C5 10 nF 125 V; C6 15 nF 125 V;
C7 50 ţtF 12 V; C8 20 ţtJ:i 25 V;
C9 680 pF 125 V; CI0 1 ţtF 125 V ; :
CII 200 pF 125 V; C12 47nF
r •..
125 V; Cl3 10 nF 125 V; C14
...
3 nF 125 V; Cl5 3 nF 125 V;
Cl6 0,1 ţtF 125' V; C17 0,1 ţtF
125 V; C18 10 ţtF 6 V; C19 0,33
ţtF 125 V; C20 0,33 ţtF 125 V;
C21 10 nF 125 V; C22 25 ţtF 6 V;
C23 3 ţtF 50 V; C24 10 ţtF 25 V;
C25 100 J,lF 12 V; QI-BC 154;
Q2, Q3-BC lO9·
u
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tindu-se ca antenă un fjr de cupru izolat de 1,52 m, tăria semnalelor şi in special calitatea acestora
vor creşte.
Adaptoru!
dimensiuni,
picupului sau a

asemenea inc;onnolela,

a

""""!"""""",,",, de dimensiuni
~<"""I"'"<i,,,o

seu

antenă,

simplifica folosind
mai
sau

H

de radiomontate chiar În altă
metri de aparatul

de radio,
orice posesor
medii, intrucît emisia
banda de unde
intre
Primul montaj
conţine un
joasă
tranzistor
constituind
şi un etaj os(:llator
zistorul EfT an. Oscilatorul are
electrice intreţinute, ce se transmit prin
ClfCw'tul de antenă la receptor. la rindul său, modulatoml are rolul de a modula semnalul oscilatonduL
At doilea montaj (fig. 2) conţine in plus Încă un
de amplificare.
Schelrnele cu cablajul imprimat sînt date in fig. 3
4. Bobina l se construieşte dintr-o bucată de
de Cu-Em cu diametrul de 0,25 mm. Lungimea
SÎrmei; este de 2,5 m. Bobinarea se face pe o carcasă
ce are ca miez o ferită de 10--12 cm lungime şi un
diametru de s---:l0 mm. Se bobinează 1,250 m sîrmă

spiră lîngă spiră, se scoate priză la această lungime,
se continuă bobinarea in
sens cu restul de

1,250 m sîrmă. bobinarea
Însă peste
primul strat, peste care s-a răsucit o hîrtie indeiată.
Adaptorul, construit ingrijit şi folosind piesele la
valorile din schiţe. funcţionează la prima probă.
Raza de acţiune a montajelor este de 3-4 m. Mon-

DI5POZITIU pentru demonstrarea
POLARIZĂRII lUminii

0----------

in: sursă de lumină proprierşj sistemul de fixare
a oglinzilof.
Sursa de lumină este prevăzută cu un bec ali·
mentat cu o tensiune de 12 V şi avem posibilitatea să obtinem o rază de lumină sub diferite
unghiuri faţă de
Reglarea
lui dorit se
pe
a sursei de
seiomlentului
de inel

Elev

ŞANDRU

V ALER-Cluj ...Napaca

Dispozitiu uniuersal
pentru struniirea
eHterioară a teuilor
III

la prinderea in universalul strunguse deformează elastic (fig. 1),

lu~ ţeava

prelucrindu-se inegal. După eliberarea din stringere materialul revine,

exteriorul
abateri de
la forma
2).
Pentru a evita aceste neajunsuri
prezentăm un dispozitiv utilizabil la

strunjirea exterioară a tevilor cu diametre intre 20 şi 100 mm (fig.
Pentru alte diametre se pot
dispozitive similare cu

Ing. M.

ANDREI

-. - -

------

.. Tecuci

- - --

--....."

I

100p..F

I

I
I

LAURIC-Bucureşti

Folosind un număr redus de piese, orice radioconstructor dornic de automatizări poate realiza
montajul din figură care are un dublu rol: acela de
radioreceptor şi de interfon.
Bobina l1 se realizează pe o carcasă cu diametrul
de 10 mm şi are 130 de spire din sirmă Cu-Em f, 0,2 mm.
E.ventual se poate realiza pe o bară de ferită.
Şocul l2 se realizează pe un tor de ferită şi are
300 de spire din sîrmă Cu-Em f; 0,1 mm.
Tranzistorul T1 poate fi de orice tip de radiofrecvenţă.. Tranzistoarele T2, T3, T4 şi T5 sînt de audiofrecvenţă, de orice tip.
Transformatoarele Tr1 şi Tr2 sînt de tr"'........onitci!i
intermediară de la radioreceptoareie «Albatros)} sau
«Neptun». Tr3 este un transformator de ieşire tot
de la unul din aparatele amintite mai sus. Diodefe
sint p1unctiforme. de orice tip. Difuzoarele au impedanta de
şi o putere de 3 W (de radioficare).
Condensaiorui variabil este de 500 pF.
Comutatorul K2 este un schimbător ce game folosit la radioreceptoarele S 631, «Alfa» etc.
Tntrerupă.torul K3 este de la potenţiometrul de
volum de 2 kfi.
Cînd intrerupătorul K1 este in pOZiţia 1, aparatul
este folosit ca receptor, iar cind intrerupătorul este
În poziţia 2, aparatul este folosit ca interfon.
În cazul CÎnd comutatorul K2 este În poziţia 1,
se vorbeşte În difuzorul 2 şi se aude in difuzorul 1.
iar cind comutatorul este in poziţia 2, difuloarele îşi
schimbă. rolul.
Cu ajutorul interfon ului prezentat se poate realiza
o legătură foarte bună pînă la distante de 35-40 m.
Radioreceptorul funcţionează in banda de unde medii.
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Schema alăturată reprezintă un radioreceptor portabil
cu 6 tranzistoare pentru gama de unde medii. Bobina l1
are 80 de spire din sîrmă q, 0,2 mm, iar l2 are 5-8 spire din.
aceeaşi sîrmă. Bobinele 11 şi l2 sint independente şi se
realizează pe o bară de ferită circulară sau plată cu lungimea
de 6 cm. Transformatorul Tr este bobinat
o oală de ferită.
L3 are 60 de spire din sîrmă ~ 0,1 mm, iar
are 150 de spire
din aceeaşi sîrmă. Se recomandă ca transformatorul să
fie cît mai depărtat de bara de ferită sau ecranat. Tranzistoarele T1-T2 sînt de tipul EFT 317-319. T3-T4 de tipul
EFT
T5- EFT 373, SFT 373, T6--fFT 323. Dioda
detectoare
fi punctiformă de orice tip. D1 este un
care se folosesc numai baza
colectorul ..
tranzistor
Condensatorul CV poate fi de tip
din acelea
folosite la radioreceptoarele «Zefir» şi «Cora», MOlntcijlJ1
face
circuit imprimat sau cu capse.
mOintellul (exC!Ulsiv sursa de alimentare)
fi int:roc!us
cu dimensiunile 80 mm x
mm x 35 mm.
se poate alimenta şi de
două baierii
SPORT de
V. În acest caz, sursa de alimentare poate fi
introdusă În casetă, care va avea dimensiunile corespun.ză
toare.
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PLAN

Textul explicativ al modului de construcţie, asamblarea
exploatarea vor fi publicate in numărul viitor al revistei
«Tehnium».
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CONDITU TEHNICE
PENTRU
SECURITATEA
CIRCULAŢIEI
Trăsătura caracteristică a traficului
contemporan este vitem mare de deplasare. Cifra de motorizare
in
prezent cote din ce in ce mai
si cu toate că se fac
remarcabile in «arhitectura» drliJmuri~of"
culaţia rutiell'ă ridică probieme
În ce mai
La noi in
lume, se
o activitate suslinum
pentru limitarea numărului
tăţii accidentelor de cirlculati~e.
Motoretele, auiovehicuie ce
categormor cemof mai uşoare
ticipanţilor ma
sint cairacîerizaie
printr-o mare
şi
litate la ceie mai variate
circulaţie. Datorffii acestor
şi
Încă multor altora au a mare trecere
În rindul conducătorilor auto-malo,
În special a1 celor tineri.
Este ceri: insă că. in comDlarcdie cu
automobilele, aceste
autovehicule expun
şi pasagerii mai uşor la accidente, in
datorită instabmtăţii mai aCi::erl!Ul:Re,
inerente circulaţiei pe două
protecţiei mai slabe a eclliio,aiuiui.

MOBRAPentru a contracara aceste neajunsuri, respectarea regulilor de circufaţie trebuie să devină «literă de lege»
pentru constructorii acestor tipuri de
auiovehicule. Nu mai puţin importantă
este irlsă şi perfecta stare tehnică a
motoreiei.
Motorefa «M!oblra»·-50,
saSe

mare.
aulo\irehicllll. motoreta este
serie
sisteme si
participarea
exigenţele traficului
modern.
acestea sint citeva a
căror stare tehnică perfectă este imperios necesară pentru o circulaţie
in conditii de siguranţă totală.
PneurUe au un rol important in asigurarea securităţii rutiere. Folosirea
unor pneuri uzate, a căror suprafaţă
prezintă crăpături sau rosături, a dus
la accidente catastrofale. În multetări
adincimea minimă a profi1ului este "reglementată prin lege. Oricum, este
să circulăm cu pneuri al
profii are o adincime mai mică
de 2 mm.
Este preferabil, de asemenea, a nu

În

Ing. 1. NEMETE
vtdcanb:afe. «Econose folosi
miile>}
prin folosirea in continuare a unui pneu reparat prin vulcan/zare au, adeseori, urmări contrare,
Verificarea stării pneurUor şi a meste O:
trebuie făcum
de
din
Periodic (Ia
face
controlul

ale
Una
cel mai frecvent
intilnite la
de autovehficule
două roti es1e debreierea in timpul
Această
are
urmări

tor
de
breierea este
simultan cu frinarea,
este un lucru
neevitai.
aceea trebuie combMută. tendinţa multor motociclişti de a
mina
maneta an~breiClljului. Pe
că se pierde
aceasta
siguran1a acţionării

SIGURANTĂ
I
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voie a ghidon ului, la apariţia bruscă
a unor obstacole poate apărea actul
reflex al debreierii, cu urmările discutate. In plus. acţionarea ambreiajului
este o operaţie ce survine tirz·iu in
manevra de evitare a unor obstacole.
Pe scurt, actionarea frinel.or trebuie
efectuată cit mai din timp p.osibil, in
prealabil reducîndu-se acceleraţia. Se
aC'lione.ază mai Întîi frina de mînă (roata
faţă), ap.oi cea de picior (roata
din spate). "
Cind viteza a scăzut suficient se
poate debreia pentru trecerea Într-o
treaptă inferi.oară de viteză sau pentru
evitarea opririi motorului.
Frinările bruşte, determinate dei1~'
cesitatea evitării unui accident, se
efectuează acţionind simultan ambele
frine şi eliberind acceleraţia. Nu se
debreiază.

Pe timp de ploaie, ninsoare, pe drummi cU' polei sau n.oroi, pericolul derapării este foarte mare. Pelingă reducerea vitezei de circulatie la limita
cea mai prudentă trebuie' evitată, pe
cit posibil, aeţionarea frinei. Dacă moforeta intră in derapaj, se r.oteşte progresiv ghidonul spre partea in care
se derapează şi se reduce acceleraţia. Acţionarea ambreiajului sau a
frînelor in această. situaţie accentuează, aşa cum am mai spus, derapajul..
Cele discutate pînă in prezent. cu
privire la frine sint legate mai degrabă
de tehnica conducerii decît de aspectul întreţinerii in bune condiţii a insialaţiei respective, dar credem că În
aceas1ă direcţie orice frază În plus
sau repetare nu supără pe nimeni.
Nu insistăm În continuare asupra necesităţii întreţinerii În perfecta stare de
funcţionare a instalaţie! de frÎnare.
Acesta este un lucru prea evident
Acest aspect. avem convingerea. stă
În permanenţă in atenţia oricărui «motociclÎst». Din anul 1970, la verificarea
tehnică anuală pentru securitatea rutieră, s-a introdus obligativitatea unui
control riguros şi pe baze ştiinţifice
al sistemului de frinare.
Ne vom ocupa, În continuare, de

unele aspecte specifice moforetei «Mabra»-50, in mare parte semnala1e de
tehnicienii cooperativei «Automecanica» - str. Sirenelor nr. 95, unitate
specializată În intreţinerea şi repararea motoretei respective.
Talerul frinei de pe roam din spate
este fixat de cadru printr-un tirant
(fig. 1), imbinarea fiind prevăzută cu
o siguranţă. In locaşul siguranţei există şi un splint Nemontarea sau pierderea splinfului şi deplasarea siguranţei fac posibilă rotirea talerului. Aceasta determină fie infăşurarea cablului .
de acţionare a frinei pe ax, fie ruperea urechii de fixare a cablu lui pe taler,
ambele posibilităţi fiind dintre cele mai
neplăcute. Verificarea periodică a acestei Îmbinări şi asistenta unui personal calificat pot preveni neajuns.ul
semnalat.
Este necesară verificarea periodică,
cel puţin o dată pe an, a bolţului de
fixare al capetelor cablurilor de frînă
Acţionarea necorespunzătoare

~~~~OO[~i~~ 00 ~~OO~[~I~

nelintl"etinerea {UllO€:re,l:U ca-
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Tot statistica ne arată că asemenea
constituie o aîtă ..ni""~irT"'i"'=
cauză a accidentelor

face la

traliersări

precizată

de lm;;tn.tctlurll!e
a motoreteL
Jocurile anormale ale bucşelorfurcii
unghiurilor de
şi
duc
diminuarea staloHitiiltii
m"toret·ei şi a maoevrabilîtăţii sale,
intensificarea uzurii pneurilor şi a rul-

sară,

Aripa
din fată (fig. 3) este susde
suporţi fixaţi de furcă.
Mersul pe drumu( neamenajate, conducerea fără menajamente a motoratei şi lipsa de control periodic a cadrului pot face posibilă apariţia şi nesesizarea la ti.mp a deformării acestor suprafete, Prin deformarea
primejdios
ţinută

acordată

tralnsDort in comun
din sens
de mers a tramvaielor,
şi autobuzelor. la imprudenţa pietonilor care ({răsar ca din
pămînt» in faţa vehiculelor respective
se adaugă cea a conducătorilor vehiculelor care nu manifestă prudentă
atunci cind trec pe Ungă mijloacele de
transport in comun. Conducătorii auto
prudenţi se uită de la distanţă printre
roţile autobuzelor, troleibuzelor dacă
nu se văd «picioare» pe partea caro-

on care

nu au mai
mu!te cazuri, să intret~rirldă
a-ieyjta.
cazul traversării nereguJamentare
a unor drumuri sau s·trăzi cu două
benzi pe sens,
ce au reuşit să
se ({strecoara»
fataautovehicuh.llui
de
.
au
la
dismntă in
pe banda a II-a, câre se
cu viteză mai mare şi al cărui şofer
neavind posibilitatea să observe trein multe cazuri in
de autopletonii

verificării anuale, trebuie
atentie si stării de ansamblu
Se 'controlează dacă
slăbite sau ne:aSIQurasau şaibe,

conform di~,p()Zi1ţml:>1'
şi să nu
actuala reglementare a verifică
rilor tehnice anuale se interzic scoaterea sifeJor de la tobele de es(matm:Emt,
existenţa unor garnituri arse
latia de evacuare, existenta fisurilor
În' conductele sistemului
evacuare,
toate aceste defecţiuni fiind generatoare de zgomote.
Se
de asemenea, propor··
ţia o xidului
carbon in gazele
evacuare.

tram'ilaielor oprfie
sul es~ fără
fel de mare atunci cind se
fata cit sÎ atunci
prin spatele acester
sarea

depă

menţilor.

Pentru toate lagărele pe bucşe sau
uzina constructoare a prevăzut
de uzură admisibile. catculme în vederea evitării oricărui accident provenit de la mecanismul de
directie si rulare.
Aceste valori sint comunicate ateşi supraveghelierelor de
rea ior
este absolut nece··

şi

ţionafă

de

ce acesasemenea traabsolut nerecomandabile,
staţii.

sabiJă.
Se naşte intrebarea pe unde e mai
periculoasă traversarea: prin fata ori

prin spatele autobuzelor, trofeibuzelor

sărij
.

Răspun-

e
trall·ersează

se trece
Traver-

fată creează ~eftcolul aCfQ-

către 'vehÎcuie~ care Cieipa~;esc,
nepu1:il1du-~e obseJWl

iar,
traversarea
din
de transin statie.
să se" efectueze
Traversarea
deci după pfecarea din staţie a tramvaiufui, lroleibuzului sau autobuzului
şi numai pe la pasajele pietoniere semna~iza1e cu indicatoare şi marcaje,
chiar dacă pentru aceasta este nevoie
ca pietonii să facă c~iva paşi in plus.
In numărul viitor. despre circulaţia
pieftollliklr pe drumurile din afara locam~iiIO(:ull!Ji

PENTRU. TINERII DIN AGRICULTUR

STUP!RIT
Student
Datorită condiţiilor deosebit de favorabile de climă, sol şi vegetaţie floristică de care dispune ţara noastră, apiculturâ a constituit, Încă din timpuri
străvechi, una dintre principalele ramuri ale agriculturii.
Creşterea albinelor este o indeletnicire rentabilă şi plăcută, produsul
principal fiind mierea, mult apreciată
pentru valoarea nutritivă, dietetică şi
terapeutică. Tot de la albine se obţine
ceara, care se foloseşte în peste 40 de
ramuri industriale. Unele produse secundare, ca veninul, polenul, Iăptişorul
de matcă şi propolisul, se bucură,
de asemenea, de o mare aplicabilitate
terapeutică.

Albinele aduc
agriculturii prin
entomofile. Se
realizat În acest

un aport real indirect
polenizarea plantelor
apreciază că venitul
caz prin sporurile de
recoltă obţinute ar intrece de 7-15 ori
valoarea producţiilor de miere şi ceară.
Tn unele ţări există chiar stupine specializate exclusiv pentru polenizarea
plantelor agricole.
Tn cadrul unei colonii de albine se
deosebesc trei tipuri de indivizi: matca,
albine~ lucrătoare şi trÎntorii.
MATCA este unica femelă aptă de
reproducţie, deosebindu-se de restul
albinelor printr-o talie şi masă corporală mai mari. In 24 de ore ea depune
un număr mare de ouă (1 000-2000)
a căror masă poate să depăşească de
două ori propria ei masă corporală.
Datorita activităţii specifice şi a regimului de hrănire, matca are longevitatea mult mai mare decit restul albinelor (3-5 ani).
ALBINELE LUCRĂTOARE formează majoritatea covîrşitoare a coloniei de albine (18000-80000 de indivizi). Ele sînt femeie cu aparatul genital atrofiat, avînd dimensiuni mai reduse decît ale mătcii şi longevitate de
circa 35 de zile În sezonul activ şi
respectiv 8-9 luni În cel inactiv. Spre
deosebire de matcă şi trîntori, ele
posedă organe specializate pentru recoltarea şi transportul polenului, glande producătoare de Iăptişor şi de ceară;
precum şi aparat de apărare.
TRINI(:)~n sînt m~~ri temporari
ai colopiei, fiind'PU,l '" '. numai În
sezon ul activ (Ill~~ie';' '~~st) şi reprezintă sexuLmasc··'C'·f,
Inmulţirea a l b i , 'ţcice:p.rin ouă,
care În condiţiile]~8~ciale{ale c~!oniei
evoluează printr-~,~.ticlu rri~tamoi1ozic

complet (ou, larvă, nimfă~i adult),
dînd naştere la cele trei tipuri de albine
(matcă, albine lucrătoare şi trîntori).
Activitatea alb,inelor În colonie nu
se manifestă Într-o succesiune strictă,
ci În cea mai variată combinaţie, În
funcţie de diferite situaţii. Albinele
efectuează in cadrul coloniei numeroase şi complexe activităţi legate de:
întreţinerea igienei, alimentarea larvelor, presarea polenului În celule,
clădirea fagurilor, ventilaţia, paza stu-
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pului

şi

recoltarea hranei.

DEZVOL TAREA
COLON IEI DE ALBINE
IN DECURSUL UNUI AN
Folosirea integrală a capacităţii productive astfel Încît fiecare colonie să
ajungă la dezvoltarea maximă atunci
cînd natura oferă cea mai mare abundenţă de nectar şi polen impune mă
suri de întreţinere şi exploatare corespunzătoare pe intreg parcursul anului.
Dezvoltării anuale a coloniilor ii corespund anumite perioade, cu activitate
specifică.

1. PERIOADA INLOCUIRII ALBINELOR DE IARNĂ Începe din
luna ianuarie sau februarie, odată cu
c!epunerea primelor ouă de către matcă,
şi durează aproximativ pînă la jumă
tatea lunii aprilie. Numărul larvelor
crescute de colonie depinde nu numai
de hrănire, ci şi de temperatura mediului, populaţia colon iei, prolificitatea
mătcii, cantitatea rezervelor de hrană
şi de posihilităţile de valorificare a
polenului din flori.
2. PERIOADA
DEZVOLTĂRII
COLON IEI DE ALBINE corespunde
sfîrşitului primăverii şi Începutului verii,
cînd populaţia colon
este În continuă creştere. Fiec
ă doică este
capabi
4 larve pe
zi.
zilnică a
la cele
co
slabe'
3. PERIOA
TURA LE. In
sa
albinelor din
kg,
se creează un dezechilibru
logic
prin apariţia unui număr prea mare de
albine lucrătoare care nu-şi pot valorifica «Iăptişorul». Albinele îşi modifică
comportamentul, devin inactive, iar
concentrarea unui număr mare de
albine inactive în stup produce ridicarea temperaturii interioare, grăbind
fenomenul de înmulţire prin roire (naturală), apariţia «friguri lor roitului».
Matca, nefiind alimentată, încetează
depunerea ouălor, devenind aptă pentru roire şi zbor nupţial. Intr-o zi mai
caldă, matca şi o parte din albinele
tinere părăsesc stupul şi se fixează,
sub formă' de «ciorchine» de obicei,
de ramurile copacilor, de unde sînt
ridicate şi introduse Într-un stup echipat cu faguri artificiali şi miere. Pără
sirea stupului poartă denumirea de
«roit», iar albinele separate «roi». In
acelaşi timp, apariţia mătcilor tinere
determină plecarea altor roiuri secundare. In colon ia care a roit rămîne o
singură matcă.

4. PERIOADA CREŞTERII ALBINELOR CARE IERNEAZĂ are loc
in lunile august-septembrie. In această
perioadă, cantitatea de puiet şi' activitatea coloniei scad progresiv, iar
mortalitatea albinelor creşte ca urmare
a extenuării lor din timpul verii. Tot

În această perioadă sînt îndepărtaţi
trÎntorii din stup. Albinele acumulează
În corpul lor cantităţi Însemnate de
materii lipoproteice, necesare iernării.
5. PERIOADA REPAUSULUI DE
IARNĂ începe În ultima decadă a
lunii octombrie si se termină în ianuarie-februarie, cînd se reia ciclul biologic de dezvoltare a colon iei. In condiţiile în care temperatura scade sub
13°C, albinele se grupează pe ramele
centrale sub forma unui «ghem» de
iernare. Pentru a asigura căldura necesară, albinele consumă miere şi
execută mişcări energice.
Pentru organizarea de stupini noi
este necesară procurarea familiilor de
albine, fie in sezon de primăvară (martie-aprilie), fie toamna (septembrie-octombrie). La procurarea familiilor sub
formă de roiuri pe faguri, acestea
trebuie să aibă 1,5 kg albine, 6-8 kg
miere, cel puţin 6-8 faguri dădiţi şi o

familia de albine in culesul pri
n -numărul de familii.
Stupii sint adăposturile
de om în care albinele îşi
cuibul, se dezvoltă şi işi duc
tatea.
Stupii trebuie să fie simpli în
strucţie, cu părţile componente
prinse intre ele, să fie făcuţi din
rial uscat, fără noduri; de reg
foloseşte lemnul
(brad, tei). Tn u
p

matcă tînără împerecheată.

Tncă înainte de procurarea albinelor
se pregătesc stupii, fagurii artificiali,
celelalte materiale necesare.
Stabilirea numărului de familii ce pot
fi intreţinute se face in scopul organizării de stupini noi, cînd se urmăreşte
dezvoltarea stupinilor existente sau
practicarea stupăritului pastoral.
Se identifică în acest scop suprafeţele ocupate cu plante entomofile ce
intră În raza de acţiune a stupinei
(2-3 km), se stabileşte capacitatea
meliferă, apreciindu-se că din producţia globală, albinele valorifică 30-50%.
Trebuie cunoscut necesarul anual
al unei familii, care este de circa 90 kg
de miere şi 15 kg de păstură, la care se
adaugă producţia
de miere marfă
(30 kg), rezultînd 120 kg de miere.
Necesarul de familii se oate calcula

rnl'n~\""N:\",,=. ,;,;M

•

cesarul
bală de m'
"m
de miere pe famil
culează tinînd co
nefavorahile şi de
ucţiade m.iere
pe care o realizează familiile'din".!;;.ulesurile de intretinere:
F

M--C' n .
=- - X -100' In
m - c

care F -nece-

sarul de familii; M -producţia globală
de miere; m - producţia globală de
miere pe familie; C - cantitatea de
miere furnizată de culesul principal;
c - producţia de miere realizată de

1. Fund; a-scobitură pentru fixarea ,tiftului In tije; b - canal pentru tije; 2. Corpul.
3. Magazie: 4.. Ramă pentru hrănitor: c - tavă
hrănitor. d - plutitor. 5. Ramă de ventilaţie.
6.Podi,or separator. 7. Podi,or. 8. Capacul.
e - acoperi,ul de tablă. 9. Blocul pentru
urdini$. 10 Inchizitor de urdini,: f - diafragmă; g - rame.

posibiHtatea familiilor puternice să se
dezvolte in voie, deoarece volumul stupului poate fi mărit prin adăugare de
corpuri, după cantitatea de puiet depus
de matcă. Amplasarea rezervelor de
hrană, a celor de păstură şi a puietului
se face conform instinctelor albinelor.
Cel mai mare avantaj a~ acestui sistem este acela că ingrijirea familiilor
de albine se face prin minuirea corpurilor, in locul minuirii fiecărei rame În
parte, ceea ce uşurează mult lucrările
de intretinere a familiei de albine şi
reduce volumul de muncă În stupină.
Caracteristicile principale ale stupului sint următoarele: grosimea pereţilor 20 mm, imbucarea corpurilor
fără falţ, prinderea corpului şi a celorlalte piese realizindu-se cu ajutorul
unor tije interioare.
FUNDUL este mobil, cu o singură
faţă utilizabilă. El depăşeşte corpul În
faţă cu cca 60 mm şi formează astfel
scîndurica .de zbor.'
CORPUL are pe.reţii groşi de20 mm.
Pereţii din faţă şi spate au cîte un falţ
oblic de 17/22/10 rnmpe toată Jungimea
pe care se sprijînă umeraşii ramelor.
La exterior există o scobitură, la70 mm
de marginea superioară,' ce serveşte
ca mîner. In pereţii laterali se găseşte
cîte un canal pentru introducerea tijei
În cazul Împachetării.
PODIŞORUL se compune dintr-o
ramă care fixează in interior, prin nut,
tăblia formată din scînduri groase de
15 mm Îmbinate În fa~ţ. Podişorul este
plan· pe o faţă, -iar pe cealattă preztntă
o adîncime de 5 mm. Pe această faţă,
În ramă este prevăzut un urdiniş, care
serveşte iarna la evacuarea vapori lor
de apă. In marginea laterală se găsesc
orificiile pentru tije. Podişorul separator are o construcţie asemănătoare cu
a podişorului, cu deosebirea că tăblia
are doar 10 mm grosime, iar În centru
este prevăzut cu o fereastră acoperită
pe ambele feţe cu plasă de sîrmă.
Rama podişorului are pe trei laturi cîte
două urdinişuri, pe o faţă
alta.
RAMA DE VENTILATI
pune dintr-o ramă pe care .'.
o plasă de sîrmă. Deasupra
marginile laterale ale ramei, se
două
stinghii cu secţiunea
50-35 mm, ale căror capete- au
o scobitură adîncă de 20 mm, În
se fixează capacul. In marginile laterale se găsesc orificii pentru tije.
HRANITORUL are 4 piese: o ramă
din lemn înaltă de 60 mm, o tavă din,
tablă galvanizată (384x370x45 mfTl),
Împărţită in două compartimente printr-un perete interior prevăzut cu un
orificiu la mijloc şi două grătare plutitoare din lemn. Tava se sprijină pe
două şipci fixate În două scobituri din
marginile laterale ale ramei. Capacitatea maximă a hrănitorului este de
7 kg sirop de zahăr. Rama hrănitorului,
folosit fără tavă, formează un spaţiu
de refugiu În timpul transportului.
Intercalată intre fund şt corp, ea permite folosirea ramelor standard (435 x
300 mm) în faza de trecere la rama
stupului multietajat.
Capacul se co
cu secţiunea d,
tavan drept, g
cu tablă galvani7l'11f~"''"''''l'Ir
În părţile laterale pe o
1n interior are, pe lu
şipci cu secţiunea de 50
intre capetele cărora este lăsat u
lăcaş pentru capătul tijei cu piuliţă.
Cu aceste şipci, capacul se sprijină
pe podiş, formînd un spaţiu În care se
poate aşeza materialul izolant (salteluţe de paie etc.). Rama capacului
intrece pereţii corpului pe toate laturile cu 20 mm.
Ramele au la exterior 435 x 230 mm,
marginea superioară are 25 mm lăţime,
18 mm grosime şi 470 mm lungime.
Spetezele laterale au o grosime de
9 mm, iar În partea superioară au profile pentru distanţare.
BLOCUL PENTRU URDINIŞ se
formează dintr-o şipcă cu secţiunea
20x 20 mm şi lungimea 275 mm; el are

pe o faţă o scobitură de 5Ox9 mm,
permiţînd micşorarea urdinişulul. Poziţia acestuia este determinată de două
ştifturi bătute În fundul stupului.

iNCHIZATORUL DE URDINIŞ
este fixat intr-un cui. Se execută
dintr-o scîndu~ cu secţiunea de 15x
35x415 mm, avind !a ambele capete
cîte o scobitură de 20x21 mm.
TIJElE, confecţionate din oţel, au o
lungime de 991 mm şi diametrul de
8 mm, iar la capăt au un ghivent pe o
lungime de 70 mm pe care se inşuru
bează o' piuliţă cu fluture, iar la capătul
celălalt au un orificiu prin care se trece
o siguranţă. Lungimea tijei permite
fixarea tuturor părţilor componente,cu
excepţia capacului.
AŞEZAREA

STUPILOR

Stupii se aşază pe suporturi
la 15-20 cm de sol. Intre stupi se Iasă
o distanţă de 4..:..5 m, iar intre rînduri
de cca 6 m. Se practică aşezarea stupilor fie în şah (în rînduri drepte, fiecare
stup din rîndui următor fiind situat la
mijloc intre doi stupi din rîndul din faţă),
fie ·în grupe de cîte 2-3 stupi la distanţă de 1 m intre ei şi de 10 m intre
grupe, pentru o mai bună orientare
a albinelor; În acelaşi scop, stupii pot
fi vopsiţi in culori diferite.
Stupii vor fi orientaţi cu urdinişurile
În direcţia sud-est, albinele fiind stimulate de razele soarelui.
In faţa fiecărui stup se asigură o
porţiune curată de teren, oglinda stupului, care permite apicultorului să
aprecieze starea familiei de albine.

ALEGEREA lOCULUI
PENTRU INSTALAREA
STUPINEI
Se va ţine seama ca baza meliferă
fie bogată, să permită un cules
neintrerupt, să nu fie la o distanţă
prea mare de stupină. Se va urmări
ca d
nţa dintre stupinile vecine să
4-5 km În zonă de şes şi
ă de dealuri.
pe care se amplasează stuie să fie uscat, neted, cu o
pentru a asigura scurgeite din precipitaţii, ferit
ui cît şi de curenţii
de aer
Este bine să existe o
imprejmuire cu gard viu compact cu
înălţimea de 2-2,5 m.
Avînd In vedere
faptul că, În ultima
vreme, apicultura a
cunoscut o dezvoltare impetuoasă, devenind o ramură imsă

Chimist CORNEL DUMITRESCU

a păstra proaspete,
mai mult timp, florile tăiate,
de regulă, ele se introduc într-un vas cu apă şi se ţin ferite
de căldură. Dacă avem de-a
face cu boboci, atunci ei se
învelesc cu un tifon Înmuiat
În apă rece şi nu se introduc
În apă, pentru ca aceştia să nu
se desfacă şi cu timpul să se
veştejească.
Chimia ne poate ajuta În
menţinerea prospeţimii florilor tăiate. Ea ne oferă o serie
de preparate pe bază de substanţe chimice. Vă prezentăm
două dintre acestea:
a) Se dizolvă 5 9 sulfat de
sodiu (sarea lui Glauber) În
500 mI de apă. in această soluţie se introduc tulpinile florilor tăiate şi veştejite.
b) Puteţi păstra pînă la 10
zile florile tăiate dacă veti introduce tulpina lor intr-un vas
care contine o solutie realizată
prin dizoivare în 500 mi de apă
a 15 9 amestec de 300 părţi
zahăr cu o parte hidrochinonă
clorură de amoniu

florilor
chimia este aceea care
să obtineti violete care ... nu sînt violete, deci

vă

de alte culori decit cea care dă

Însăsi denumirea florii.

Violete ... «roşii» pot fi ob·
prin introducerea florilor Într-o solutie foarte diluată
de acid clorhldric.
Violete... «verzi» se obtin
aşezÎnd florile pe un vas intins, pe care s-au turnat citiva
mililitri de solutie de amoniac
şi acoperite cu un capac, Amoniacul (gaz) degajat reacţio
nează cu colorantul din flori,
care suferă o serie de transformări, stabilindu-se sub forma
unui colorant verde.
Violete... «decolorate» se
obtin ca rezultat al actiunii
bioxidului de sulf degajat' prin
arderea sulfului (pucioasei) asupra florilor udate.
La fel ca si violete-Ie ÎS'j mai
pot schimba culoarea si' trandafirii, gladiolele, gar'oafele,
stinjeneii şi alte flori.
Pentru păstrarea formei si
culorii, florile se introduc
tr-un vas de sticlă (borcan de
500 mi), in care se află o soluţie preparată astfel:
- se dizolvă 30 g hiposulfit
de sodiu şi 4 9 clorură de amoniu(ţipirig) În 250 mi de apă,
după care se adaugă 200 mi de
alcool etilic. Borcanul se leagă
la gură cu celofan, pentru a
evita pătrunderea aerului.
ţinute

in-

portantăa zootehnie~

ea dispune de un vast
material' bitjliografic,
iar pentru cei care
s-au hotărît să pună
bazele unei stupine,
recomandăm

urmă

toarele lucrări pentru
ca munca lor să fie
bazată
pe criterii
ştiinţifice, În acelaşi
timp rezultatele să fie
dintre cele mai bune:
«Manualul, apicultoului», elaborat de
IMONDIA
'ureşti 1975; «Lu. . ri În stupină», de
Cora Rosenthal; Colecţia Ceres, Bucureşti 1973.
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h.llcrindu-se la scara 1:1.
se trasează lungimea
cam se w obtine I (Ea un aparat
24x36
1=18
in cazul
cu
unui film 6x9
si rnzefe

FOTO

aF, bF,

"

B. ASAMBLAREA

focarul aD.Elrafullui
faţă 40 mm" la
corespunzătoam

aF, bF

şi

cF vor intilni
intr-un unghi de 58°
a adaptorului.
cOlntim1lUilire. pentru CI. găsi

astfel!
doilea focaadică reflectarea focaru6ui
cefe două ogUnzm.
Din aceslt
două

parte
Tnceie ce urmează prezentăm realizarea unui adaptor stereoscopic ufiUzabil ta orice fel de aparat fotografic
pentru a cărui distanţă focală s-a
culat (exemplul dat in
s-a caiculatpentru un aparat cu U''''U2'''U
cală de 40 mm, dar dacă eH!:> Plin €!fi
o altă distanţă focală,
mersul
trasării schemei optice, se poate lesne
construi adaptorul).
Pentru a obtine schema
mul lucru este'de a trasa mersul
culului luminos de la obiect la
in funcţie de distanţa focală
ratului si dimensiunea
va obţine (1/2 din lungimea cliişell!uÎ

Pentru asamblarea ad'aptorului
cu.aI: pentru aparate de format mic,
«Smena», «leica», «Fed», «Ceaika»
etc., se poate folosi in.['I1od convenabil o savonieră mai mare; din cele
existente in comerţ, pe care se vor
prinde oglinzile cu nişte ştpci din
lemn sau material plastic, cu secţiunea
triunghiulară. Pentru aparate de formal mare (6 x9" cm), cutia se poate
confecţiona din polistiren, lipindu-se
cu toluen sau ben zen, sau din plăci
de plexiglas. iipindu-se cu cloroform.
Cutme vor fi vopsite in interior cu lac
negru mat.
Pe partea din spate a· adaptorului,
in locul unde va fi ataşat aparatul fotose decupează cu ferăstrăul de
un orificiu circular, exact pe
laturii respective, avind un
diametru ceva mai mare decit diameimI lentilei aparatului foto (În cazul
exemplului dat, '" = 20 mm). Peste
acest. orificiu se va prinde piesa de
~egătură a adaptorului la aparatul foto,
confecliona1ă din tablă, conform figurii
2. de mărime corespunzătoare, astfel
să stea destul de fix pe obiectiv.
peretele din faţă se taie două ferestre de lăţimea fasciculului luminos
in acel loc (determinat de pe schema
• optică din fig. 1). Tnălţimea ferestrelor
se obtine cu formula:

x=~
r

unde: x reprezintă înălţimea feres-

şi

şi cu suprafeţele perfect
A. TRASAREA. SCHEMEI

scopul obţinerii unui
calitate, se cere ca schema
se execute cu maximum de :IJu:;lj",,~n::.
iar oglinzile folosite să fie cit mai

Ing. G. CABIAGLIA
articol se descrie un montaj foarte
permite echiparea unei bormaşini cu
retRlIatllf electronic de viteză.
se poate vedea din
are un număr redus
n:>;ri<::."h:>"Itl"! trei condensatoare,
care se reglează
P2 la care se adaugă
Realizarea montajului nu
probleme nici celor
care
au montat
un aparat electronic.
Datorită gabaritului
se
folosi
tru cutie o carcasă de
liO~220
care a fost îndepărtat doar transformatorul şi a

1

rare grosimea sticlei, oglinzile
se potrivească prin
se obtine o imagine perfect li
finali se notează pe schemă
ior definitive.
să

\\ lI

/

I
I

\4+11

p

trasa drumu.l fascicul ului
este suficient să
jurnătate de sistem

\

0'101 1

~70"

~
il

cealaltă

de cutie, se va montii tiristorm
de a~uminiu cu o
de
75-7400
Şl restul' pieselor folosind
sau
case cu capse bătute pe o fişie de sticdoteJltol:ii;,
conexiunHe efeduindu-se cu conductor de cupru
cu ifJ 1-7-2 mm.
Odată terminată cablarea. inainte de CI inchide
cutia se trece la regla}, care esie ci: se poate de
simplu:
- se pune cursorul lui P1
maximă
(cind viteza va fi. cea mai
- se micşorează valoar~
în momentul CÎnd v~teza Începe
blo'ch!ea2:ă. rotoml
-se alege
laltă valoare a
tioneze normal,
. Amintim că acest
rez:istenltE1. mecanică creşte,
să
mClforului .. tensiunea la bornele Si:I.1e
renbd ce
el tinde să &n~.5;~
viteza să
valoarea a~easă
O mi:că remarcă: deoarece dH:en!n1a

[

confraelectromofoare a motorului şi tensiunea de
referinte\, ce este aleasă cu P1 , este cea care determină curentul
motor, nu trebuie să prelungim
mai muH: de
minute efortul cerut de la motor
de joasă tu raţie, pentru că venti laţia nu se
absolut normal.
Si~lIull'anila S depinde de puterea motorului reglat,

5---410 A.
Tiristorul poate fi de orice tip, avînd o tensiune
de lucru mai mare de 3®V şi un curent de 5+20 A.

Iătimea

trelor; I -

Imaginii negative
imaginii obţi
nute; L -lăţimea ferestrei (v. fig. 1).
De exemplu, la un aparat de format
mic, cu distanţa focală de 40 mm, pe
un film de 24 x 36 mm se vor obţine
două imagini de 24x18 mm. Fereastra"
conform fig. 1, trebuie să aibă o lăţi
me de 32 mm, atunci înălţimea acestei
ferestre va fi:
24 x 32
768
x=
18
18= cea 42 mm.
obţinute;

h-

Tnă1ţimea

Oglinzile i se fixează pe cite 10 bueam
de tablă (fig. 4), prinsă la rindul său
de o şipcă avind secţiunea unui triunghi isoscel, cu unghiul din virf de
116°. Oglinzile trebuie să se taie ceva
mai mari decit rezultă din schemă,
ţinindu-se cont de suprafaţa reflectantă ocupată de marginiie îndoite ale
tablei care susţin oglinda (2--3 mm
în plus pe lungime şi pe lăţime). Trebuie o mare atentie la fixarea
lor 1, astfel ca muchia intilnirii
cadă exact pe mijlocul orificiului
ieşire al razelor din adaptor.
Oglinzile II se lipesc, la rindul
de cite o bucată de carton care se
fixează cu un adeziv adecvat
tele din spate şi cel lateral
rului (fig. 5).
Pentru studierea verticalitătii fascÎculelor luminoase, se
.
riglă În taţa adaptorului,
orizontală. Privind prin adaptor,
trebuie să. se vadă dreaptă, fără
turi sau frînturi. Dacă este cazul.

zile se pol: mişca. inainte de întărirea
adezivului. pînă se obţine 10 imagine
perfectă..

Orizonlalnmea fasciculuh. luminos
esE problema cea mai dificilă, de
care depinde reuşita intregii constructii. Pentru aceasta. se alaşează adaptorul la aparatul fotografic fixat in
trepied. se demontează spatele (in
aparat nu exisIăfilm in acest moment).,
iar . in locul filmului se plasează o
hîrtie de calc" sau in lipsa acesteia, o
bucală de sticlă mată. Cu aparatul
fixat
se caWă prinderea
aflat la cea 30 m.
un pom etc. Acesta va
de caile
pr(~babi~

Plăci
plăci

5e~cţjlun!e ofb:onta~ă
Im:.~pr:ecli.lm şi poziţia

culeilZă

În(lIcîiru:Jl amplasarea oglinzi=
ajl~toruj căreia

dimensiunea

se cal-

de poUsfiren sau
1OGx60x1 mm.

mand ca la tn'i'nnir~fi/3r",,,,, peiSajelOr
un prim-plan
să nu afecteze IUI!IUCilII..lI.
care interesează
recomandă să se lucreze cu o
pentru a asigura
prC)fUirlzime mărită a cîmpului.

C. VIZORUL
Deoarece adaptorul este cam mare
În raport cu aparatul
el va depăşi
parţial sau total cimpul
acestuia. Din această
este necesar
să se confecţioneze
nou, conform
schiţelor din fig. 1 şi
se ataşeze În lăcaşul -t",I:cm''''''i'I""I:,,,,

D. VIZIONAREA
STEREOGRAMElOR
Fotografiile mărite la dimensiuni de
6x9 sau 4,5x6 cm. se lipesc pe o

-SE TAiE
- -. SE ÎNooME

bucată de carton negru mat. astfel
incit cele două laturi simitare, de exemplu laturile din stinga, să se afle exact
la_64 mm. Aşezind un carton in pozIţie
verticală intre cele dooă fotografii şi
privindu-Ie astfel, se poate percepe
imediat senzaţia de relief. Vizionarea
stereogramelor se poate. face şi cu
ochelari stereo, amintiţi in i:ucrarea
menţionată la inceput, dar s.enzaţia
de relief se poate percepe şi cu ochii
liberi, după un oarecare antrenament

CUiE DE
PRiNDE RE

4

n
V, deci la
.(respectiv
pentru evitarea
de
de
Dioda
so.rtată În aşa
înCît
cu valoarea tens.iunlj

Întretinerea ratională a acumulatoarelor
geşte considerabil perioada tor de eXlpio,aitGlre.
din cerinţele obligatorii aie ;-ny,!";::o'hin,,,"rij
tarea un ui ciclu periodic lunar de In(:ăr,caw'e-~~e:s,car
care-Încărcare în cazul nefolosirii
De asemenea, dacă, dil1cauza
tehnice sau a folosirii nerationa!e, aCtl!tlu~,at(JlrllJl
descărcat, este indicată aplicarea
plet de Încărcare.
Descărcarea acumulatoarelor trebuie

colector al
releu adecvat
avertizor acusfic.

• SENSIBI~IT~!EŞI SELE~~'~ITATE
• ASPECTATRACTIVP~IN"fORME SI
, CULORI
• REPRIJ~UCERESONORA FIDELĂ
• MANIPULARE COMOi)A
.REZISTEtflĂ>.lN. . .EX~~QAŢARE
• RAPORT PPTIM OALITATE IPRET
sint doar cite~~,~'~ atribuleleradiorecepfoarelor ce vi le oferă
spre cumpărare,~agazinele de specialitate ale comerţului de stat.
Portabile sau staţionare, toate aparatele sint apte a recepţiona
emisiunile radiodifuzate cu modulaţie de amplitudine, iar unele
dintre ele şi emisiunile din gama undelor ultrascurte cu modulaţie
de frecvenţă.
Răspunzînd exigenţei cumpăi'ătorilor, magazinele

specialitate din intrEtaaa·
oferă o gamă v
d iorelcepi:oar.
«Cora»
«Zefir» 2 I
450 lei
«PeslcărUI$}l

undă

450
«Alfa» 2 I
500 lei
«Cosmos»
dă 645 lei
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«Albatros» 3 lungimi de
750 lei
eal-auto» 2--3 lunmi de undă 1 220 lei
radioreceptoare staţi 0-

undă

JUD. TELEORMAN,
ŞOS. DUNĂRII NR. 279,

TEL.: 12008-12009, TELEI: 16'134
Cea mai mare Întreprindere producătoare de panouri şi tablouri
electrice din ţară oferă operativ şi in condiţii tehnice şi economice
competitive toate tipurile de panouri electrice utile oricărui tip de
intreprinderi.
Produce: panouri şi tablouri electrice de joasă tensiune pentru
maşini-unelte În execuţie normală şi tropicalizată pentru industria
construcţiilor de maşini, industria chimică, texti/ă, prelucrării lemnului, alimentară etc.
Panouri electrice pentru instalaţii de transportat şi ridicat (poduri
rulante şi macarale).
Panouri de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV, de automatizare,
de semnalizare şi acţionări electrice, pentru industria construcţiilor
de maşini, industria chimică, industria uşoară şi panouri de comandă,
de măsură, de protecţie pentru industria energetică.
Panouri de distribuţie În bare pentru staţii trafo (partea de joasă
tensiune), precum şi panouri de distribuţie din halele industriale.
Tablouri distribloc.
Execuţia panourilor şi tablourilor electrice se face după proiectele de execuţie (documentaţie) ale beneficiarului puse de acord cu
normele de fabricaţie ale intreprinderii noastre, conform ST AS
7070-74.

A treia ediţie a
reşti şi-a deschis
naţionale şi ale
tări

poala fi ilustrată
Africa, Asia şi Europa care,..
faţă de 21 000 m 2•
De remarcat

TIBCO 76

şi numnărul

pavUioanele unorfilJ'me
Din
de vedere al sb'udurii pl'EtmlIJSlelCllr eXp!USE~!
v~i'~itat'~ de construcţii mecanice
bl.llOlll'illor
consum. RemarcabiBe sint
produseBe imlulslriiei eBecbonice
tehnice:
aparatură eIE~c1:ro.acllJs1tiCiă,
tură
şi
articole eIE~ctrO.l:a~mjce.
O premieră la
privind mijloacele de luptă
contra
Un
oferă gama foarte largă a produselor ag!ro:ali,mEn1IfI'nnO:::'I!OII""f::>lf,p semiconservafe sau
şi bă,muri!le.
aproape
in~:h..li!5tlJ'iialje. ceea ce
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relului Comunist

Concursul tehnico-aplicativ
delism«Cupa tinerelo!" splerantE!»
cu tinerii
de

Educaţie

Fe1clel"atiia Română de
colaborare cu factorii cu atributii in
domeniul
tineretului pentru

<dCA R»;
-un

apărarea

Concursul se desfăşoară in două
etape:
iuni.e

1976.

cadrul
aplicative
un
de stimulare

-Etapa finală -În tabăra C.C. al
U.T.C. -2.7 iulie - 7
1976.
Tabelul nominal cu
fazei

TINERElOR
se organizează de către Uniunea

etc.

-un
la categoria
modere cu elice aeriană
".e>nru.. "T ..
cu motor Diesel de 2,5

in activitatea de radioamator reuşita construcţiei
lmui
sau emiţător ce permit efectuaradio la mare distanţă cQnstituie
cu
o mare ~ti~~c~a
Dar pentru anumite
stabilite intr-un timp
dat pe anumite benzi
frecvenţă, radioamatorii
cuceri
trofee concretizate în diplome. Tinerile prezentăm alăturat fotografiile
diplomelor YO 25
eliberată de Federaţia română
de radioamatorism
a diplomei eliberate de Comitetul Tineretului Comunist Dimitrov din Gabrovo R.P. Bulgaria

Aniversămin acest an un secol de la naşterea lui
Constantin Brâncuşi, renumit sculptor român, a
cărui operă este apreciată În intreaga lume pentru
valoarea artistică deosebită.
Printre lucrările
reamintim: «Coloana fără
sfirşib, {{Masa tăcerii», «Poarta sărutului», «Cuminţenia pămîntului», «Domnişoara Pogany» etc.
Poşta română, scoţînd În evidenţă această aniversare a marelui artist, a pus in circulaţie o serie
de 3 mărci poştale, cu valorile de 0,55 lei, 1,75 lei
şi 3,60 lei.
ventă care este redată
,
fuzoarefe (de preferat tre,cv'en1ta
EaRMAll;1e EliN R~S~ ~!Iî tretăiere). Se aşază diful(larel.e
fel incit ascultătorul
de amplitu- egale de cele două difiuzc)are,
zoarele să fie la o
un criteriu su50 cm intre ele.
muzicală
În fază
se cU!lfe,ază
cu 10
cii: mai mare
instrumente mUlzicale intr-o gamă
de frecvente.
Punerea În
cu geJlleratclfui
la nevoie
~

\

~

;::

I

A\

<1

de la un receptor pe UUS.
mentionat că la toate probele
amintite
de fon al preamplificaforului
potrivit pentru un răs-

fiecare etaj produce o defazare de 180'°,
se pot pune în fază difuzoarele fără prea
mufte tatonări.
Folosind osciloscopul sau un apar.at
pentru măsurarea nivelu!ui de sun,et
(similar cu cele folosite la
etajele
toane.), se
amplitudini
Se verifică apoi care fre~cv,en!ţă
trefăiere se pretează
difuzoarelor

m(!ldifică elementele R-C din
sej:~arcm~, trebuie refăcut reecll1mbr~i.rii amplitudinii (volumul)
două canale.

AnaMizind openltiiile
se, se poate

a
venţe
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POSTA
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Materialele trimise au fost
publicare. Aşteptăm şi

întrebările

cidresate
Un cristal de
dintr-un oscilator
este
rotundă sau drept-

ceava
Tranzistoarele
nate decit
avînd o t""~,n",ln""Ili",,
cată.

kHz, iar
,

L201
L202

norn"l;ij

sau

L203

ACl85B
sa!

~

AC185C

I.COMUTATORUL DE GAME ESlE FIGURAT
PE

POZIŢIA

lM.

2.CQMUTA1ORUL DE GAME ESlE 'ĂZUT
DINSPRE PARlEA I'I.ACATĂ.

EFT 3030 albastru')
EFT 3130 albastru
EFT 3230abastru

- R308 ISI M(J)FlCA ~ IN RH:TIE DE
TRANZlSIQI~t FNAU CPT.5mA IN ElI>.JlA. FNALl
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este
Alimentarea cu
4,5 V dintr-o baterie
mul la puterea
80 mA.
Tipul tranzistoarelor şi al diodelor,
precum şi valorile pieselor montate
sînt trecute pe schema electrică.
Prin publicarea acestei scheme ne
facem plăcuta datorie de a răspunde
tuturor cititorilor ce ne-au solicitat
acest lucru. .'

CITITORII DIN STRĂI
SE POT ABONA
PRIN ILEXIM - SERVICIUL EXPORT-IMPORT
PRESĂ, CALEA GRIVlŢEI
NIt 64-66, P.O.B. 2001, TELEX 011226, BUCUREŞTI.
NĂTATE

Prezentarea artistică-grafică: ADRIAN MATEESCU
Tiparul

exe4:umt

la

Combinatul poDgrarre (l.Ca sa Scfuteii»

