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de la faptul că in societatea noastră nouă învăţă
m.întul constituie W1 factor principal de educaţie şi formare
a omului nou, Programul partidului şi hotărîrile Congresului
al XI-lea au stabilit continuarea, cu toată perseverenţa şi
fermitatea, a eforturilor de legare strînsă a şcolii de cercetare şi producţie. Pe această cale şcoala trebuie să asigure
pregătirea tineretului pentru muncă şi viaţă şi, totodată,
însuşirea celor mai noi cunoştinţe teoretice ştiinţifice şi
culturale -,să dezvolte in rîndul tinerilor respectul şi pasiunea pentru munca concretă, producătoare de valori materiale.»
.
NICOLAE CEAUŞESCU
«... o Pornind

adresă din 4 mai 1905, În care se spune «... Vă rog să
dispuneţi, d-Ie primar, a se face de a veni În ajutorul
cantinei de pe lîngă această şcoală, singurul ajutor
ce le putem da, căci mulţi sînt absolut sărmani şi
buni elevi şi e imposibil ca un elev lucrător să mă
nince o dată pe zi şi să se ducă la ţară spre a nu
mînca. după cum cu regret văd că la atelierul de
timplărie din 35 elevi înscrişi În anul al treilea au ră
m~s decit 5 şi aceştia sînt pe calea de a o părăsi».
In aceste condiţii, de la Înfiinţare şi pînă la reforma
învăţămîntului din 1949, şcoala a putut pregăti un
număr de numai 760 de elevi.

In perioada 194~954, in actualul liceu funcţiona
de băieţi, iar din toamna
anului 1955, prin unificarea Şcolii medii tehnice de
mecanizare a agriculturii cu Şcoala medie tehnică
de protecţia plantelor şi cu Şcoala profesională
metalurgică, ia naştere un centru şcolar agricol actualul Liceu agroindustrial Buzău.
Şcoala tehnică profesională

OBIECTIVUL PRIORITAR - PREGĂTIREA
PRACTiCĂ

Pentru asigurarea unei pregătiri temeinice, care
dea posibilitatea viitori lor absolvenţi să se inte-

să

-Din cele 139 de secţii ale staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii din judeţul nostru - ne spunea
prof. Nicolae Pătraşcu, directorul Liceului agroindustrial Buzău - nu ştim pînă acum să fie vreuna
care să nu aibă in fruntea ei un absolvent al şcolii
noastre, iar din cele 18 S.M.A.-uri, 5 sînt conduse
de directori care au urmat şcoala de maiştri şi liceul
la noi. Scoala noastră a continuat tradiţia vechiului
liceu industrial de băieţi, numele ei fiind pe drept
asociat de tot ce era nou În tehnica agricolă, dispunînd pentru pregătirea elevilor de utilaje şi maşini
moderne, Într-un cuvînt, de o bază tehnică materială
la nivelul inaltelor exigenţe impuse învăţămîntului
nostru.
Astăzi, Liceul agroindustriai Buzău pregăteşte
aproape 850 de elevi, viitori muncitori de Înaltă calificare În meseriile: eledrotehnică, mecanică pentru

industria alimentară, mecanică agricolă, electropentru utilaj tehnologic, precum şi maiştri
pentru mecanică agricola. Multă vreme, liceul a fost
singura $coală cu profil tehnic din judet ei revenindu-i sarcina de a pregăti cadre de nădejde pentru
agricultură, cadre care să contribuie prin munca lor
la întărirea unităţilor agricole, a staţiunilor pentru
mecanizarea agriculturii. Dar pentru a inţelege progresul înregistrat de liceul buzoian in pregătirea
cadrelor, În asigurarea condiţiilor optime de Învă
ţătură şi viaţă ale elevilor, pentru o evaluare exactă
a ceea ce este astăzi Liceul agroindustrial Buzău,
trebuie să integrăm trecutul in prezentul acestei
scoli. La 1 octombrie 1902 se deschid cursurile Scolii
i"nferioare de meserii, care pregătea Iăcătuşi, tîmplari
şi tinichigii. Condiţiile grele in care învăţau şi trăiau
elevii sînt descrise de însuşi directorul şcolii, Într-o
tehnică

greze cit mai rapid în procesul de producţie, liceul
buzoian dispune de 3 ateliere şcolare de instruire,
3 laboratoare-atelier de profil, 5 laboratoare şi 8
cabinete şcolare tehnice şi de cultură generală.
Aici, in funcţie de anii de studiu şi de profilul meseriei
alese, elevii şcolii îşi desfăşoară, În orele afectate
de programa şcolii, practica productivă. Astfel, În
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cele două ateliere de Iăcătuserie, elevii anului
pe baza contractului incheiat cu Întreprinderea
«Metalurgica», au efectuat pină În prezent lucrări
specifice ce depăşesc valoarea de 200 000 de lei.
De curînd a intrat in' funcţiune o presă hidraulică necesară executării unor repere din planul
de producţie, executată prin autodotare de elevii
şi cadrele didactice, mărind astfel numărul de utilaje
cu care este dotat atelierul. Dealtfel, preocuparea
pentru punerea În valoare a unor soluţii originale,
menite să contribuie la ridicarea nivelului de pregătire tehnică şi profesională, se face tot mai mult
simţită În rindul elevilor şcolii. Iată, În toate atelierele, cabinetele şi laboratoarele şcolii, aproape în
întregime, materialul didactic este construit pe baza
proiectelor şi studiilor elaborate de elevi sub conducerea cadrelor didactice.
Dintre lucrările executate in anul trecut amintim
doar Citeva: dispozitivul pentru verificarea bujiilor,
autor elevul Cornel Lupaşcu, dispozitiv pentru verificarea diodelor, aparţinînd elevului Vasile Pinghe~
şi dispozitive pentru Încălzirea pistoanefor, autor
Ion Stan. De fapt, toţi elevii au În vedere, la intocmirea
lucrărilor de absolvire, îmbunătăţirea constructivă
şi funcţională a dispozitivelor ce le realizează.
Sistemul de alimentare cu carburant, respectiva
circuitului motorinei, cu ilustrare electrică, macheta
didactică a dispozitivului de reglare a debitelor la
pompa DPA şi a funcţionării sistemului de aprindere sînt teme propuse de elevii şcolii, cuprinse deja
in planul proiectelor de absolvire. Educaţia prin
muncă şi pentru muncă capătă, cum este şi firesc,.
noi dimensiuni, evidentă fiind legătura organică ce'
se stabileşte între pregătirea teoretică şi practică
a 'elevilor. Un exemplu În acest sens ni l-au oferit
elevii claselor de îmbunătăţiri funciare care au efectuat În anul trecut, pe baza contractului cu Trustul
I.A.S.-Buzău, lucrările de redare in circuitul agricol
a unei suprafeţe de teren de 10 ha., proiectul, devizele de lucrări fiind Întocmite tot de elevii şcolii.
Şi pentru că de curind a fost dat În folosinţă sistemul
de irigaţii de.la Giurgiu-Răzmireşti, trebuie să amintim faptul că În vacanţele lor au muncit pe acest
mare şantier şi tinerii elevi de la Liceul agroindustrial
din Buzău, continuind astfel pregătirea productivă
peft Şantierul naţional al tineretului.
In cadrul orelor de practică, viitorii mecanizatori,
uniţi În brigăzi mi'xte formate din elevii claselor mici
şi mari, execută cu utiiaJele şcolii lucrări de arat,
semănat, recoltat În unităţile agricole din judeţ,
cum ar fi I.A.S.-Buzău, Staţiunea experimentală
legumicolă şi C.A.P.-Buzău. Mulţi dintre elevi, dadorită bunei pregătiri, a increderii ce li se acordă,
rămîn şi după efectuarea practicii În aceste unităţi,
sprijinind activ indeplinirea şi depăşirea sarcinilor
de plan ale unităţilor respective. Şi anul acesta, un

30 de elevi au solicitat ca în vaa acestui an să lucreze alături de mecaC.A.P.-Buzău la exedin I.A.S.-Buzău
cutarea lucrărilor de
din campania agricolă.
Dorinţa de a lucra, de a contribui prin munca
priceperea lor la dezvoltarea unei puternice
de creaţie tehnică a făcut ca În liceu să funcţioneze,
pe lîngă atelierele, cabinetele şi laboratoarele şco
fare, şi 5 cercuri tehnico-aplicative: motoare tractoare, maşini şi instalaţii agricole, maşini electrice,
desen tehnic şi foto. in activitatea acestor cercuri,
la care participă peste 150 de elevi, un loc important
il oferă munca de cercetare, de concepţie şi realizare proprie, Abordarea unor teme, ca introducerea
unui filtru decantor În circuitul de alimentare cu benzină la autovehicule, verificarea eficientei elemenţilor filtranţi de la filtrele de ulei şi motorină, verificarea folosirii unui motor fără termostat, in comparaţie cu unul cu termostat etc., dovedesc o pregătire
solidă, interesul şi puterea creatoare a viitori lor
mecanizatori.

«SÎNTEM MÎNDRI CĂ APARTINEM
ACESTEI ŞCOLI» .
Această frază am reţinut-o din convorbirile avute
cu toţi interlocutorii noştri. Şi de fiecare dată se
aduceau noi argumente: «Sintem mindri că cinci
dintre profesorii nostri sint autorii unor cărti si manuale şcolare»; «că' peste jumătate din elevi heneficiază de burse de stat şi de Întreprindere»; «că din
promoţia anului trecut, 40 la sută urmează cursurile
învăţămîntului superior»; «că fostul elev Ion Toma
a ocupat locul I la concursul de admitere la Facultatea de îmbunătăţiri funciare şi Gheorghe Buzoianu
locul I la Facultatea de horticultură»; «că 5 S.M.A.uri sint conduse de foştii elevi ai şcolii» sau că «şefii
de secţii Ion Necula şi Oprea Rinciog sint an de an
fruntaşi În intrecerea socialistă» ...
Directorul Staţiunii pentru mecanizarea agriculturii din Poşta ,Cilnău, Ştefan Jipa, de asemenea
absolvent al Şcolii de maiştri şi al Liceului agroindustrial, ne spunea:
-Pentru mine, Liceul agroindustrial a fost şcoala
unde m-am format ca tehni~ian, m-am perfecţionat,
m-am pregătit pentru viaţă. In unitatea unde imi desfăşor activitatea, foarte mulţi am fost colegi de
şcoală. Ne-am continuat astfel frumoasele ore de
pregătire aici, in practica de producţie. Dealtfel,
şi acum, În fiecare vară, în unitatea noastră Îşi efectuează practica un mare număr de elevi de la liceu
şi intotdeauna avem pentru ei numai cuvinte de
laudă. Altfel nici nu se poate, căci aparţinem aceleiaşi şcoli.

IOAN MARiNESCU·

in şcoală, indiferent de
profesională, liceu sau
superior -, instruirea
cursanţilor cu noţiuni şi metode de protecţie a omului
În procesul de producţie, respectiv prevenirea accidentelor de muncă, face parte din vaslui program de imbinare a învăţămîntului cu problemele concrete de producţie.

Accidentele produse in industrie pot perturba desa unei operaţii sau proces tehnologic, dar În momentul În care esţe implicat şi factorul
om, deci unul sau mai mulţi muncitori au avut de
suferit, avem deja un accident de muncă.
Promovarea pe scară tot mai largă a progresului
tehnic, extinderea mecanizării şi automatizării, ridicarea productivităţii muncii au impus o dezvoltare
puternică a industriei energetice, energia electrică
găsind astăzi domenii din ce în ce mai diverse de folosire. Dar, pe Iingă nenumăratele avantaje pe care le
are, curentul electric poate să prezinte şi pericole
pentru viata şi sănătatea· omului, dacă echipamentele
electrice, .instalaţiile şi aparatele nu sint folosite În
mod corespunzător, dacă sint necunoscute sau ignorale normele elementare de electrosecuritate.
Pericolele pe care le prezintă curentul electric sînt:
producerea unor arsuri superficiale, electrocutarea şi
producerea unor incendii sau chiar a unor explozii.
Dintre acestea, următoarele accidente de muncă producerea unor arsuri superficiale şi electrocutarea
- ne propunem În acest număr să le prezentăm cititorilor nostri.
Electrocutarea se produce În două cazuri, şi anume,
În primul rind, cînd atingem un element ce se află sub
o tensiune periculoasă faţă de pămînt şi, În al doilea
rind. cînd atingem În acelaşi timp două elemente intre
care există o anumită diferenţă de potenţial. În ambele
cazuri, electroculările se pot produce fie cind venim
in contact direct cu elementul - prin int~rmediul unui
obiect mobil sau portabil -:- care se găseşte, datorită
curenţilor lor normali de lucru, sub o tensiune periculoasă (de exemplu, atingerea concomitentă a două
faze ale unei linii electrice aeriene), fie indirect, prin
atingerea unor elemente conducătoare de curent,
acestea intră accidental sub o tensiune periculoasă
(datorată unor defecte de izolaţie, ruperi de conductoare etc . ).
Electrocutarea devine practic
dacă curentul
care trece prin corpul
este mai mare
10 mA, În cazul curentului alternativ, şi 50 mA,
.• in cazul curentului continuu. Curentul electric stabilit
in corpul omului este cu atît mai mare cu cît rezistenţa
electrică a acestuia este mai mică, ea depinzind 1n
mare măsură de starea siratului superficial al pielii.
Printre factorii care micşorează rezistenţa electrică
a corpului in contact cu o sursă periculoasă enumerăm: tensiunea sub care se află omul este mare, umiditatea şi temperatura mari, suprafaţa de contact şi
durata de acţiune mari, iar grosimea stratului de piele
este mai mică.
Cunoaşterea fenomenului de electrocutare, a modului În care se produce are o mare importanţă pentru
care
noi În Înlăturarea
făşurarea normală
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din fig. 9, iar pentru patru intrări se utilifig. 10.
Circuitul SAU-exclusiv este denumit
şi sumator modulo-2. Pentru adunarea
a două cifre binare (biţi) este valabil
tabelul de adevăr din fig. 1b.
zează o schemă de forma celei din

CIRCUITE SAU-EXCLUSIV CU
DIODE

,i oplil:otiile Iar

în fig. 11 se dă un sumator modul0-2
cu şase diode. Diodele D10 D 2 şi D3' D 4
formează circuite ŞI, iar diodele Ds, D6
formează un circuit SAU.
O altă formă a funcţiei SAU-exclusiv
este realizată cu circuitul din fig. 12.
în acest caz, diodele D 1 - D 4 intră în
componenţa circuitelor SAU, iar Ds şi
D6 intră în componenţa circuitului ŞI.
CIRCUITE SAU-EXCLUSIV CU
TRANZISTOARE

Student ANCRIAN NICOLAE

Prin definiţie, funcţia SAU-exclusiv a
două variabile are următoarea expresie:
Y = A
B = (A
B) (A
B)

+

$

+

fig. 1 se dau simbolul (a) şi tabelul
de adevăr (b) ale unui circuit SAUexclusiv.
Folosind postulatele şi teoremele prezentat~terior, rezultă mai multe circuite ae principiu pentru funcţia SAUexclusiv.
Folosind principiul dublei negaţii, se

în

obţine circuitul din fig. 2. Pe figură sînt
notate şi capsulele necesare realizării
schemei. Prin prelucrarea expresiilor rezultă circuitul din fig. 3.
în continuare, aplicînd teoremele lui
de Morgan şi principiul dublei negaţii
plus postulatele şi teoremele algebrei
booleene, se obţin expresiile din care s-au
sintetizat circuitele din figurile 5 - 8.
Pentru realizarea unor CIrcuite SAUexclusiv cu trei intrări se foloseşte schema

în fig. 13 se dă schema unui circuit il>
SAU-exclusiv cu tranzistoare. Intrările
făcîndu-se pe emitoare, este nevoie de
curenţi mari de comandă. La ieşire există
semnal «1» logic dacă se aplică 1 numai
la una din intrări.
Circuitul SAU-exclusiv din fig. 14 se
obţine montînd în serie două circuite,
fiecare frind compus din două tranzistoare in paralel. Bazele tranzistoarelor
sînt atacate de semnalele ă Ş1 l> în pnma
grupă şi de a şi b în grupa a doua. mconvenientul acestui montaj este că necesită
patru tranzistoare şi că trebuie să se

siuni miCi şi multe elemente RLC pentru
corecţia curbei de răspuns.
Alimentarea magnetofonului se face
de la reţeaua de curent electric sau din
baterii, iar comutarea funcţională se
face mai ales prin claviatură.
Mecanismul pentru antrenarea
benzii (fig. 2). Siguranţa exploatării

dispună

nu numai de valorile a şi b,

ei şi de inversele lor ii şi

b.

Sumatorul modulo-2 din fig. 15 este
realizat cu diode şi tranzistoare. Tranzistoarele T 1 şi T 2 inversează semnalul
aplicat la cele două intrări. în rest,
circuitul SAU-exclusiv are forma din
fig. 1.
în fig. 16 se dă un circuit care realizează
o altă formă a expres~ Y = a El:) b,
şi anume Y = (A U b) ab. Rezistenţele
Rc formează circuitul SAU. Diodele D 1
şi D 2 plus Ri formează un circuit ŞI,
iar tranzistorul inversează semnalul.
CIRCUITE SAU-EXCLUSIV SUB
FoRMĂ INTEGRATĂ

Fiind o funcţie utilizată des, are simbol
propriu (după cum am arătat mai sus).
In capsula CDB 486 E sînt patru operatori SAU-exclusiv cu cîte două intrări.
Schema de conexiuni a unui astfel de
circuit este prezentată în fig. 17.
în fig. 18 se dă, de asemenea, un circuit care realizează funcţia SAU-exclusiv.
Doi dintre cei patru operatori au posibilitatea de a fi cuplaţi cu alte circuite
prin ieşirea N. Astfel, se poate interzice
semnalul de la ieşirea X prin comenzi
adecvate la intrarea N.
Circuitul din fig. 17 este cu ieşire liberă
şi deci trebuie conectată o rezistenţă
exterioară. Cel din fig. 18 are ieşirea in
contratimp şi nu necesită această rezistenţă.

şi calitatea înregistrărilor depind in cea
mai mare măsură de mecanismul de
antrenare a benzii. Mecanismul de antrenare deplaseăză banda cu viteză constantă -Ia inregistrare şi redare - de
la roia debitoare la roia receptoare,
iar cu viteză mărită o înfăşoară inainte
sau înapoi pentru derulare. La aceste

Praf. M. CHIRIŢÂ
Datorită calităţilor evident superioare
fată de celelalte sisteme de înregistrare

şi' redare a sunetului, magnetofonul a'

pătruns şi
alături de

s-a impus in viaţa omului,
radioreceptor şi televizor.
Magnetofonul este un aparat indispensabil in radiodifuziune, televiziune,
cinematografie, teatre, şcoli, case de
cultură etc., fiind relativ simplu şi economic, redarea sunetului inregistrat putindu-se face imediat
Bazele fizice ale Înregistrării şi
redării (fig.
Banda B (purtătorul de
sunet) este trasă cu viteză constantă de
pe roia debitoare RD, de către axul de
antrenare al motorului AAM - pe care
banda este presată de roia presoare de
cauciuc RP -şi infăşurată pe roia receptoare RR. Banda magnetică astfel deplasată presează pe întrefierul celor
trei electromagneţi: CS, CI, CR, care au o
construcţie specială şi îndeplinesc funcţiile de cap de ştergere, cap de inregistrare şi cap de redare. La inregistrare,
sursa de program transformă undele
sonore debitate în faţa lui în semnale electrice de audiofrecvenţă, care sînt
amplificate de amplificatorul de înregistrare AI şi introduse În capul de
inregistrare CI. Tensiunea de audiofrecventă. străbătind bobinajul electromagnetului CI, creează În fata Întrefjerului un cîmp magnetic variabil de
dispersie care magnetizează banda În
deplasarea ei şi, datorită remanenţei,

n

banda devine inregistrată de-a lungul
său cu sunetele debitate în faţa microfonului.
La redarea sunetului, banda trece cu
aceeaşi viteză prin faţa electromagnetului CR. Fluxul magnetic variabil creat de
bandă induce în bobina capului de
redare CR o tensiune electromotoare
variabilă, În ritmul magnetizării benzii,
care, amplificată de amplificatorul AR,
este redată de difuzorul D. De notat că
În capul de inregistrare CI, odată cu
semnalul de înregistrat, se introduce
şi un curent de frecvenţă ultraacustică,
generat de oscilatorul OIF necesar polarizării - premagnetizării benzii. Inainte
de înregistrare, banda magnetică este
ştearsă prin demagnetizare cu un curent
de inaltă frecvenţă generat de aceiaşi
oscilator OIF, care este introdus în
electromagnetul CS prin faţa căruia va
trece banda.
Majoritatea magnetofoanelor au un
singur amplificator «combinat», funcţiile de înregistrare sau redare făcîndu
se prin comutare. De asemenea, ele au
un «cap combinat» care îndeplineşte
prin comutare atît funcţia de cap de
Înregistrare cît şi aceea de cap de redare.
La magnetofoanele simple, capul de
ştergere este înlocuit printr-un. magnet
permanent.
Datorită caracteristicilor magnetice
ale benzii, amplificatoarele sînt de înaltă
calitate, cu sensibilitate mare, distor-

>OfF
>AR

Fig. 1: Schema bloc a magnetofonului
Fig. 2: Mecanismul deplasă
rii benzii (schema cinematică)
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operaţiuni sînt antrenate: motorul, axul
de antrenare, volantul, roia presoare,
curelele de antrenare, rolele de ghida],
frînele, cuplajele şi rolele pentru înfăşu
rarea benzii. Performanţele mecanismelor fac ca magnetofoanele să se
clasifice în două categorii: profesionale
şi de amatori.
Magnetofoanele profesionale au două
sau chiar trei motoare, iar cele de am.,
tori au unul singur. Motoarele sint asincrone, cu rotorul în scurtcircuit, cu
pornire prin condensator, sau motoare
cu colector pentru alimentarea de la
baterii.
Axul de antrenare este, uneori, chiar
axul motorului, cuplat direct cu volantul.
EI are un diametru mic, este din oţel de
fnaltă calitate sau din bronz special,
cromat, pentru a fi rezistent şi a nu se
deforma şi produce fluctuaţii.
Volantul de pe axul de antrenare
are masa suficient de mare, pentru a
uniformiza mişcarea de rotaţie, în acest
scop fiind echilibrat static şi dinamic.
Roia presoare este de cauciuc şi are
în mijloc o bucşă metalică prin care se
roteşte pe ax. Banda este presată de
rolă pe axul de antrenare cu ajutorul
unei comenzi numai la Înregistrare şi
redare. În timp ce mecanismul de antrenare nu funcţionează, roia presoare se
depărtează de axul de antrenare. Roia
presoare trebuie să nu aibă deformări
sau excentricităţi.
Curelele de transmisie sînt din cau-
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ciuc sau material plastic, cu secţiunea
transversală circulară, trapezoidală, triunghiulară, pătrată sau dreptunghiulară.
Curelele trebuie să fie menţinute curate,
ferite de grăsi mi, pentru a avea mare
aderenţă (pentru a nu aluneca).
Ştifturile sau rolele de ghidaj asigură un contact perfect şi paralelismul

între suprafaţa benzii şi suprafaţa întrefierului capetelor magnetice. Deplasarea
benzii între cele două rulouri este dirijată de rolele de ghidaj, plasate în
punctele de schimbare a direcţiei benzii. La magnetofoanele profesionale,
rolele de ghida] indeplinesc şi funcţia
de stabilizare şi amortizare a unor impulsuri create mai ales la pornire.
Frînele asigură oprirea deplasării
benzii astfel ca să nu rupă banda sau să
formeze bucle. Ele sînt pîrghii cu pislă
sau ferodou, care apasă pe discul de
frînare la comanda «oprire» şi se reglează cu mare atentie.
Cuplajele treb'uie să asigure o viteză
variabilă pentru roia receptoare, care îşi
măreşte treptat diametrul atît la înregistrare cît şi la redare. Acest lucru se
realizează fie prin fricţiune între suportul rolei cu bandă şi discul ce-I antrenează, fie prin fricţiunea curelei pe
discul ce-I antrenează. Cuplajele devin
rigide la derularea rapidă înainte şi inapoi. Sistemul de fricţiune trebuie să fie
bine reglat şi întreţinut.
Rolele pentru infăşurarea benzii
sînt, de obicei, din material plastic,
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Fig. 3: Diverse forme de capete magnetice
Fig. 4: Urmele descrise de acţiunea abrazivă a benzilor
magnetice.
avînd diametre standardizate; ele se
păstrează în cutii şi pungi de plastic,
pentru a fi ferite de acţiunea abraziva
a prafului. Lungimea benzii ce poate fi
Înfăşurată pe o rolă depinde de grosimea ei.
Banda magnetică (purtătorul de sunet la înregistrările şi redările pe magne-

tofon) este din acetat de celuloză, PVC,
poliester etc., În care este inclusă pulbere feromagnetică. Grosimea aproximativă a benzilor este: bandă normală
= 0,055 mm; banda de lungă durată =
= 0,035 mm; banda de durată dublă =
= 0,025 mm şi banda de durată triplă

(CONTINUARE IN PAG. 6)
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o problemă importantă În traficul

radio o constituie stabilitatea frecvenţei emiţătoarelor, stabilitate reglementată şi indicată prin norme.
De stabilitatea frecvenţei depinde
foarte mult obţinerea performanţe
lor, respectiv stabilirea legăturilor la
mare distanţă (O X), cînd intensitatea semnalului la punctul de recepţie este foarte slabă.
Aceleaşi condiţii de stabilitate
ridicată se impun şi oscilatoarelor
.din emiţătoarele ce lucrează În
banda de unde ultrascurte. In aceste emiţătoare, frecvenţa semnalului
de ieşire este obţinută prin multiplicarea frecvenţei semnalului oscilatorului, deci orice fugă de frecvenţă este multiplicată, ceea ce
poate conduce chiar la emisiuni
in afara benzii alocate dacă oscilatorul nu este suficient de stabil.
Pentru banda de unde ultrascurte
se recomandă oscilatoare stabilizate cu cuarţ, cunosCÎndu-se calităţile particulare ale acestora.
Din practica de radioamator se
constată, În special În timpul concursurilor, că pe anumite porţiuni
de bandă apare o foarte mare aglomerare de staţii, cauză ce determină o considerabilă dificultate a
traficului. In aceste cazuri se recomandă o comutare a frecvenţei
de emisie, operaţie ce se poate

executa dacă dispunem de un VFX
sau de un oscUator cu mai multe
cristale de cuarţ, exemplu fiind
cel din schiţa alăturată.
De remarcat că, in esenţă, montajul prezentat este un oscilator
modulat in frecventă ce are posibilitatea să lucreze pe 4 frecvenţe de
bază.
Modulaţia

in frecvenţă se obţine
cu ajutorul diodei varicap D . care poate fi de tipul BB 139 sau
oricare alta. Se observă că dioda
DZ 307 stabilizează in plus tensiunea de polarizare a diodei varicap.
Deviaţia de frecventă se stabileşte
din potenfiometrul de 5 k n ce
reglează nivelul de audiofrecvenţă.
Cuarturile folosite trebuie să aibă
una din armonici in banda de lucru,
dar important este ca ele să aibă
frecventa proprie multiplicată În
final de acelaşi număr de ori sau,
altfel spus, toate să aibă fundamen-

mai subţiri. Lăţimea este standardizată
la 6,25 mm. Inregistrarea se face pe una,
,două sau patru piste. La magnetofoanele stereofonice, inregistrarea şi redarea se fac concomitent pe două piste.
Durata înregistrării-redării depinde de
grosimea benzii şi de capacitatea de
încărcare a rolei. Se tinde la fabricarea
benzilor de grosi mi cît mai· mici, dar
este o limită impusă de conditiile mecanice ale suportului. Pe bandă, din loc in
loc, pe partea lucioasă inactivă, sint
imprimate tipul benzii, marca şi numărul
şarjei, iar la unele benzi şi anul de
fabricaţie.. Banda trebuie să reziste la
rupere sau alungire, să aibă bună stabilitate la umezeală şi căldură. să fie neşi
fonabilă. Permeabilitatea magnetică. re-
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lucrează cu modulatie de frecventă.
Fiind o construcţie ce poate> fi
realizată numai de radioamatori
ce au deja o autorizaţie de emisie,
deci şi-au trecut şi examenul de
radiotehnică, nu insistăm asupra
particularităţilor de montare. esenţial fiind faptul că se poate lucra. şi
pe 4 frecvenţe cu un singur oscila-

tor.
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Realizarea unor performanţe, respectiv legături radio bilaterale la distanţe
mari, în condiţii de lucru În portabil
impune, uneori, utilizarea unor puteri
mai mari la emisie.
în acest sens, prezentăm un emiţător
tranzistorizat a cărui putere input (a
etajului final) variază în limitele
10-13,5 W, atunci cînd tensiunea de
alimentare este cuprinsă în limitele
12-15 Y.
DESCRIEREA SCHEMEI
ELECTRICE
Frecvenţa oscilatorului local este stabilizată cu cristal şi pot fi folosite cristale

de 8MHz sau de 12MHz. în cazul folosirii cristalelor de 8MHz (mai exact,
8,000 + 8,100 MHz), circuitul Ll se
acordează pe frecvenţa de 24 MHz.
Dacă
cristalul este de 12 MHz
(l2,OOO + 12,150 MHz), circuitul Lt seva
acorda pe frecvenţa de 36 MHz. Se
observă că s-a folosit un oscilatOf de
tipul «Overtone» care oscilează pe frecvenţa celei de-a treia armonici a cristatului folosit.

(URMARE DIN PAG.5J manenta. saturatia. forta
= 0,015 mm; recent au apărut benzi şi

taia ori În banda de 7 MHz, ori În
8 MHz etc.
Dacă emiţătorul este de tip MA,
se poate Înlocui dioda varicap cu
o capacitate, renunţÎndu-se la sistemul de alimentare a polarizării ei.
Oscilatorul fiind de tip RC, fa ieşire
generează foarte multe armonici,
deci În mod obligatoriu etaje le următoare vor fi cu circuite acordate
cu factor de calitate bun.
Inductanţa serie cu dioda varicap
(pentru cuarţuri În banda de 8 MHz)
are 8 spire pe o carcasă de la receptorul «Mamaia».
In locul tranzistorului AF 139
se poate utiliza oricare alt tip dacă
are frecvenţa de tăiere de cel puţin
40 MHz. Evident, acest oscilator
poate fi realizat şi cu tranzistoare
npn, cu condiţia ca să se respecte
polarizarea.
Particularitatea montajului prezentat constă in faptul că acesta

coercitivă sint
caracteristici fizice şi funcţionale ale
benzii care stabilesc calităţile şi posibilităţile de exploalare.,. Benzile se păstrea
ză la temperatura de 18-20"C şi trebuie
ferite de.cimpuri magnetice. microfoane,
electromotoare.. transformatoare.
La rupere sau fonomontai. benzile se
lipesc cu bandă gumată specială .pe
partea inactivă. Se pot, de asemenea,
lipi cu o soluţie de nitroceluloză (o parte
nitroceluloză şi 8-8 părţi acetonă).
Capetele magnetice (fig. 3) folosite
in magnetofoane sint traductoare electromagnetice care vin In contact direct
cu banda şi au rolul de a produce- cimpul
magnetic necesar «ştergerii», de a polariza şi magnetiza banda la «inregistrare»,
iar la «redare» de a transforma cimpul
magnetic al benzii in curent de audio-

frecvenţă

Datorită particularitătii fiecăruia,

sint
necesare tr.ei capete: ştergere, inregistrare şi redare. Pentru economie, se
folosesc numai două,' şi anume unul
pentru ştergere şi altul combinat pentru
inregistrare-redare. Capul combinat
conţine două miezuri suprapuse cu
infăşurări separate electric şi magnetic
montate coaxial. Acestea se ecranează
contra cimpurilor magnetice perturbatoare (motor, transformator etc.). In·
serie cu bobina capului de inregistrare
se poziţionează o bobină suplimentară
cu citeva spire, numitii «bobină antibrum»,a cărei schimbare de poziţie
sau sens electric introduce brum.
Adei'enjacap-bandă (fig. 4). C~pete
le sint poziţionate de fabrică astfel incit
să îndeplinească următoarele condiţii:

intrefierul capului să fie perpendicular
pe direcţia de deplasare a benzii; suprafaţa de contact cap-bandă să fie paralelă
şi uniformă; distanţa intre marginile
cîmpului şi marginile benzii să fie mereu
aceeaşi.
Poziţionarea

incorectă,
respectiv
proasta aderenţă a benzii, se constată
studiind urma lăsată pe cap de acţiunea
abrazivă a benzii (fig. 4):1 = urmă normală; 2-3 = capul se va regla pe verticală prin înclinare; 4-5 = capul se va
reqla pe verticală şi orizontală; 6-1 =
capul se va regla prin rotire in jurul axei
sale; pentru pOZiţia 8-9 se va modifica
distanţa intre cap şi şasiu.
.
Reglajele se fâc din şuruburile prevă
zute 1n acest scop şi numai atunci
cind se constată că este necesară aceas-

tă operaţiune.

din montaj, în interiorul lui 4 se va
introduce un miez de ferită din cele
folosite la bobinele din hlocurJe de UUS
(1=8 mm, f/> 3 mm).
Datele celorlalte înfăşurări sînt ară
tate in tabel.
în locul şocurilor conectate in circuitele bazelor tranzistoarelor T 8. T 9 şi T 10
(SRF 3) se pot folosi şi şocuri de radiofrecvenţă executate pe miez dip ferită.
în acest caz se pot folosi bare din ferită cu
lungimea de 10 mm, cu diametrul exterior de 6 mm şi care au "perforate, în
lungime, cîte 6 canale prin care s~, bobinează 3 spi:re din sîrmă de q, 0,5 CU"8aU
fără izolaţie.

Etajul următor - T2 - funcţionează ca
triploT (respectiv ca dublor) şi selectează
frecvenţa de 72 MHz.
Prin întreruperea circuitului de colector
al acestui etaj se realizează manipularea
telegrafică.

Etajul următor - T 1 - este un dublOI
care separă frecvenţa de 144 MHz.

putere de ordinul a J,5 W.
În etajele prefinal şi fmal (T 9 şi T 10)
sînt folosite tranzistoarele 2 N 3375 (T 9)
şi 2 N 3632 (T10); amîndouă sînt modulate
în amplitudine în circuitul de colector.
Aceste două tranzistoare sînt montate
pe o placă de duraluminiu groasă de
2 mm, cu suprafaţa de cel puţin 120 crrt.

TABEL CU DATELE ÎNF ĂŞURĂRILOR
r------ ----- - - - ...-----------Nr.
spire

f/;

interior

mm

mm

r-----L2

L 3 ,L 4 • Ls
L6
L 7 , L9
Lg. L i0
Lll
SRF 1
SRF 2
SRF 3

7
4
6
1,25
6
5
15
15
40

~

conductor
1

",.
"
"
"0,5
0,5
0,35

Pas

mm

Observape

- - - - - - - -'-----------

"

1
1
0,5

"6

0,5

3

-

5,5

..

-

5
3

1

Prizit la spira a 2-a

-

Spiri lingi spiri
Spiri IIngă spici

- ..

-

placă

ce joacă mlul de radiator.
ModuJatom conţine 4 tranzistoare.
Primele două (Tu şi Tu) sint cu germaniu, de mid. putere: EFI' 352, P 15,
MP 40 etc. Cele fimIe (Tu şi T 14) sint
de tipul AD l31 sau altele ednvalente.
Tranzistoarele finale consumă, in pauză,
circa 10 mA La vîrf de modu1aţie,
consumul creşte piDă. la. 500-100 mA.
Comutarea. emisielreeepţie se f~ cu
ajutorul unui releu miDiatmă de 12 V.
care are două contacte cu două poziţii.
Unul este folosit pentru comutarea antenei, iar cel de al doilea - la. comutarea
aJim.entirii cu energie eIect:rid.
In.t'işmamt. L.t are 14 spire şi este conf~onati din conductor de cupru emai.lat cu diametrul de 1 mm. Priza este
luati de la spim a 3-a, pornind de la
capătul «rece» al bobiDei. Diametml
interior al bobina este de 5,5 mm. Pasul
între spire - 0,5 mm.1mp:reună cu capacitiPfe aferente ("VeZi schema electrică),
induqia ~. se acordea2ă pe frecventa de
36 MHz. Pentru a se acorda pe frecventa
de 24 MHz. filă a modifial capacităţile

Transformatorul de defazare TRl 'se
poate procura din comerţ, frind de tipul
celor folosite la :receptoarele «Mamaia»
sau «Albatros».
Transformatorul fmal de modulaţie
TR2 se bobinează pe un miez de tipul
E + 1 cu secţiunea de 5-6 crrf şi
conţine în primar 2 x 70 spire q, 0,65,
iar în secundar 85 spire, din acelaşi conductor. Tolele se asamblează: E-urile
separat şi I-urile separat (cu excepţia
celor două mIe extreme), pentru a permite asigurarea unui interstiţiu, între
cele două pachete de tole, de circa 0,2 mm.
în acest spaţiu se introduce o foaie de
hirtie de caiet.
în timpul reglajelor se recomandă a
introduce în circuitele emitoarelor tranzistoarelor T 8 - T 10 cîte o rezistenţă de
ordinul a 5 - 10 fi care, în fmal, după
defmitivarea. acordurilor, se vor înlătura
pe rind, începînd cu'etajele mai mici ca
putere. După înlăturarea acestora se vor
reface, în mici limite, acordurile circuitelor care depind de tranzistoarele respective.

Pentru reglaje se poate folosi ca sarcipe antenă un bec de 24 V, de putere
10-15 W.
în cazul că nu avem un releu de comutare, se poate executa emiţătorul şi fără
releu, dar trebuie reţinut faptul că folosirea emiţătorului fără sarcină conduce
la deteriorarea etajului final, iar ieşirea
din funcţiune a acestuia conduce şi la
deteriorarea prefmatului.
nă
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Toate etajele următoare sînt amplificatoare în clasa C a semnalului cu frecventa
de 144 MHz. Tranzistoarele T 6 şi T]
sînt conectate în paralel, pentru a putea
rezista la puterea disipată de ordinul
a 350 mW.
Tranzistoarele T 1 - T.,. sînt de tipul
BF 215 sau BF 214. Tranzistorul T 8 poate
fi de tipul 2 N 3866, 2 N 3375, KT 904
sau KT 907. Fiecare dintre acestea necesită un mic radiator care să poată radia o
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Folosirea unor aparate electrice de uz caznic
insuficient deparazitate, sau cu elementele de deparazitare defecte, introduce perturbaţii de Înaltă frecvenţă in reţeaua electrică. Aceste deranjamente pot
proveni de la tuburi de iluminat fluorescente, motoa-

re electrice cu perii, sonerii etc. Paraziţii produşi
deranjează receptoarele de radio şi televiziune.
Folosind o priză specială pentru aparatele care
produc paraziţi şi la care s-a adaptat reţeaua de
deparazitare prezentată alăturat se atenuează sau se
anulează complet introducerea parazitilor in retea.
Piesele folosite au valori critice si vor fi montate
Într-o cutie ecranată.
.
Inductanţele se vor executa in concordantă cu
puterea consumată. Masa montajului şi ecranul vor
fi legate la pămintarea retelei. la ieşire se va folosi o
priză cu pămÎntare (tip «şuco»).
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CUNOAŞTEREA UNIVERSULUI ESlE UN VECIn DEZIDERAT AL
OMENIRll. CORPURILE CEREŞTI, LEGITATEA MIŞCĂRII LOR ŞI
STUDIEREA UNOR FENOMENE EXTRATERESTRE AU SUSCITAT DIN
TIMPURI STRĂVECIn ATENŢIA UNOR MINŢI LUMINATE. S-A NĂS
CUT ASTFEL ŞTIINŢA ASTRONOMIEI.

N.TURTUREANU
Dezvoltarea astronomiei a fost un
timp frinată, pe de o parte, de ideile
retrograde dogmatice ale bisericii şi, pe
de altă parte, de lipsa unui nivel tehnic şi
tehnologic necesar construirii unor aparate perfecţionate pentru observaţii astronomice.
Vn timp îndelungat eforturile astronomilor se ~oncentrau în direcţia folosirii
şi îmbunătăţirii mijloacelor de observaţie optice şi a calculelor.
După dezvoltarea electronicii, în special după perfecţionarea instrumentaţiei
în domeniul frecventelor mari, s-au făcut
noi descoperiri în astronomie cu ajutorul
radioastronomiei.
Radioastronomia a permis descoperirea pulsarilor, quasarilor, a galaxiilor
îndepărtate sau în curs de dispariţie etc.
în decursul cercetărilor s-a constatat
că universul este plin cu diferite surse
generatoare de unde electromagnetice.
La nivelul actual al ştiinţei s-au constatat
trei domenii de radiaţii electromagnetice
după caracteristica surselor:
1. Radiaţii de origine termică. 2. Radiaţii cauzate de trecerea rapidă a electronilor prin cîmpuri puternice gravitaţionale sau magnetice. 3. Radiaţia hidrogenului.
De remarcat că o serie de surse emit
radiaţii de origine termică şi concomitent
radiaţii care nu sînt de origine termică.

mativ, întrucît unele surse de radiaţii sînt
foarte puternice şi în domeniul frecvenţe
lor accesibile instrumentaţiei şi posibilităţilor amatoriceşti

în figura 1 se redau în cadrul spectrului

de frecvente intensitătile relative ale surselor de oriiine termică şi ale celor care nu
sînt de origine termică. Se poate vedea
astfel că, în domeniul undelor metrice
(V.V.S.), radiaţiile electromagnetice care
nu sînt de origine termică sînt mai
puternice decît cele de origine termică.
Pentru radioastronomul amator începător Soarele şi Jupiter sînt corpurile
cereşti cele mai indicate pentru observaţiile preliminare şi punerea la punct a
aparaturii.
Soarele, în afară de radiaţiile termice,
este o sursă deosebit de puternică de
unde electromagnetice.
Petele şi protuberanţele solare sînt
surse puternice de radiaţii în domeniul
radiofrecventelor.
Tot aşa Ju'piter este o altă sursă ideală
pentru amatorii începători, întrucît electronii care întretaie cîmpul gravitaţional
al planetei generează radiofrecvenţă (zgomot cosmic) pînă la o frecvenţă de
21 MHz. Radiaţiile termice ale lui Jupiter
sînt relativ slabe, fiind însă în domeniul
vizibil ului, orientarea unei antene de
recepţionare a semnalelor este mult uşu
rată.

RADiATij DE ORiGÎNE TERMiCĂ - - RADiAtii CARE NU SÎNT DE
ORiGINE TERMiCĂ

După cum se poate vedea din schema
prezentată în figura 2, instalaţia
constă dintr-o antenă, un receptor, un

bloc

voltmetru de curent alternativ sau un
înregistrator şi o rezistenţă de referinţă.
Instalatia lucrează în domeniul undelor ultras~urte (V.V.S) la o frecvenţă de
110 MHz. S-a găsit că această frecvenţă
se pretează cel mai bine pentru un radiotelescop de construcţie amatoricească.
Această frecvenţă nu intră în domeniul
radio televiziunii, astfel că recepţia nu
este deranjată de aceste posturi de emisie, totodată sursele din spaţiul cosmic
generatoare de unde electromagnetice
emit pe această frecvenţă (110 MHz) cu o
intensitate suficient de mare ca să fie
sesizată de instalaţia descrisă.
Trebuie să menţionăm Însă că cerinţele
construirii instalaţiei necesită cunoştinţe
avansate în electronică (construcţii de
aparate şi antene) şi în special în domeniul
undelor metrice (V. V .S).
Totodată, atît la construcţia cît şi la
exploatarea instalaţiei, sînt necesare cunoştinţe elementare în domeniul astronomiei. Din acest motiv se recomandă
executarea instalaţiei de către un colectiv,
fiecare contribuind la executarea şi exploatarea în bune condiţii a instalaţiei.
Trebuie avut grijă, de asemenea, ca
radiotelescopul să fie instalat într-un loc
ferit de paraziţii industriali.
Condiţiile tehnice minime pe care
trebuie să le îndeplinească un rad.iotelescop simplu pentru amatori şi care să
permită detectarea semnalelor emise de

ceşti. Antena pe care o descriem este de
tip Yagi cu 13 elemente şi dacă este
construită corect satisface conditiile ce-rute de un radiotelescop pentru a'matori.
în fig. 3 sînt redate cotete elementelor
componente, distanţele Între ele şi datele
cotului «V» necesar pentru desimetrizarea antenei în vederea adaptării la cablul
coaxial de coborîre.
Antena este dimensionată pentru o
frecventă centrală de 110 MHz.
Elem~ntele componente vor fi confecţionate din ţeavă de aluminiu. Directoarele, dipolul şi reflectoru1 au un diametru de 12 mm, care se fixează pe o
ţeavă suport (săgeată) din aluminiu cu
un diametru de 38 mm, format, even!Ual, din secţiuni îmbinate cu cîte 2,5 m
lungime. Catargul rabatabil, confecţionat
din ţeavă de oţel de 2" (51 mm\ trebuie să
fie fixat la centrul de greutate al antenei
ŞI ancorat. Catargul va avea o lungime
de 5 m deasupra solului. Punctul de
fixare a catargului la săgeată trebuie să
fie conceput astfel încît antena să fie
orientabilă, pivotînd pe un anumit unghi
pe verticală. După găsirea poziţiei optime
de înclinare cerută, antena va fi fixată
din nou rigid.
Este util ca antena să fie orientabilă şi
pe linia orizontală, cu toate că în mod
normal se lucrează cu antena orientată
spre sud.
Trebuie subliniată necesitatea unei
construcţii rigide, întrucît la distanţa Ia
care se lucrează cele mai mici deplasări
se traduc în distanţe şi erori foarte mari.
Instalarea unei pt;ptecţii (paratrăsnet)
este, de asemenea, obligatorie la o antenă
cu· un gabarit aşa de mare.
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Totodată, imensa majoritate a surselor
datorită prezenţei hidrogenului unei raze

din categoria a treia, respectiv în domeniul de «21 cm a liniei de hidrogen», cum
este denumit de radioastronomi.
Această frecvenţă de 1,428 GHz eS,te
deosebit de explorată de radioastronomii
profesionişti. Instalaţiile sînt deosebit de
complicate şi voluminoase.
Există totuşi posibilitatea ca un astronom amator să se initieze în domeniul
radioastronomiei? Ră~punsul este afir-
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CONSTRUIREA ANTENEI
Antenele parabolice sînt deosebit de
avantajoase în radioastronomie, însă nu
pot fi executate cu mijloace amatori-

il

COAxiAL SPRE RECEPTOR

De remarcat· că în locul ţevilor de aluminiu, teoretic, antena ar putea fi reproiectată şi cu ţevi de oţel, însă în acest
caz în mod practic se ajunge la un monstru
tehnic, datorită gabaritului şi greutăţii
impresionante.
Cablul de coborIre folosit va fi de
50-75 Q cu tresa de ecranare întretesută (tresa răsucită dă naştere la fenomene secundare nedorite şi la instabilitate).
După verificarea funcţională a instalaţiei (în special în cazul cînd entuziasmul
radioastronomilor amatori prezintă o
tendinţă ascendentă) se pot aduce îmbunătăţiri sistemului de antenă, în special
în problema orientării. Construind un
sistem de telecomş,ndă cu control în
coordonatele astronomice,-orientarea antenei va fi mult uşurată, comenzile frind
la îndemînă chiar la locul de recepţie.
Pentru prevenirea accidentelor, montarea şi exploatarea antenei trebuie să fie
conduse de o persoană care cunoaşte şi
respectă normele de protecţia muncii
referitoare la construcţiile şi montajele
executate la altitudine.

Receptorul trebuie să îndeplinească
conditii tehnice deosebite: o sensibilitate
cît meii bună şi totodată un raport semnal/zgomot cît mai mare. De asemenea,
se cere o bandă largă de trecere. Aceste
condiţii nu sînt uşor de îndeplinit, dar se
pot rezolva satisfăcător şi cu mijloace
amatoriceşti. La prima vedere, cel mai
simplu ar fi folosirea unui aparat de
televiziune acordat pe 110 MHz, întrucît
aparatele de televiziuDp. au o bandă
largă de trecere. Din păcate însă, sensibilitatea este nesatisfăcătoare, fiind cel
puţin de zece ori mai mică decît cerinţele
mmime.
Cea mai indicată pentru amatori este
fOlOSirea unm receptor de radio comercial, cu o sensibilitate corespunzătoare,
prevăzut cu gama de U.U.S.,care se
transformă sau se reacordează pentru
domeniul de frecventă necesar. De exemplu, aparatul de radio «Rossini 5801»
are o sensibilitate pe U.U.S. de 1,6 ţl.V,
«Gerefon Ultra Stereo 62 W» 2 ţl.V,
«Orion AR 702 F» 3 ţl.V. Aparatele
«Festivals» şi «Estonia» au 5 ţl.V pe
U. U .S., însă pentru a fi acordate, trebuie
modificate bobinele, aparatele fiind fabricate pentru alte norme de frecvenţe în
banda de U.U.S. Tot aşa, consultînd
specificaţiile tehnice ale unor aparate cu
tranzistoare de producţie recentă, se pot
găsi cîteva tipuri care corespund scopului.
Acordarea precisă pe frecvenţă trebuie
făcută neapărat cu un generator de semnale sau un grid-dip-metru.
De asemenea, aparatul trebuie să fie în
perfectă stare de funcţionare, avînd caracteristicile tehnice de performanţă date
de fabrică sau chiar mai bune - în domeniul U.U.S. Dacă aparatul este conceput să fie folosit la o antenă dipol şi
adaptat pentru a fi folosit cu un cablu de
coborîre cu impedanţă de 300 n, se va
utiliza. un transformator de adaptare

identic cu cele folosite la aparatele de
televiziune (75-300 Q).
Unii constructori amatori vor pune
întrebarea: nu se poate, oare, construi
un preamplificator de bandă largă pentru îmbunătăţirea performanţelor? Există
această alternativă şi se pot construi
preamplificatoare care să amplifice semnalul captat de antenă cu 20-40 dB.
Aceste preamplificatoare trebuie montate însă neapărat chiar la antenă şi se
alimentează prin cablul de coborîre al
antenei.
Există tranzistoare concepute special
pentru amplificatoare de antenă de bandă
largă, care îndeplinesc condiţiile cerute
pînă la frecvenţe de ordmul gigahertzilor
(GHz). In locul lor, la nevoie se pot
folosi însă tranzistoare din seria BF
utilizate la selectoarele de canale cu
tranzistoare de la aparatele de televiziune.
în fig. 4 este redată schema unui
preamplificator special de bandă largă
(de la 1 MHz la 1000 MHz).
Datele tehnice sînt următoarele: tensiunea de alimentare - 12 V; curentul
consumat - aproximativ 28 mA; amplificare (impedanţă de intrare şi ieşire
60 Q) > 20 dB; zgomot de fond - F
< 5 dB; raport de unde staţionare S < 2; tensiunea de ieşire la 800 MHz130 m V; atenuarea intermodulatiei .<iIM> 00 dB.
'
Analizînd schema, se poate vedea că
s-au folosit cîteva artificii pentru obţi
nerea unei amplificări mari cu bandă
largă şi linearitatea amplificării în această
bandă.

în montaj sînt folosite tranzistoare cu
siliciu BFT 65 care permit o amplificare
mare cu zgomot de fond şi distorsiuni
reduse. Linearitatea amplificării se obţine prin reacţia negativă introdusă de
rezistenţele R t - Rs de 16 Q. în vederea
evitării atenuării în domeniul superior al
benzii de trecere, datorită inductanţei
emitorului, elementele RC de reacţie
negativă din acest circuit (150 Q - 12 pF)
trebuie să fie neinductive. Condensatoarele de decuplare din circuitul de
emitor (12 pF) au valori corespunză
toare pentru compensarea influenţei crescînde a inductanţei joncţiunii de emitor
la frecvente mai mari de 500 MHz.
Adapta~ea impedanţei de intrare şi
ieşire a fiecărui etaj se realizează prin
buclele de reacţie negativă paralelă RLC,
formată
din R2-L1-~' respectiv
R6-~-C6' Inductanţele L1-~ la
frecvente mai mari de 600 MHz corectează defazarea buclei de reacţie negativă în aşa fel ca să se păstreze adaptarea impedanţelor şi la o valoare crescîndă
a conductantelor tranzistoarelor la aceste
frecvente. '
Realizarea practică a montajului se
face pe un circuit imprimat de 50 x 50 mm
Circuitul imprimat se va proiecta astfel
ca să se asigure legături cît mai scurte
între piesele componente, evitînd, totodată. efectul capacitiv al circuitelor oaralele. Şocurile Ş1 -Ş2 se execută pe perle de
ferită de înaItă frecvenţă sau mai bine pe
ferită B62152-A0007 x 001 prevăzute

Atunci cînd posedăm un radioreceptor
cu o sensibilitate mai mică, sau atunci
cînd recepţia se face În condiţii grele,
incinte ecranate (bloc de beton armat sau
automobile) şi se recepţionează cu antene
scurte sau necorespunzătoare. se poate
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cu două orificii prin care se trec două
spire din sîrmă de if> 0,25 mm Cu-Em.
Inductanţele L1- ~ sînt executate chiar
din sîrma terminalelor rezistentelor
R 2- R 6, înfăşurînd trei spire pe' un
suport de if> 2,5 mm.
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Se va folosi în acest scop un voltmetru electronic de C.a. sau, la neVOIe, un
multimetru în poziţie de c.a. înseriat cu
un cl~ndensator. Instrumentul va fi cuplat
la borna de difuzor suplimentar a receptorului. Semnalele recepţlOnate se pot cupla
şi la difuzor, însă fîşîitul semnalelor recepţionate nu este deosebit de interesant
decît pentru demonstraţii în public. Un
semnal destul de bizar care merită de
ascultat este cel generat de planeta Jupiter. Semnalele recepţionate se pot înre·
gistra şi pe un magnetofon sau casetofon

Este o rezistenţă obişnuită neinductivă
(chimică) cu care se simulează impedanţa
antenei şi a cablului de coborîre pentru a
determina nivelul de zgomot propriu al
circuitelor electronice ale receptorului.
Acest nivel indicat de instrument se
consideră ca punct de reper «semnal
zero».

Primele experienţe se vor efectua folosind Soarele ca sursă de semnale. A van~ajele acestei operaţii sînt evidente, operaţiile se pot efectua ziua, semnalele sînt
puternice şi sursa este vizibilă. Astfel,
familiarizarea cu manipularea instalaţiei se face în condiţii optime.
Antena se îndreaptă spre sud, la înălţi
mea la care Soarele întretaie meridianul
ceresc. Se verifică vizual dacă direcţia
este corectă.
Observaţia propriu-zisă începe în ziua

monta un amplificator de band5 largă
pentru a se ameliora aceste efecte nedorite. Amplificatorul, intercalat Între antena
propriu-zisă şi borna de antenă a radioreceptorului. îmbunătăţeşte audiţia Într-o
oarecare măsură prin mărirea sensibilităţii receptorului.
Condensatorul Ct va fi ceramic, de
preferinţă disc, iar C 2 va fi cu hirtie sau
stiroflex. Rezistentele vor avea o putere
de 0,25-0.5 W. Montarea la radioreceptor
se va face in imediata apropiere a bornel
de antenă a radioreceptorului. Montajul
este deosebit de simplu şi nu prezintă
dificultăti de construcţie, acord sau reglaj.
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următoare.

Durata observatiei va fi de 4-5 ore.
Măsurătorile se faC în intervale de 30 de
minute. De fiecare dată se verifică cu
rezistenţa de referinţă reperul de «semnal
zero». Valorile intensităţii semnalelor
recepţionate se notează, iar apoi se face o
diagramă. Un astfel de exemplu este
reprezentat în fig. 5. Semnalele au fost
recepţionate de la trei surse diferite.
Sagitarius (Săgetătorul), o sursă puternică
de semnale din galaxia noastră, tocmai
era în curs de ieşire din raza antenei.
Bineînţeles, în ziua observaţiei; pot apă
rea, eventual, alte surse decît cele indicate
în grafic. Preyiziunea se poate determina
cu ajutorul astronomilor amatori utilizînd hărţi şi calcule corespunzătoare. F 0losind aceste date se orientează antena în
coordonatele cerute.
. Trebuie să menţionăm că, folosind
radiotelescopul descris (chiar fără preamplificator), se pot detecta semnalele a
cel puţin şapte surse de semnale diferite
de origine extraterestră. Sînt incluse în
acest număr: Soarele, Jupiter, Sagitarius
A (Săgetătorul), Cassiopeea A, Taurus A,
(Taurul) şi Virgo A (Fecioara).
în acest nou domeniu de îndeletniciri
palpitante vă dorim succes şi recepţii
fructuoase.

Se va putea monta eventual pe o mica
placă cu circuit imprimat şi se va Încaseta
Într-o cutie de plastic. Tranzistorul utilizat
va fi de tipul EFT317, EFT320, EFT319,
2N404, 2N107 sau similare.
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PUIloodml, atunci energia reţelei va trece integral prin
care va lumina la maximum.
tirigto'nll se deschide in vecinătatea punctului
că doar o
mică din

lampa L, iar

lun:Unclzit~ltea

RECOMi1OOlAltl CONSTRUCTIVE
fralllsJfonmatorw TR este comun pentru toate
rea.liza cu tole E
de
secundarul
spire Cu-Em
diame:trul
mm.
secundar va fi intercalat un strat
izolator
mai gros posibil.

De asemenea, e necesar

şi

un ecran electrostatic,

realizat cu o în:tăşurare suplimentaIă conectată la
pămînt (se va utiliza un ştecher «şuco»).
Cablajul şi aspectul exterior sînt lăsate la alegerea
constructorului.
Comutatorul va fI cel utilizat la receptoarele «Albatros» sau «Mamaia». Contactele se aranjează în aşa fel
încit să se obţină 5 regimuri de funcţionare, după cum
urmează:

Pozitia 1. Cuplarea la

ieşirea

unui amplificator de

joasă frecvenţă.
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Montajul propus permIte comanda unor intensităţi
luminoase de la zero la maximum posibil, utilizînd agregate realizate cu becuri pentru iluminatul obişnuit. în
funcţie de parametrii tiristorului, schema permite c0manda unor puteri suficient de mari (0,1 - 1,5 kW
pentru un singur canal). Trebuie menţionat că pe baza
acestei scheme amatorii pot construi dispozitive şi cu
alte destinaţii: sursă de lumină divers colorată, la
intensităti reglabile, sursă de tensiune variabilă ş.a.m.d.
Deşi complex. montajul din fig. 1 poate fi realizat şi de
constructori mai puţin experimentati
De asemenea, s-a urmărit utilizarea unor componente
uşor de procurat, cu excepţia tiristorului.
Aparatura necesară punerii la punct a regimurilor de
funcţionare se reduce la un AVO-metru modest.
Utilizind insă un oscilograf, se pot desprinde concluzii
interesante privitoare la formele de undă din diverse
puncte ale montajului.
Schema electrică pentru un singur canal este prezentată în fig. 1.
Primul etaj, realizat cu tranzistorul T b este un repetor
pe emitor. care primeşte semnalul modulator prin
intermediul unui transformator separator TR, absolut
obligatoriu din motive privind securitatea aparaturii şi
manipulantului.
Din repetor. semnalul trece prin filtrele de joasă
frecvenţă Flt Fz. F3 după care - redresat şi filtrat ajunge în baza tranzistorului compus T l • T 3.
Acest montaj Darlington comandă valoarea curentu-

lui sub care are loc încărcarea condensatorului C 4 prin
tranzistorul T 4'
Dealtfel, etajul realizat cu T 4 este un generator de
curent constant tipic, controlabil însă.
Cu cit curentul de încărcare va fi mai mare, cu atît
tensiunea pe condensatorul C 4 va ajunge mai repede la
valoarea care deschide tranzistorul T 9 prin mijlocirea
repetorului pe emitor, realizat cu T, şi care atacă
tranzistorul T 8 prin intermediuldiodei Zener D~.
Dioda D~ asigură o buni stabilitate termică la
variaţii de tem~ratură destul de mari. Tranzistorul T 8
excită puternic etajul realizat cu T 9 care, la rîndul lui, are
rolul de a descărca brusc condensatorul Ce. prin circuitul
porţii tiristorului T.
Tranzistoarele T 5, T fi intră în circuitul de sincronizare cu reţeaua -de curent alternativ, după cum urmează:
Cînd tiristorul T s-a deschis, potenţialul bazei tranzistorului T 6 devine, practic, nul şi provoacă deschiderea
tranzistorului T 5 prin care se descarcă brusc condensatorul C 4 •
Ca rezultat, T 9 se blochează, ceea ce uşurează regimul
termic al acestui tranzistor.
Pentru a înţelege mai bine principiul care a stat la
baza concepţiei montajului, se va urmări fig. 2
Tensiunea reţelei se redreseazl cu ajutorul unei
punţi obişnuite - D3. D 4 • Ds. D6'
Pe anodul tiristorului Tapar semialtemanţe succesive ca în fig. 2a.
Dacă tiristoru1 se deschide în imediata vecinătate a

în acest caz, cu potenţiometrul P 1 se regleazl sensibilitatea generală. a dispozitivului. Cu Pl , P 3, P 4 - sensibilitatea pentru fiecare culoare în parte.
Poziţia 2. Cuplarea dispozitivului la reţeaua de 220 V.
Cu Pl. P 3, P 4 se regleazl intensitatea şi culoarea în
proportii diverse şi după... gust.
Poziţiile 3, 4, 5: conectarea la reţea doar pentru o
culoare preferată.
Pentru o mai uşoară urmărire a sc~ în fig. 1
este prezentată doar o porţiune din cîmpul de contacte
al comutatorului.
în configuraţia din schemă montajul este pus în
poziţia 1 şi funcţionează ca orgă de lumini cu 3 canale.
Privitor la organizarea şi distribuţia componentelor în

LISTA DE MATERIALE
REZISTENTE
Rt> R z.Ra-270 kO; R3 - 4,7 kO; R 4 •
Rs - 1 MO; R 6 , R? - 8,2 kO; R9
- 2,2 kO; R l1
5,6 kO; R12
18 kO;
R 13, Rzs - 3,3 kO; R 14 , R17 - 22 kO;
RIS 100 kO/l W; R 16 56 kO;
R18 - 150 O; R19' R Z7 - 680 O; R zo 820 O; R 21 - 22 O; Rzz - 10 kOf2 W;
R Z3 - 22 kOfI W; R 24 - 1,5 kO; R Z6 10 O; R 10 100 kO; semigreglabil;
P 1 - 470 kQ. liniar; P z, P 3 , P 4 - 10 kQ.
.liniar;
Obs. Rezistenţele a căror putere nu a fost
mentionată sînt de 0,125 W.
CONDENSATOARE
Cl> C g -10 pFflO V; Cz, 4 -10 pF/1O V;
C 4 - 68nF/lOO V; C s - 6 800 pF; C 6 0,1 pF/4ţ)O V; C:r- 50jţF/25 V; C 9 , C u 0,01 pF; C lO, Cu - 47 nF; Cu 2 p'F/25 V.
DIODE
D 1 • Dz - EFD 108; D 3 , D 4 , Ds, D6 RA 220; D7 • Dg. D9 - DR 3; DZ:>, DZ 307 sau BF 214 (joncţiune bază
emitor); DZb DZz - DZ 309
TRANZISTOARE
TI T s• T 6 , T 7 , T g - BC 107 (ft mai mare
100); T z• T 3 , T 4 - EFT 351-353 (j3 mai
mare 30-40); T 9 EFT 321 -323
(fj mai mare de 40) sau AC 180 K.
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Aparatul pe care vi-l prezentăm genereazi două semnale luminoase sau acustice ritmi~ care se repetă periodic.
Semnalele pot fi sincronizate sau nesincronizate între ele.
Dispozitivul are caracter experimental,
pe de o parte, datorită multiplelor domenii de utilizare care necesită mici
modificări ale schemei conform cerinţelor montajului propus, pe de altă parte,
dacă se urmăreşte o frecvenţă determinată, elementele constructive pasive (rezistenţe, condensatoare) vor avea valori
diferite de cele indicate in schemă.
Menţionăm ~ in afară de divertisment, construirea aparatului permite familiarizarea cu oscilatoarele de relaxare,
folosite frecvent in cele mai diverse
domenii ale electronicii.
Analizînd schema din fig. 1, se poate
vedea că tranzistoarele complementare
T I - T 2 formeazi un oscilator. respectiv
un generator de impulsuri de relaxare,
iar condensatorul Ct asigură reacţia
pozitivă necesară întreţinerii oscilaţiilor.

Tranzistoarele complementare T 3 - T 4
formează al doilea oscilator cu ~ folosit
in bucla de reacţie pozitivi. Diodele
luminescente LED 1 - LED 2 sînt
montate ca sarcină în circuitele de colector ale tranzistoarelor T 2, respectiv T 3'
Diodele luminescente se vor aprinde
corespunzltor frecvenţei generate de oscilatoare. Astfel, cu valorile date in fig. 1,
dioda LED 1 va avea o frecvenţă de l Hz
(o aprindere pe secundă), iar dioda
LED 2 de 0,1 Hz (se aprinde o dată în
zece secunde).
De remarcat că semnalul generat de
oscilatoarele de relaxare nu are o formă
sinusoidală. ci sint impulsuri de unde.

in formă de dinte de ferăstrău.
Frecvenţa semnalului depinde de mai
multi factori: tensiunea de alimentare
caracteristică tranzistoarelor şi in special
de constanta de timp Re de polarizare
şi comandă a bazei lui T 10 respectiv T 4In fig. l aceste elemente sint formate
din R1 -Cl • respectiv R 4 -(2.
Rezistenţa R 3 , inseriată in circuitul
de alimentare, are un rol dublu: 1) limitarea curentului, protejînd astfel diodele
luminescente; 2) sincronizarea celor două
oscilatoare, introducînd o impedanţă în
linia sursei de alimentare comună.
Sincronizarea se realizează cel mai
bine dacă frecvenţa unui oscilator este un
multiplu faţă de celălalt. Dacă sincronizarea nu este necesară sau dorită, se
omite rezistenţa R3' in acest caz însă cu
fiecare diodă trebuie Înseriată o rezistenţă pentru limitarea curentului maxim
admis (20 mA).
Diodele luminescente fiind greu de
procurat, în locul lor se pot folosi becuri
incandescente cu un consum mic (45 mA)
sau elemente de comandă sau comutaţie
electromecanică ori electronică.
Schema din fig. 2 este o variantă modificată in această idee a fig. 1. în locul
diodelor luminescente se folosesc relee.
Diodele D I - D 2 au rolul de a proteja
tranzistoarele T 2 • respectiv T 3 , de vîrfurile de tensiune inversă autoinductivă,
provenită de la bobinele releelor.
Pentru reglarea independentă şi progresivă a frecvenţei celor două oscilatoare, in fig. 2 s-an intercalat potenţio
metrelePI -P2 şi comutatoarele Kl-K3
care permit introducerea unor condensatoare de valori diferite, mai mari sau
mai mici, in circuitul de reacţie pozitivă.

dispozitiv se va ţine seama că rezistenţele R 22, R 2 0> Rn.
precum şi diodele DZt, D~ sint surse de căldură apreciabile şi, in consecinţă, ele se vor distanţa de restul
montajului.
Tiristorul şi puntea de diode vor fi montate pe radiatoare cu secţiunea de cel puţin 100 cm2 pentru o putere
de 500 W pe canal.
Se va avea grijă ca întreg montajul să nu aibl legă
tură galvanică cu cutia in care se introduce dispozitivul.
Potenţiometrele P b P2 , Pl' P 4 se recomandă a avea
axul din material plastic. In caz contrar, butoanele
trebuie să asigure o izolaţie foarte bună faţă de axele
metalice ale acestor potenţiometre.
Insistim asupra acestei indicaţii!
Intrucit manevrarea potenţiometrelor Pb P2 • P3> P 4
este frecventă, butoanele de acţionare vor fi situate pe
panoul frontal.
Proteqia. Ia scurtcircuit se asigmă utilizind siguranţe
de 10 ~ cit mai rapide cu putinţă.
E recomandabil să se utilizeze becuri de 110 V, legate
in ~ intrucit probabilitatea de scurtcircuit scade.

~
MVSO

[j]

în acest fel există posibilitatea reglării
constantei de timp într-un domeniu foarte
larg.
Imaginaţia constructorilor amatori este
foarte dezvoltată; sugerăm totuşi CÎteva
idei pentru aplicarea practică a montajului. Astfel, se pot realiza semnaJizatoare luminoase şi acustice (sau amîndouă), metronom bitonal sau dual cu

De exemplu, la baza tranzistorului T 4 din canalul B
nu se mai foloseşte un grup Ru, R 12• 4; este suficient
să conectim firul B4 la baza acestui tranzistor. în
acest mod se realizează şi o economie de componente.
Comutatorul pentru comanda (<pOrnit», «oprit» va
trebui să fie astfel ales incît să permită curenţi de comu€aţie cît mai mari cu putinţă.

BETAmETRU
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PUNEREA ÎN FUNCJlUNE, JlEGLAJE

Executat corect, montajul funcţionează imediat.

/1 rnox.1OOO

1

J,max.

fOO

Singurul regIaj constă in acţionarea semireglabilului
pîni se obţine luminozitatea minimă a Jimpii L.
Menţionim că există 2-3 minime, dar cel optim se
a.fIl pentru o valoare de 50-60 kQ.
RegJajul se efectuea2ă cu PI plasat in poziţia de minim.

PNP

Rto

1

t

: ŢOPRIT

Dupi găsirea minimului optim (cu R IO) se manePt şi se verifif:ă aI AVO-metrul dată in poziţia
de maximum - la bomeJe Jimpii L - există o tensiune
de "W 215 V C.c.
Trimiterile ~ .. ~ şi Ct ...C 7 semnifică modul in
care trebuie conectat canalul din fig. 1 la celelalte două
canale.

vrează

NPN
K2.b

4.SV

două măsuri diferite de tact, simulator
de baterie de instrumente de percuţie
(toba mare, toba mică), radio-far, dispozitiv de CQ-automat pentru radioamatori etc.
Cu această enumerare sumară nu am
epuizat toate· posibilităţile şi aşteptăm
de la dv. să le completaţi cu realizări
practice originale.

Aducem la cunoştinţa tuturor celor interesati că abonamentele la revista «Tehnium» se pot face la oficiile poştale, factorii poştali şi difuzorii voluntari din Întreprinderi şi institutii.

Un instrument simplu cu care se poate măsura coeficientul fJ al tranzistoarelor de putere mică şi medie este
deosebit de util şi necesar în laborator.
Schema din figura alăturată reprezintă un asemenea
instrument într-o formă deosebit de simplă. Dispozitivul
permite măsurarea şi împerecherea tranzistoarelor pnp
şi npn avînd coeficientul fJ pînă la 1 000. Precizia indicaţiei este de
1O%~ deci ea satisface perfect cerinţele
practice. Bateria de alimentare va·· fi verificată periodic
prin măsurarea unui tranzistor oarecare considerat
etalon. Tensiunea de alimentare influenţează precizia
măsurătorii; din acest motiv se recomandă schimbarea
baleriei din 3 în 3 luni. Consumul montajului este
extrem de redus.
Introducerea tranzistorului de verifIcat se face după
ce comutatorul K2 a fost pus în poziţia «oprit». Potrivind
acest comutator in poziţia «pnp» sau «npn», instrumentul este în stare de funcţionare. Dacă procurarea
comutatorului K2 (2 x 3 poziţiI) prezintă greutăţi.
se poate utiliza un comutator basculant sauglisaDt de
2 x 2 poziţii, iar întreruperea circuitului de alimentare
se asigură cu ajutorul unui întrerupător simplu.
Atragem atenţia asupra valorii alese pentru rezistenţa
R (47 Q), care va fi recalculată în funcţie de instrumentul
folosit, pentru protejarea acestuia în cazul unui scurtcircuit în joncţiunea emitor-colector.
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« CIR US»

DERIVĂ

MOTO PLANOR RADIO - COMANDAT (RIC)
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OBRAIng. 1. NEMETE

Transmisia reprezintă ansamblul de mecanisme
care au roluf de a dirija puterea produsă de motor
la .roţHe motoareaJe autovehiculului. La motociclete
şi motorete, roata motoare este roata din spate.
Principatele componente ale transmisiei sînt ambreiajul, cutia de viteze şilanţuJ transmisiei.

AMBREIAJUL
Motorul cu ardere internă nu poate porni În sarcină,
cuplat cu transmisia, cum pot porni, de exemp)u. motorul electric şi cel cu abur, deoarece el nu
furnizează un cuplu adecvat dedt de la o anumită
turaţ,iein sus.
Oeaceea ,cuplarea motoruluicu transmisie trebuie
făcută progresiv. Mecanismul care realizează acest
lucru estle ambreiajul.
Ambreiajul reaUzează, de asemenea, decuplarea
temporară a moiorului de transmisie, operaţie necesară schimbării treptelor din schimbăiorul de viteză
(cutia de viteze).
Inp)us,ambreiajul are şi rolul de a proteja la suprasarcini celel.alteorgane ale transmisiei, În cazul În
care incăr,cărUeorganelor transmisiei depăşesc o
anumită valoare.
Ambreiajul se compune din două părţi principale
-f:;g.1 (se prezintăambreiajul mecanic cu frecare,
tipul cel mai răspîndit la .autovehicule):
- .partea conducătoare
-partea condusă
Partea conducătoare (haşurată) este solidară cu
arborele cotit şi se compune din: 1) platoul ambreiajului care ,este în majoritatea cazurilor şi volantul
moiorului; 2) placa de presiune; 3) carcasa sau carterul ambreiajului, car,e protejează întregul mecanism;
4) arcuri Cie se spriiină pe carter şi placa de presiune.
Partea condusă contine discul de ambreiaj 5)
fixat ;te ,arborele angrenat cu mecanismele transmisiei.
Discul de ambreiaj este strins între volant şi placa
de. presiune datorită apăsării realizate de arcurile 4.
In poziţia ambreiat, poziţia normală de lucru a
ambreiajului, arcurile 4 apasă placa de presiune,
realizînd s,olidarizarea discului 5 cu volantul şi placa
de presiune, asigurind deci legătura cinematică
intre motor şi transmisie.
In poziţia debreiat, atunci CÎnd se acţionează
adică

ARBORELE COTiT
Al MOTORULUi
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pedala sau maneta de ambreiaj, prin intermediul unui
mecanism de acţionare cu pirghii sau cu cablu se
realizează desprinderea plăcii de presiune de disc,
aceasta deplasindu-se către inapoi şi comprimind
arcurile 4. La Încetarea apăsării pedalei sau a acţio
nării manetei de ambreiaj, arcurile apasă din nou
placa de presiune pe disc, acesta fiind strins intre
placă şi volant.
Momentul motor care poate fi transmis de un
ambreiaj depinde, printre altele, şi de dimensiunile
şi numărul suprafeţelor de frecare.
De obicei, diametrul exterior al discurilor este
limitat din motive constructive. Din acest motiv,
atunci cînd este nevoie ca ambreiajul să transmită
un moment motor relativ mare sau CÎnd dimensiunile
de gabarit ale ambreiajului sînt limitate, se recurge la
mărirea numărului suprafeţelor de frecare prin folosirea unor ambreiaje cu mai multe discuri.
La acest tip de ambreiaj există deci mai multe
discuri conduse, între care sînt intercalate discuri de
presiune. Funcţionarea ambreiajului multidisc este
principial aceeaşi cu cea a ambreiajului monodisc
prezentată anterior.
Motoreta «Mobra)}-50 este echipată cu un ambreiaj
cu_ frecare de tipul multidisc În baie de ulei - fig. 2.
In figură sînt redate toate elementele componente
ale ambreiajului În poziţia de demontare-montare.
Periodic sînt necesare verificarea şi reglarea.
cursei libere a manetei de acţionare a ambreiajului,

operaţie descrisă

in instructiunile de utilizare a mo-

toretei.
SCHIMBĂTORUL DE VITEZE
Conditiile de deplasare ale motoretei se pot schimba foarte mult In consecinţă. şi forta de tracţiune
dezvoltată la roa1a motoare trebuie să se schimbe
corespunzător cu variatia rezistenţelor la înaintare.
ModificArea forţei de tracţiune la roată se face prin
schimbarea corespunzătoare a raportului de transmisie. Acest lucru este realizat de schimbătorul de
viteze. Acest mecanism interpus intre motor şi
roata motoare creează posibilitatea ca la o turaţie
constantă să existe o valoare determinată a sarcinii
motorului (pozijie neschimbată a pistonului sertar al
carburatorului- a se vedea nr. ?J1976). Intr-un
cuvint deci, pentru un moment motor constant să se
varieze turaţia şi momentul transmis la roată În
concordan1ă cu cerinţele drumului.
Modificarea turaţiei şi a valorii momentului transmis se realizează prin cuplarea la alegere a unor
perechi de roţi dinţate, unele dintre roţi primind
mişcarea de la un ax ce se roteşte cu turaţia motorului, iar celelalte roţi transmijînd mişcarea cu parametrii modificaţi (tu raţie şi moment) la un ax ce
antrenează,prin intermediul lanţului, roata motoare a
motoretei (roata din spate).
in fig. 3 sint ilustrate elementele componente ale
schimbătorului de viteze al motoretei «Mobra»-50, in
ordinea montării-demontării~

AMBREIAJ ,. subansamblu capac; 2. pirghia ambreiaj; 3.. zăvor; 4. piuliti; 5. arc; 6. siguranţă;
7. şurub de umplere; 8. arc; 9. buton; 10. semiinel; 1,. semiinel; 12.. şaibă de reglat. 13.. şaibă;
14. capac mic; 15. garnitură; 16. siguranţă; 17. şurub M. 6 x 50; 18. şurub M.. 6 x 30; 19. placa de
presiune; 20. bucşa dinţată; 21. disc de margine; 22. paharul arcului; 23. piulită M. 6; 24. şurub de
regla!; 25. piuliţă M. 8; 26. disc d.e frictiune; 27. şurub M.6 x 40; 28. garnitură torică; 29. şurub de
reglaJ; 30. şurub cu cap excentnc; 31. pară de reglaj; 32. arc; 33. şurub M.4 x 10; 34. disc metalic;
35. rotor ambreiaj; 36. carcasă ambreiaj; 37. inel de sig. A pt. arb. 25; 38. şaibă prelucrată A. 6.4.

I "I
se

"",..f",,,,,.,~,,

datorită

o
se produce la drum,
posibilitatea să se facă reparaţia.
subţire de săpun, se Înmoaie cu
apă şi apoi se aplică pe gaura produsă la
rezervor. Cu această «reparaţie» se poate
merge Dină la cel mai apropiat atelier.
4. Cu săpun se lipeşte şi plutitoru1. carburatorului atunci cînd acesta se găure,şte la drum,
departe de orice magazin sau ateJier. Inainte de
lipirea cu săpun va trebui să se scoată benzina,
eventual pătrunsă În plutitor. incălzlndu-1 (de
pildă, În gura de umplere a radiatorului, dacă
Încape În ea, şi lichidul de răcire este fierbinte)
cu orificiul În sus pentru a permite benzinei
să iasă prin evaporare.
aCI,:jd!~nt

SCHIMBĂTOR DE VITEZi: 1. piuliţă; 2. arc;
3. siguranţă; 4. bucşă de cuplaj; 5. arc de poziţie; 6. corp
mecanism; 1. dichet; 8. arc de orientare; 9. bott 10 11. cama schimbător; 12. şaibă de reglaj; 13. bucşă de
acţionare; 14. bUci 0 3 IV; 15. arc de frinare; 16. bucşă
frinată; 17. roată dinţată; 18. inel de siguranţă A. arb.
25; 19. carcasă; 20. arc; 21. bucşă cu pirghie; 22. ax
demaror; 23. pedala de pornire; 24. şurub conic M. 5;
25. cauciuc pedală; 26. şurub M. 8 x: 18.5; 21. şaibă

grower UN. 5; 28. piuliţă M. 5; 29. ax furcă schimbător;
30. furcă schimbător; 31. pană; 32. şaibă de regiaj;
33. roată dinţată viteza IV; 34. roată dinţată viteza III;
35. roată dinţată viteza II; 36. roată dinţată viteza 1;
31. bila f/J 1/4 IV; 38. ştift de zăvorîre; 39. ax secundar;
40. arc; 41. carcasa arcului; 42. pinion de lanţ; 43. siguranţă; 44. piuliţă M. 10 x 1;45. pinion viteză IV; 46. pinion viteză fU; 47. ax primar; 48. bila !D 5; 49. inel de
presiune; 50. inel de sig. A. pt. arb. 20-

circulatia lIielonilor
in afara localilălilor
Colanel VICTOR SECA

la prima vedere s-ar

părea că.

circu-

laţia În afara localităţi lor. fiind mai puţin aglomerată, ridică pietonilor mult

mai puţine probleme in comparaţie cu
traficul dens din centrele aglomerate.
E adevărat Cii acolo unde localităţile
rurale sint traversate de drumuri cu
circulaţie redusă, deplasarea pietonilor
se desfăşoară fără dificultăţi. Dezvoltarea impetuoasă a economiei ţării,
faptul că peste tot se construieşte,
se inalţă fabrici şi uzine, că. numărul
maşinilor proprietate personală creşte
vertiginos determină şi sporirea densităţii traficului pe tot mai multe drumuri
din afara 10calităţilor.
Cum tinerii sint cei mai entuziaşti
adepţi ai sănătoasei mişcări pe jos şi
participă in număr mare la drumeţii
şi excursii, care deseori cuprind in
itinerarul lor şi porţiuni de şosele asfaltate, este foarte important ca ei să
cunoască bine normele de' circulaţie
care se referă la deplasarea pietonilor
in afara localităţilor. Pe sectoarele de
drum unde există trotuare, pietonii au
obligaţia să circule numai pe acestea
sau pe poteci le din apropierea drumurilor. Chiar cind se deplasează in
grupuri. tinerii sint in cea mai mare
siguranta cind utilizează trotuarele sau
potecile.
1n lipsa acestora deplasarea trebuie
sa se facă pe partea stinga a drumunlor, pe acostamentul lor (fişia neacoperită cu asfalt, dar consolidată, de la
extremitatea şoselei). In cazul cind
acestea sint foarte inguste ori lipsesc
(asemenea situaţii se intilnesc extrem
de rar), pietonii pot circula pe partea

carosabuă În mod firesc tot in limita
stingă a arterei rutiere. de aşa natu ră

incit ~ ocupe o fişie cit mai ingustă
din drum. Deplasarea pe stinga oferă
pietonilor posibilitatea observării vehiculelor care vin din faţă, putindu-se
astfel feri din calea lor prin repJierea
in afara părtii asfaltate a drumului.
Obiceiul unor tineri de a circula in
grupuri paralel, unul lingă altul, ocupind adesea un intreg sens de mers,
este extrem de perit;ulos pentru ei şi
stinjenitor pentru circulaţie. Nu o dată
incercind să ocoleasCă asemenea grupuri, şoferii au pătruns pe sensul contrar, intrind in coliziune cu maşinile
care circulau din direcţie opusă. Alteori, in procesul unor asemenea manevre, au fost acroşaţi şi unii dintre
imprudenţii pietoni.
Este foarte util ca. deplasÎndu-se
noaptea pe drumurile din afara localită
ţUor, pietonii să folosească lanterne
pentru a-şi semnala prezenta. Siguranta deplasării unor grupuri de excursionîşti creş1e cind aceştia se deplasează
in eşir indian», iar tinerii care sÎnt in
«capul» şi in «coada» coloanei utilizează cite o lanternă, primul Îndreptind
lumina inainte şi ultimul inapoi,
Utilizarea unor accesorii reflectorizante: cordoane, băşti, nasturi etc.,
sint de mare eficienţă, posesorii lor
fiind văzuţi de la cel putin 100 de metri.
Nu trebuie să se piardă din vedere
că deşi faza mare a farurilor maşinilor
reuşeşte să ilumineze destul de bine
drumul, exis1ă şi cazuri de «orbire»
a unor şoferi din pricina folosirii neregulamentare de către unii conducători

auto a fasciculului luminos al farurilor,
care Împiedică total sau parţial observarea oamenilor sau obiectelor (maşini
staţionate fără lumini etc.) care se află
pe partea carosabllă.
Cu atit mai dificilă devine observarea
oărţii carosabile cu tot ce se află pe ea
atunci cind condiţiile de circulatie sint
precare datorită ploii, ceţei, fenomene
meteorologice intilnite destul de frecvent in lunile de vară.
Traversarea părţii carosabile in afara
10calităţilor trebuie făcută cu maximă
precauţie, ţinind seama de vitezele
considerabil mai mari ale autovehiculelor (in unele cazuri, pină la 100 km
pe oră, viteze cu care au dreptul a se
deplasa unele autoturisme). Avind in
vedere elementele de calcul care le-am
prezentat in articolele anterioare, tinerii trebuie să ţină cont că autovehiculelor le este necesar un spatiu mult mai
mare pentru oprire cind circulă in
afara 10calităţilor. De aceea cind se
angajeaZă in traversare, distanta pină
la autovehiculul care se apropie indeosebi cind e vorba de autoturisme
trebuie să fie cu atit mai mare cu cît
viteza autovehiculului este şi ea mai
mare. Dificultăţi deosebite apar la
traversarea in timpul nopţii, cînd şoferii
au posibilităţi relativ limitate (datorită
caracteristicilor i1uminării care acoperă
o fişie relativ ingustă in fata maşinii)
să observe pe cei care se apropie din
părţile laterale in vederea traversării.

Greşesc deci cei care. baZIndu-se pe
frînele şi farurile· maşi.nUor. se aventurează În travp.rsarea la. mică distanţă
in fata maşrmfor care se apropie, In
primul rind. datorită. creşterii distanţei
de oprire şi, În al doilea rînd, posibiUtă
ţilor reduse de observare a pietonUor
din maşină.
In multe comune deşi au fa. dispoziţie
trotuare străjuite deseori de scuaruri
cu .plantaţ.ii de flori şi arbuşti, tinerii
preferă să se plimbe sau să. staţioneze
in grupuri pe partea carosabUă, lucru
oprit de lege, expunindu-se a.ccfdentirii şi afectind fluenta traficuJui. A
proceda in acest fet inseamnă a nu da
dovadă de o atitudine civiHzatâ În
traficul rutier. Paradoxal. uneOri cei
care procedeaz.ă in acest mod sint
tocmai tinerii tractorişti, motoc.fcfişti,
şoferi, conducători de motorete~ care
fiind la volan sau fa ghidon au avut
posibilitatea nu o dată să. se c.onvingă
cit de stInjenitoare şi periculoase sint
asemenea practici. Cei care! totuşi nu
sint incă «motorizaţb. s-au pu'f.uf. convinge şi ei de a.cest lucru in calitate de
pasageri, privind prin fereaslra autobuzului. Desigur că nu le-a convenit
că autovehicuful in loc să. circure cu
viteza normală a fost nevoit să o reducă la 20---3) km pe oră.. Ajungem in
final tot fa vechiul proverb românesc:
«Ce ţie nu-ti place altuia. nu-i face».
perfect valabil şi 'n circulatia rutieră.
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MAsURAREA
PUTERII
V-aţi întrebat vreodată dacă blitzul dv. furnizează
efectiv puterea nominală indicată in prospect? Dacă
aveţi motive intemeiate să suspectaţi funcţionarea normală a fulgerului electronic de la aparatul dv. de fotografiat, vă recomandăm să-i măsuraţi puterea reală
folosind metoda prezentată mai jos.
Sînt necesare in acest scop o rezistenţă R de
10 k!l/10 W, un cronometru şi un voltmetru de curent
continuu care să posede o scală de 500 V (voltmetru
electronic sau unul obişnuit, dar cu rezistenţa internă
de minimum 20 kO/V).
Primul pas îl constituie măsurarea capacităţii C a
condensatorului de înmagazinare a energiei electrice.
Accesul la terminalele condensatorului îl veţi depista
singuri, in funcţie de tipul blitzului pe care îl posedaţi.
Nu trebuie insă uitat faptul că tensiunile la care se
încarcă aceste condensatoare in timpul funcţionării
sînt mari şi de aceea foarte periculoase. Prin urmare,
înainte de începerea măsurătorii, ne vom asigura că ele
au fost descărcate. în acest scop se conectează alimentarea blitzului, se aşteaptă pînă la aprinderea becului
indicator de încărcare, după care se întrerupe alimentarea şi se declanşează fulgerul. Condensatorul va fi
astfel descărcat de tensiunea mare periculoasă, putînd
rămîne doar o încărcare rezidua1ă mică, de regulă sub
50 V. Pentru îndepărtarea completă a acestor tensiuni
reziduale putem scurtcircuita cu un obiect metalic
terminalele condensatorului. (Lucrul acesta nu se va
face niciodată cu condensatorul încărcat, înainte de
declanşarea fulgerului!).
Folosind două cordoane izolate cu cleme sau «crocodili» (de asemenea, cu mînerele izolate), se realizează apoi circuitul din figura alăturată. Unul din capetele rezistenţei R(1O kO/l0 W) rămîne liber, in imediata
apropiere a clemei B. Conexiunile la voltmetru (pe
scala de 500 V continuu) se fac conform polarităţilor
indicate, cu plusul condensatorului la plusul instrumentului.
Se conectează alimentarea blitzului şi se aşteaptă pînă
cind tensiunea la bornele condensatorului (citită pe

UERIFIIATOR
PEnTRU
Ing. VASILE DIACONU

Instrumentul a fost conceput cu scopul de a testa
(in special static) nivelurile logice in diferite puncte
ale unui circuit, fără a utiliza in acest scop un instrument de măsură (voltmetru), mai greoi şi mai puţin
comod într-o astfel de acţiune.
Exterior, sonda se prezintă ca un creion (ceva mai
gros) avind la unul din capete un virf ascuţit (virful
de probă), iar la celălalt două indicatoare luminoase.
Schema electrică de principiu este prezentată in
fig. 1. Punctele de alimentare ale sondei (+5 V şi'
masa) sint legate chiar la polii sursei de alimentare a
montajului de verificat, legătura făcîndu-se printr-un
cordon bifilar prevăzut la capătul dinspre montaj cu
crocodili, care se fixează in punctele accesibile de
+5 V şi masă.
Funcţionarea este Simplă. Cind virful de probă V
este «în aer», tranzistoarele T1 şi T3 sint deschise,
iar tranzistoarele Ţ2 şi T4 blocate, ceea ce face ca
atît L1 cît şi ~ să fie stinse. Acest lucru este foarte important, deoarece dacă la o testare vîrful V nu are con-
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voltmetru) încetează de a mai creşte. în acest moment
se întrerupe alimentarea, se conectează clerna B la
capătul liber al rezistenţei R, se porneşte cronometrul
şi se notează valoarea E a tensiunii (în volţI) de la
care s-a plecat (valoarea citită in momentul conectării
rezistenţei, care va fi şi valoarea tensiunii maxime de
încărcare). Se măsoară timpul T in secunde necesar
pentru ca tensiunea indicată de instrument să scadă
pînă la 37% din valoarea E iniţială. De exemplu, dacă
E = 450 V, măsurăm timpul scurs pînă la atingerea
valorii de 166 V; să zicem că am obţinut T = 10 s.
Capacitatea C (in farazi!) a condensatorului se poate
acum calcula

uşor pe baza formulei C =

M. ALEXANDRU

LAMPA fULGER

i (unde re-

zistenţa

R va fi exprimată in obmi). Pentru exemplul
numeric ales avem:

C

=

10 ~ 0\

V,OUI

F

(adică

1 000 JlF).

VOLTMETRU-500'

Cunoscînd capacitatea condensatorului C (în farazi)
şi tensiunea maximă de încărcare E (în volţi), putem
calcula energia electrică totală înmagazinată de acesta
(in

waţi-secundă),

Ws, pe baza

relaţiei:

Ws

= C:2 .

Cu datele numerice ale exemplului considerat obţinem:
Ws = (0,001)2 (450f ~ 101,5
Precizăm că această valoare reprezintă energia înmagazinată (disponibilă) in condensator în momentul
declanşării fulgerului; ea nu va fi însă utilizată integral
de acesta, deoarece mai rămîne, după cum am arătat,
o tensiune reziduală Er in condensator şi după declanşarea fulgerului. Deoarece valorile Er sînt mici (sub 50 V),
iar energia W s este proporţională cu pătratul tensiunii,
rezultă că eroarea comisă prin neg1ijarea tensiunii
reziduale este neînsemnată. In defmitiv, putem chiar
ţine cont de ea în calcule, scăzînd din valoarea anterioară a energiei termenul corespunzător:

Ws
2.1 C(t"
_. . tf').
...."'................. .

R(toKQ/1OW)

Pentru exemplul ales şi pentru Er = 50 V. valoarea
a energiei devine Ws~100.2.
După terminarea acestor operaţii, rezistenţa R" va fi
lăsată in circuit (conectată in paralel pe condensator)
pînă cînd tensiunea indicată. de voltmetru scade la
minimum (practic sub 50 V) ; numai după aceea putem
demonta fără pericol circuitul şi să închidem la loc
blitzul verificat.
coredată

tact electric cu circuitul, neaprinderea nici unui bec
indică aceast~ dMe.
La atingerea cu vîrful V a unui punct din circuit,
care are un potenţial (faţă de masă) sub 0,8 V (nivel
«O» logic), tranzistorul T1 se blochează, T3 rămînînd
deschis. Acest lucru determină deschiderea lui T
şi implicit aprinderea lui Li' care semnifică nivelu~
«O» logic.
Cind se atinge cu vîrful V un punct cu potenţialul
între 2,4 V şi 5 V, se blochează T3 şi se deschide T4'
deci se aprinde L , indicînd nivelul «1» logic.
Dacă potenţialu~punctului testat se află între 0,8 V
şi 2,4 V (nivelurile incerte în logica TTL), nu "Se aprinde
nici unul din indicatoarele luminoase.
Limita de sus a nivelului «O» logic şi cea de jos a
nivelului «1» logic, la care se produce indicaţia luminoasă, se reglează prin varierea valorilor rezistenţelor
R1 şi R3:
Sonda mdică şi starea de impulsuri; pînă la 10-15
Hz, aceasta este observabilă prin pilpiirea succesivă
a celor două indicatoare luminoase; după această
frecvenţă se aprind ambele beculeţe.
Prin convenţie se stabileşte o culoare pentru «O»
logic şi o alta pentru «1» logic, culori pe care le capătă
cele două beculeţe (de exemplu, verde şi, respectiv,

1 - Capac din plexiglasj 2 - diode electroluminescente (LED); 3 - lipitură; 4 - carcasă din tub de Ali 5 - placcl cablaj imprimat;
6 - lipitură; 7 - capac din materiale plastice; 8 - vîrf de probă; 9 - crocodili; 10 cordon bifilar,

roşu).

Am sugerat mai sus forma posibilă a sondei. Personal am realizat-o dintr-un tub de aluminiu in care
am introdus cablajul cu circuitul imprimat. Am folosit
ca indicatoare luminoase două diode electroluminescente (LED). Pot fi folosite la fel de bine şi două beculete cu caracteristicile adecvate (6 V/SO mA). Din fig.
nr. 2 reies detaliile de construcţie. Nu intru În amă:'
nunte, deoarece consider că fiecare dintre cei interesaţi de construcţia acestei sonde logice şi-o va realiza
cu mijloacele de care dispune $i Într-o formă adecvată
acestora.
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apreciabile (practic peste 100 kHz), cind
lungimea rezistenţelor (in cazul conductoarelor, in special) este foarte mare,
sau cînd diametrele lor sint foarte mici.
Pentru un conductor drept (liniar)
de secţiune circulară, valoarea rezistenţei
inductive per unitatea de lungime, Rind
(in Q/m) scade cu creşterea diametrului d
(la o frecvenţă dată) şi respectiv creşte
cu creşterea frecvenţei f (pentru un diametru dat).
Nomograma alăturată inlocuieşte cu
succes calculul acestei rezistenţe inductive specifice pentru conductoarele liniare, uşurind astfel activitatea practică a
constructorului amator.
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Diametru! d al conductorului (fără a
include izolaţia) este exprimat in lnilimetri, iar frecvenţa f se ia în kHz (divizarea a), respectiv in MHz (divizarea b).
Corespunzător, rezultă valoarea rezistenţei inductive (a unui metru lungime
din conductorul considerat) in Ojm.
Citirile pe scara Rind se fac pe divizarea
a sau b, după cum frecvenţa a fost luată
in kHz sau in MHz.
Utilizarea nomogramei este prin citire
directă, avind la bază principiul coliniarităţii celor trei puncte. Fiind date valorile
d şi f, unim punctele corespunzătoare
printr-o linie dreaptă şi citim direct
valoarea căutată la intersectia acestei
drepte cu scara Rind.
.
Fiind dată la o scară convenabilă, nomograma poate fi decupată din revistă
ca atare şi lipită pe o suprafaţă netedă.
Pentru a o proteja de uzură (ştergere), o
putem acoperi cu o folie de material
plastic transparent. Citirile se vor face
cu ajutorul unei rigle transparente.

După cum se ştie, orice rezistenţă
electrică prezintă practic şi o inductanţă
şi o capacitate proprii, ceea ce face ca
ea să-şi modifice valoarea (impedanţa)
atunci cind este străbătută de curenţi
altemativi, in funcţie de frecvenţa acestor
curenţi. Fenomenul, in general nedorit,
nu ne deranjează efectiv decit atunci
cind frecvenţele cu care operăm sint

0,05

Zeroul electric al instrumentului se face punînd
intrarea voltmetrului În scurtcircuit si aducind indicatorul instrumentului la O prin manevrarea potenţio
metrului P. La construcţia rezistenţelor RA-C se va
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o tensiune'continuă, aplicată pe grila de comandă
a unui tub electronic, poate fi măsurată - în mod
indirect -prin variaţia curentului anodic al tubului,
variaţie determinată tocmai de tensiunea aplicată
pe grilă.
Voltmetrul electronic măsoară tensiuni continue,
dar dacă se prevede la intrare un detector, atunci se
vor putea măsura şi tensiuni alternative.
Avînd o foarte mare rezistenţă de intrare, aceste
instrumente sînt deosebit.de precise. Erorile care le
prezintă sînt mai ales determinate de tensiunea de
alimentare şi de uzura tuburilor. 1n cazul măsurării
tensiunilor alternative, V.E. prezintă eroare şi atunci
cînd forma semnalului este distorsionată sau se
depărtează de la forma sinusoidală ce a fost utilizată
la etalonare.
In schema propusă (fig. 1) semnalul ajunge pe
grila tubului EF 86 printr-un divizor rezistiv (care
determină în cc şi rezistenţa de intrare cu care este
egală), care determină sensibilitatea voltmetrului:
x 1, x 10, x 100, acesta măsurînd deci tensiunile
continue sau alternative: 3 V, ,ro V, 300 V.
rn ce priveşte grupul de rezistenţe R , RS şi Re'
A
valoarea acestora se va determina la construcţie
funcţie de miliampermetrul magnetoelectric I utilizat
(orice miliampermetru magnetoelectric cu o deviaţie
a acului indicator pentru 2..;..6 mA). Aceste rezistenţe
vor fi bobinate cu sîrmă rezistivă, aşa Încît indicatorul
instrumentului I pe gama de măsură respectivă şi la
tensiunea maximă din gamă să aibă o deviaţie
maximă.

seama de acestea şi se vor face măsurători
estimative şi preliminare pînă la determinarea lor
defin itivă.
Schema nu prezintă dificultăţi, putînd fi executată
şi de amatorii cu mai mică experienţă.
Pentru etalonare şi gradare se vor utiliza o sursă de.
curent continuu variabilă în limitele de măsură si un
instrument cit mai precis pe care-I vom folo~i ca
etalon. Vom trasa pe scara instrumentului I valorile
găsite sau vom face un tabel.
Pentru măsurarea tensiunii alternative, se va utiliza etajul de detecţie încorporat (fig. 2h construit
cu tubul EAA91, care se pune În funcţiune cu ajutorul comutatorului ~ pe poziţia 2.
Tensiunile ce se vor măsura vor putea avea o
frecvenţă de peste 100 kHz. Pentru frecvenţe mai
mari (10-30 MHz) se va putea utiliza capul de măsură
cu diodă cu cristal (fig. 3), prevăzut cu cablu coaxial
şi mufă de conectare.
Redresorul este banal (fig. 4), dar prezintă un
factor bun de netezire a pulsaţiilor. Eventual se vor
putea aduce unele îmbunătăţiri la schemă: alimentarea cu tensiune anodică stabilizată cu ajutorul
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3
unui stabilizator electronic, alimentarea filamentelor
in cu rent contin uu etc.
Transformatorul de alimentare va livra in secundar
o tensiune de 210 V şi se va confecţiona pe tole de
ferosiliciu E 12,5 cu grosimea pachetului de tole de
23_ mm (secţiunea 5=2,875 cm 2 ).
In primar (1) se vor bobina 1 600 de spire din sîrmă
Cu-Em r.p = 0,18 mm, În secundarul (II) se vor bobina
1 470 de spire cu sîrmă Cu-Emq, = 0,15, iar in secundarul (III) se vor bobina 52 de spire cu sîrmă Cu-Em(ţJ
= 0,9 mm.
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BCDEA SABIN - Arad
Propun cititorilor revistei
tor de sudură alimentat la
transformator de o foarte bună
şcoli, mici ateliere etc.)
siguranţă in tmld:ioflarle.
formulă ce am
care a dat rel:uitate
foarte
Transfonnatorul are
anume miezul de
In mod
relor se utilizeit'lză
siliciu, care se caracterizează
ceea ce. contribuie ~a o valoare
magnetice «B» şi
ia
număr de
red us. la toate
se adaugă şi nit:.rrl.,Qri~c
mici.
Dar, bazindu-ne pe două clauze. şi anume
faptul că transformatorul de sudură nu are un
permanent de funcţionare şi că posibilitatea
a
intra in posesia unui miez de ferosiliciu este mai
costisitoare, am recurs la experimentarea unui
transformator de sudură pe un miez din tolie de fier.
Alături de cupru, aluminiul reprezintă materiah..11
cel mai frecvent utilizat in reţelele şi instalaţiile
electrice, deşi are o rezistivitate mai mare decit
cuprul, este mai uşor şi mai ieftin decit el. la acestea
se adaugă o calitate aparte: aluminiul are coeficientul de transfer al căldurii bun, deci este un radiant
bun. Tocmai această calitate vrem s-o exploatăm.
Din tabla neagră, ce se găseşte in comert la dimensiunile de 1 000/650 mm şi grosimea de 0,5 mm,
după ce i se administrează un strat de vopsea, se
taie bucăţile de tole conform cu schiţa 1-a. In figura
1-b se poate vedea aspectul general al pachetului.
precum şi cotele. Stratul de vopsea are rolul de a
izola electric tolele, În felul acesta micşorîndu-se
pierderile.
llt)
E nevoie de 16 bucăţi de tablă avind o greutate ~
de aproximativ 40 kg. Pentru stringerea pachetului
dE}. tole se folosesc bare din fier cornier {figura 2-::a}.
Infăşurările se vor bobina pe două carcase făcute
din textolit. In lipsă se poate utiliza şi placajul.
Placajul se taie ca in figura 2-b, cite 4 bucăţi de fiecare, şi se fierbe in parafină sau se Iăcuieşte. Părţile componente se asamblează prin lipire, rezultind
carcasele din figura 2-a. Dimensiunile corespund
unui ptacaj avind grosimea de 5 mm. Am recurs la
carcase deoarece ele dau o mai mare rigiditate bobinajului şi Întăresc izolaţia acestuia fa\ă dfil. miez.
la bobinaj se utilizează sîrmă de 10 mm diametru.
Tolele se introduc întreţesut, după care se string
monofilară pentru primar şi multifiiară cu secţiunea
cu fier cornier. Este recomandabil ca un şurub de
de ro mmp pentru secundar.... Pentru primar izolaţia
la fiecare jug să fie izolat pentru a impiedica incălziîntrebuinţată este un şnur existent in comert sau
rea jugului şi implicit pierderile. După introducerea
bandă. Pentru secundar se utilizează bandă izolatotelor şi stringerea miezului, miezul se vopseşte
toare.
pentru a nu rugini. Şuruburile de strîngere vor avea
Bobinajul se va impărţi in mod egal pe cele două
lungimea de 110 mm şi diametrul de 8-10 mm. După
carcase. Primarul va avea 380 de spire dispuse astfel:
introducerea tolelor in carcase (dacă este posibil)
110 + 80 de spire pe fiecare carcasă. Secundarul va
Între ultima tolă şi carcasă se introduce una sau
avea pe prima carcasă 34 de spire, iar pe cealaltă
două bucăţi de placaj drept pană pentru a solidifica
4 + 5 + 6 + 1 + 9 spire (total 65 de spire). Schema
paChetul faţă de carcasă şi pentru a micşora vibraţia
electrică este cea din figura 3.
toielar.
Bobinarea se face spiră Iingă spiră, in tot lungul
carcaselor. După fiecare strat se pensulează şerlac
pentru consolidare şi izolaţie. Se Iasă apoi citeva
minute bobinajul pentru ca Ş er1 acul să pătrundă
bine prin bandă. Capetele bobinajelor vor fi prevă
zute pe o lungime de aproximativ 50-8) cm cu tub
varniş. Pentru ca inserierea să se poată face, chiar
dacă bobinele (carcasele) sint dispuse pe coloane
in contrasens, se recomandă ca fiecare secţiune
de 110, respectiv 80 spire, să aibă terminale proprii.
Din două in două straturi de bobinaj se aplică unul
sau două straturi de izolaţie cu bandă şi se Iăcuieşte.
Bobinarea secundarului pe carcasa cu prize se
face astfel: se bobinează 4 spire, se scoate o buclă
cu lungimea de 20-25 cm, care va constitui priza,
şi se continuă apoi cu scoaterea buclelor la numărul
indicat de spire. Buclele scoase se consolidează
Drin matisare cu ată sau bandă. O chestiune foarte

Înserierea se face În felul următor: se alimentează
un secundar În porţiunea 0-34 V (spire) cu o tensiune de 2 V dată de un transformator, Cu ajutorul unui
bec (instrument de măsură) de 24 VJO,1 A se controlează inserierea bobinajului primar. Ordinea de
Înseriere este următoarea: 0-80-110-110-80. In
felul acesta, alimentarea la 220 V se face la bornele
«2-3», iar alimentarea la 380 VIa bornele ({1-4»,
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Din cablu STAS de 10 mmp AI se îndefirul central, foarte oţelos care ar
împiedica bobinarea, rămînînd 6 fire a
10 mmp fiecare (00 mmp).
părtează

f

65 V(SPIRE)

e 56
>
o

00

cn

C\I

2 Z

d

49

C

43
38

b

a 34
u

OIt

CABLU

----

O

I!J

&

cu un tranzistor
308, BC 158).
2
de spire cu sîrmă de Cu-Em
diametru! de 0,12 rom montată pe un
miez în formă de U din ferită.
Bobina L1 are o priză la 800 de spire.
Bobina ce urmează a fi verificată se
introduce peste miezul U şi dacă nu
apare un semnal acustic înseamnă că
bobina are un scurtcircuit.
Este cunoscut faptul că o fotorezistenţă
în momentul iluminării îşi micşorează rezistenţa. Bazat pe acest principiu de
funcţionare, montajul din figura 2 asigură aprinderea şi stingerea unui bec
electric (3,8 V/lOO mA) Într-un interval
scurt de timp. Situîndu-se în poziţia de
conducţie a tranzistorului T2 , becul electric va primi curentul necesar iluminării,
ceea ce face ca fotorezistenta FR să fie
iluminată, negativînd puternic baza tranzistorului TI' Starea de conducţie a
tranzistorului TI provoacă blocarea tranzistorului T z ce întrerupe circuitul de
alimentare al becului' electric. Ciclul se
repetă, făcînd ca becul să emită semnale
luminoase puternice la intervale scurte.
Becul se va monta într-o oglindă parabolid in fata fotorezistentei FR.
Utilizînd' acelaşi principiu se poate
realiza un montaj experimental emiţă.tor
receptor de semnale luminoase (fig. -3).
Emiţătorul are un bec de 6,3 V/300 mA
montat in focarul unei oglinzi parabolice,
bec care este alimentat în curent alternativ uşor supravoltat (priza de 8 V de la un
transformator de sonerie). Receptorul
de semnale luminoase conţine o foto-

etc.), adl1ClIldui-1

acest fel
basculant
rele T2 şi T 3 , care vor transmite impulsuri
de audiofrecvenţă unui
de
curent alternativ in a
sarcină este
montat un difuzor 0,1 W/8 Q. Deci la
fiecare semnal luminos va apărea un
semnal acustic.
De menţionat faptul că lentila biconvexă se va monta pe un tub de carton
lung de '0,5.- m şi cu un diametru de
30- 50 mm, vopsit în negru la interior.
Tubul va trebui îndreptat către emiţă
torul partenerului şi este de preferat a nu
se executa experienţa pe lumina zilei.
Alimentarea montajului se va face tot
de la transformatorul de sonerie printr-un
grup de ftltraj. Cînd se foloseşte becul ca
emiţător se taie alimentarea receptorului
cu ajutorul butonului B. Pentru redresare se vor utiliza diode OA 675.
în unele montaje electronice de audiofrecvenţă se utilizează in becul microfoanelor destinate de producători acestui
scop difuzoare de dimensiuni reduse.
Montajul are dezavantajul că impedanţa
de intrare a amplificatoruIui este mult
mai mare decît impedanţa difuzorului.,
din care cauză se utilizează un etaj
adaptor (fig. 4). Tranzistorul utilizat
poate fi BC 173 cu un factor de amplifIcare {J> 200. Montajul este recomandabil a se realiza in aceeaşi cutie cu difuzorul, legătura cu amplificatoruI efectuîndu-se cu un cablu ecranat.
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Secundarul se Înseriază astfel ca la porţiunea «o-f»
să apară o tensiune de aproximativ 65 V.
Transformatorului i se va face o cutie metalică
prevăzută cu găuri pentru aerisire şi, eventual, se
poate pune pe o platformă cu rotile.

Bornele se leagă de o placă din textolit avind dimensiunea de 300/120 mm, grosimea de 6-8 mm,
prin şaibe mari din AI, care pot avea diametru I
exterior de 30-40 mm. Boma exterioară poate fi tip
bucşă, avind dimensiunile din figura 4-8, cleştele
legindu-se la punctele «a-f» printr-o fişă. fig. 4-b.
direct prin cablul său prevăzut cu un papuc, fig.
4-d. (Bucşele şi şuruburile vor fi din alamă.)
Legarea bornelor constituie un capitol foarte important dat fiind marele amperaj din secundar care
necesită reiistenţe de contact foarte mici. O legare
proastă .Înseamnă Încălzirea bornelor şi de aici a
infăş urărilor.
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Aspectul exterior al părţii de sus poate fi cel
din fig. 5.
Am recurs la borne şi nu la un comutator, deoarece
sint mai sigure in funcţionare. au rezistenţe de contact mai mici şi sînt mai uşor de confecţionat.
Alegerea amperajului se face cu ajutorul bornelor.
am peraj ul crescind de la «a» la «f».
Se poate suda cu electrod de ; 2-4 mm la 22.0 V
şi cu electrod de5 inclusiv, la 380 V. Este recomandabil ca În timpii morţi (timpul in care nu se sudează
efectiv) transformatorul să fie de branşat. eliminind u-se astfel curentul de mers in gol. Cei care doresc
pot monta o siguranţă in punctul median de cuplaj
primar.

stiati
. ca. .
.,.

• Dacă la un magnetofon audiţia este
distorsionată (cu ftuduaţii), cauza este un
defed in sistem" mecanic. Pentru remediem trebuie verificat motond; dacă se Încălzeşte sau am un zgomot suspect, se
mai verifică roia presoare, sistemul mecanic
al volantului şi,binetnţeles, mod" de fixare
a capului de redare.
• Dacă la o nouă inregistrare pe magnetofon programul vechi nu este şters,cauzele
pot fi: contactele comutatorului defede,
oscilatorul funcţionează defectuos sau chiar
nu funcţionează, modificări ale poziţiei
capului de ştergem sau defectarea sa.
• Uzura capului de redate se manifestă
prin dispariţia frecvenţelor inalte.
• Verificarea ştergerii se face pe. poziţia
«Inregistrare» fără a aplica semnal la intrare
şi cu potenţiometrul de volum la minimum.

19

PROCURATI-vA DIN TIMP,
DE LA MAGAZINELE SI
.,
RAIOANELE SPECIALIZATE
ALE COMERTULUI DE STAT,
UN TELEVIZOR CARE sA VĂ
SATISFACA EXIGENTELE
•
.,

vA

PROPUNEM, S
CÎTEVA TIPURI:
-SPORT: diagonala
preţul 2 870 lei
-VENUS: diagonala ec
preţul 2 870 lei
-VENUS, COMP
ecranul
-OPER
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transformatoare fiind utilizate şi în rad ioreceptoarele «Albatros)>, «S 681 TA».
Comutatorul de abonat K este format din ansamblul mecanica.:ip claviatură pentru comutarea gamelor de undă, din. care fiecare clapă deserveşte
un abonat.
Montînd claviatura de la aparatele
«Albatros» sau «Mamaia», vom avea
posibilitatea comunicării cu 5 abonaţi.
Dacă se impune un număr mai mare

Acest releu poate fi de orice tip (;e
la tensiunea de 9 V. Eventual
se poate monta un releu cu tensiunea
de lucru de 12 V, din care s~ extrag
15-20% din spire, mărindu-i astfel sensibilitatea.
În poziţia iniţială. cea figurată În
schemă, interfonul este În stare de
repaus, amplificatorul său nefiind alimentat cu tensiune. Dacă postul principal doreşte să cheme pe 'abonat.
lucrează

La majoritatea instalaţiilor de interfon, atît numărul abonaţilor cît şi posiB20C450 Tr3
bilităţile de apel centrală-abonat, dar
mai ales abonat-centrală sînt limitate
de restrictii de ordin tehnic. Aceste
neajunsud se traduc, În fapt, prin diTrl
minuarea schimbului de informaţii în
timp, reducîndu-se substanţial utilitatea.
Montajul de interfon prezentat ală
turat, În afara simplităţii schemei electronice care necesită piese puţine şi
foarte facil procurabile, are şi cîteva
atribute proprii, printre care şi acela
atunci se apasă clapa K3' stabilindu-se
că numărul de abonaţi poate fi extins
contactele 1 cu 2 şi 4 cu 5, după care
oricît şi, în plus, orice abonat poate
apasă butonul K1 şi releul Re se
se
face apel la postul central.
atrage, făcînd u-se legătura între conPrincipial, interfonul se compune din
tactele sale bc şi efo Cu aceste două
postul central, linia de abonat şi postul
manevre, difuzorul Dif. 1 este cuplat
de abonat
.....- - - - - -....
la intrarea amplificatorului, difuzorul
Postul central conţine sursa de aliDif. 2 este cuplat la ieşirea amplificatomentare, amplificatorul tranzistorizat,
...-------+---1--+--+-...
rului şi chiar amplificatorul este alidifuzorul Dif. 1, releul de comutare ast - - - -F - -, mentat cu tensiune prin contactele 4
cultare-vorbire Re şi comutatorul de
I 50Jl
I şi 5 de la clapa K3'
abonat K'3' La abonat este instalat la
I -~
Vorbindu-se în faţa difuzorului Dif.1,
linie difu70ml Dif 2. printr-un condpl'lsaI
mesajul va fi auzit de cei ce se află
tor de 50 pF, precum şi butonul CJe
1,
11
I
în preajma difuzorului Dif. 2. Răspunsul
apel K2'
..Il.
de la abonat poate fi ascultat prin
Sursa de alimentare este constituită
I K DIF.Z! simpla întrerupere a contactului K1'
din transformatorul Tr3' la care pe un
I
.
I moment în care releul se eliberează şi
miez cu secţiunea de 4 cm 2 în primar
K1
L ______I prin contactele sale inversează rolul
sînt bobinate 2750 de spire Cu-Em cu
difuzoare lor.
diametrul de 0,1 mm, iar În secundar 90
La terminarea legăturii, clapa K3 se
de spire cu diametrul de 0,35 mm.
trece în poziţie iniţială. În cel de-al
Redresarea se asigură cu o punte
doilea caz, şi anume cînd abonatul
de tipul B20C450 sau cu patru diode
dor~şte să cheme postul central, since pot suporta un curent de 500 mA,
gura manevră este apăsarea butonului
tranzistoarele EFT 323 ce lucrează in
de abonaţi, revine implicit montarea
de exemplu F407.
K 2 care, prin linia la masă, închide
contratimp.
•
suplimentară a unor claviaturi.
Amplificatorul electronic este de ticircuitul de alimentare al becului ce
Atît transformatorul defazor (Tr 1) Cit
Tot la postul central este montat
pul clasic, la care primul etaj (EFT 353)
va semnaliza postului central apelul.
si transformatorul de ieşire nu vor
şi releul ce asigură prin contactele
este amplificator de tensiune, al doilea
(CONTINUARE IN PAG. 23)
sale trecerea ascultare-vorbire.
fi construite, ci vor fi cumpărate, aceste
etaj este defazor şi finalul echipat cu
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Automodelele de viteză au fost clasificate în funcţie de cilindreea motorului, care condiţionează puterea şi implicit viteza maşinii. În concursuri sint
admise, pentru automodelele cu tracţiunea pe roţi (roata sol), clasele 1,5;
2,5; 5 şi 10 cmc, iar pentru cele propulsate - sau tractate - cu ajutorul elicei
aeriene, din care face parte şi automodelul «SPRINT», clasele 1,5 şi 2,5
cmc.
Desfăşurarea probei de auto modele
este deosebit de spectaculoasă. Locul
de concurs se alege pe o suprafaţă
betonată sau asfaltată. In centrul pistei
se fixează un stilp cu un braţ de 500 mm,
la Înălţimea de cca 200 mm de sol,
care se poate invirti pe rulmenţi, de care
se leagă un cablu de oţel cu diametrul
de 0,5 mm, avind lungimea pină la
axul automodelului (axul motorului) de
9,95 m, care devine astfel raza cercului
pe al cărui perimetru se va deplasa automodelul.· La această rază, 16 ture complete inseamnă 1 000 m, distanţă pe
care se cronometrează şi apoi se calculează viteza În km pe oră.
Automodelul «SPRINT» care a fost
prezentat În nr. 5/1976 al revistei noastre,
a fost creat anume pentru începători.
Executat in serie de grupe de tineri,
a cÎştigat campionate R.S.R. de juniori şi deţine recordul R.S.R. cu 90
km/oră.

Constructia caroseriei, care se compune dintr-o talpă de fag gros 15 (poz.
8) şi batiul motorului din placaj gros
6 (9), se execută trasind contururile
respective pe material după cote le indicate. Apoi decupăm şi finisăm piesele
pînă capătă forma exactă din desen.
După ce pregătim batiul motorului (9),
practicăm două scobituri cu traforajui,
după grosimea batiului, in talpă (8),

.n
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astfel incit să nu aibă joc piesele intre
ele. îmbinăm cele două piese (8 cu 9)
cu clei de timplărie sau alt adeziv echivalent.
In nici un caz nu se vor folosi guma
arabică, coca sau pasta aibă de lipit,
pentru că vibraţiilemotorului, in mers
mai ales, ar desface imbinarea.
In desen, pe batiul motorului (9)
sint date cotele pentru fixarea motoraşu
lui diesel chinezesc de 2,45 cmc (16),
care se găseşte in comerţ. Pentru alte
tipuri de motoare, cum ar fi motorul
sovietic MK-12, motorul german «Zeiss»
sau altele, din comerţ, toate de ~ceeaşi
cilindree, se vor decupa alte locaşuri
şi găuri pentru cele patru şuruburi M3,
respecttndu-se poziţia elicei (10) in decupajul batiului motor (9). Capacitatea
rezervorului (12) rămine aceeaşi pentru
orice tip de motor.
Amortizorul, axele şi rotile. Axele roţilor au şi funcţia de amortizor (7),
atunci cind automodelul nu-şi menţine
toate patru roţile (pag. 1-6) pe aceeaşi
suprafaţă plană sau traversează denivelări, roţile fiind in aceste situaţii «independente».
Amortizoarele (7) se confecţionează
din sirmă fţJ 3,5 coardă de pian sau
echivalentă. Cauciucul (6) pentru cele
patru roţi se. procură de la buşoanele
de baie, care se finisează la cote le indicate. Poate fi folosit şi cauciucul de
cizmărie pentru tălpi cu grosimea de
4-6 mm sau orice alt material asemănă
tor. La asamblarea roţii, şaibele (1)
se cositoresc pe ax-amortizor (7), Iăsind
liberă la rotire bucşa-butuc (2 cu 3)
a roţii. Discul (5) din tablă de oţel 1 mm
de la interior se cositoreşte pe bucşa
(2) şi se prinde prin cauciuc (6) de al
doilea disc-demontabil cu nituri (4) din
aluminiu. Acest sistem permite înlo-

cuirea cauciucului (6) cind se uzează.
Cote le roţilor şi axelor-amortizoare
sint date În desen şi trebuie respectate sau corijate eventual - in aşa fel
Încit automodelul in stare de repaus
să stea perfect orizontal.
Prinderea axelor-amortizoare (7) de
talpa (8) a caro seriei se realizează cu
holzşuruburi (13) '" 3 fixate În găuri
<,61,5 mm.
La montarea şi cositorirea definitivă
a bucşelor (2) de bronz ale roţilor vom
verifica să nu se lipească de axul (7)
roţii din sirmă de oţel '" 3,5 mm, din
cauza scurgerii necontrolate a. cositorului topit.
Grupul moto-propulsor (rezervor, motor, elice). Rezervorul (12), confecţionat
din tablă de la cutiile de conserve
0,15-0,3 mm, se cositoreşte etanş, apoi
astupindu-se capetele ţevilor (de pix)
se probează in apă. Intre ţeava rezervorului şi jiclerul motorului se montează etanş un tub de varniş (11) sau
PVC. Jiclerul se montează pe motor
astfel incit arcul de reglaj să fie in jos,
pentru a proteja batiul motorului (9)
in cazul răsturnării automodelului pe
pista dură de concurs.
Elicea (10) are diametrul de 200 mm,
pasul de inaintare la o tură completă de
180 mm şi lăţimea maximă a palei 10%
din diametru.
Aceste caracteristici îi permit motorului o turaţie de 12000 de ture/min.
Elicea se lucrează din lemn de fag,
carpen sau arţar, după cotele şabloa
nelor din desen. Pasul de înaintare pentru motorul dat - este spre stinga
dacă privim motorul dinspre ax-carburator şi învirtim elicea de la dreapta
spre stînga cu degetul arătător al mîinii
drepte.
Echilibrarea. Dacă sînt respectate co-

tele şi materialele prevăzute in plan,
automodelul «SPRINT» este echilibrat
din construcţie. Pentru eventuale a·
bateri se poate corecta echilibrarea.
mutind centrul de greutate prin deplasarea limbii (13), agrafei (14) şi cablului
(15) de legătură, care acroşează.
intreaga construcţie lemnoasă se vopseşte urmărindu-se un efect· cit mai
atrăgător la prezentarea in public. înmatricularea se face in mod obligatoriu,
inscriind la loc vizibil litera R (România),
apoi prescurtarea numelui judeţului de
unde este concurentul constructor (după modelul numerelor de la autoturisme),
urmat de numărul carnetului de legitimare tip F.R. Modelism (pentru cei care
aparţin cluburilor sau asociaţiilor sportive).
Tinerii participanţi la taberele de vară
pentru activitate tehnico-aplicativă organizate de C.C. al U.T.C. vor trece
U.T.C. (conform desenului) şi banderoia tricolor.
Toate suprafeţele 'vopsite se protejează cu un strat de lac de parchet
Palux.
Carburantul de rodaj şi antrenament
pentru motorul diesel este format din
trei părţi egale de ether sulfuric, petrol lampant şi ulei de ricin. Pentru
concurs: 3 părţi ether sulfuric, 2 părţi
petrol lampant, 1,5 părţi ulei de ricin.
Perfecţionînd elicea (adică încercînd
un diametru mai mic cu un pas mai mare) sau carburantul În funcţie de starea
vremii (temperatură, umiditate, presiune atmosferică), rezultatele pot fi imbunătăţite.

Automodelul «SPRINT» este regulamentar proiectat, putînd participa la
toate concursurile oficiale din R.S.R.
categoria «elice aeriană», cilindree 1,512,50 cmc.
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creaţia tehnice-ştiinţifică românească,
materializată Într-o serie de realizări

in domeniul mecanic au fost apreciate machetele funcţionale ale unor
aparate şi utilaje intilnite curent in
industria consiructoare de maşini,
strunguri paralele, maşini de alezat,
de frezat, mortezat, de găurit, prese
cu excentric etc.
Aparate electronice de măsură tranzistorizate, alimentatoare stabilizate,
generatoare de semnale, defectoscoape, amplificatoare, multi metru digital etc. au fost prezentate de către
realizatori În cadrul standurilor rezervate aparaturii electronice şi electrotehnice, din rindul cărora s-au remarcat produsele realizate de elevii Liceului de electrotehnică nr. 6, liceului industrial de electrotehnică şi automatizări «Spiru Haret», Liceului «Ion
Neculce», liceului «Gheorghe Lazărn
şi Grupului şcolar aeronautic, liceului
de mecanică nr. 7. Cele mai valoroase
realizări: laser cu heliu-neon, o trusă
de tranzistoare necesara aplicaţiilor
practice din cadrul orelor de fizică,
aparatul didactic «Electrolocus» (utilizat la capitolele de fizică atomică),
pot face obiectul unor contacte ale
Jiceelor in vederea îmbogăţirii bazei
materiale şi a unor şcoli din ţară.
In domeniul aeronautic, elevii grupului şcolar de specialitate au prezentat machete ale unor tipuri de avioane,
balanţe aerodinamice, standuri pentru
studiul portanţei, dispoziti'Ve de comandă şi simulare a unor efecte de
zbor. Printre exponate s-a relevat, de
asemenea, dispozitivul pentru pilatarea unei machete captive din exteriorul pistei circulare, dispozitiv care,
introdus in marile competiţii de aeramodelism, poate contribui la îmbună
tăţirea radicală a regulamentelor aflate
in vigoare.
Ne-am adresat tovarăşului inginer
Mihai Popescu, membru al juriului,
pentru,a afla cîteva opinii asupra acestui eveniment ,,.Lucrările reunite În
expoziţia «Tehnium» '76 atestă preocupări de studiu, cercetare şi creaţie
tehnică strins corelate cu nevoile Învă
ţămîntului, ale productiei.
Dorinţa de participare a elevilor la

de mare valoare - laserul cu heliuneon, sfandurile prezentate de elevii
Grupului şcolar a.eronautic, aparatele
şi dispozitivele e{ectronice realizate:
pentru îmbinarea Învătămîntului cu
cercetarea şi producţia'- finalizează
prin contribuţii originale educaţia prin
muncă şi pentru muncă a elevilor."
În acest centru sint demne de relevat şi acurateţea tehnică a exponatelor
selecţio.nate, grija creatorilor pentru
designul industrial, aspiratia lor către
competitivitate.
Evident, nu toate· lucrările au fost
reprezentative, dar, de pe acum, devenind tradiţie, Expoziţia «Tehnium» va
putea reuni, in viitoarele ediţii, lucrări
din ce În ce mai valoroase, necesare
nu numai perfecţionării continue a
bazei materiale a procesului de învă
ţămînt, ci şi unităţilor productive, cu
care şcolile au şi îşi pot intensifica
legăturile prin contracte reciproc avan,
tajoase.
Pasiune şi respect pentru muncă,
cutezanţă creatoare şi orientare către
domenii de vîrf ale tehnicii, iată principalele atribute ale muncii . ,elevilor
reflectate cu prisosinţă În Expoziţia

şi de perspectivă
româneşti.

zente

PENTRU
ELEVI
Expoziţia municipală a elevilor. bUC':
reşteni

«Tehnium» '16, deschisă In
cursul acestei luni la Ateneul tineretului, manifestare dedica1ă Congresului educaţiei politice şi al culturii sa'cialiste, reuneşte peste 150 de exponate. interesante realizări În domeniile
mecanic, electrotehnic, electronic, aeronautic, precum şi o serie de lucrări,
machete funcţionale, seturi de aparate
Înscrise În profilul aparaturii didactice
necesare autodotării laboratoarelor
şcolare. Prin tot ceea ce conţine,
expoziţia «Tehnium» constituie o măr~
turie vie şi convingătoare a talentu1U1,
a efortului creator al elevilor, care, fie
În cercuri ştiinţifice sau in orele de
practică productivă, au ţinut să marcheze un evident salt calitativ faţă de
ediţia similară' a anului trecut, prin
complexitatea şi valoarea lucrărilor
realizate,prin apropierea tematicii abordate astăzi m uit mai strins lega1ă de
nevoile şcolH, ale perfecţionării continue a procesului de Învăţămînt. Cele
mai izbutite creaţii tehnice din actualul
an şcolar, rodul străduinţei de a aplica
În practică cunoştinţele insuşite la
diferite obiecte de învăţămînt, demonstrează, de asemenea, orientarea majorităţii cercurilor aplicative către domeniile de virf ale tehnicii, orientare
indisolubil racordată la cerinţele pre-
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cadrul concursuh.1i «T ehnium» '15
al elevilor din municipiul Bucureşti
s-au decernat diplome de onoare,
premii, in cadrul celor 4 secţii: secţia
mecanică: Premiul I pentru realizarea unei maşini de frezat universal~
colectiv Grupul şcol,ar «Vulcan»; secţia aeronautică: Premiul I -dispozitiv
pentru pilotarea unei macheta capti~
din exteriorul pistei circulare, colectiv
Grupul şcolar aeronaU!tic; sectia electronică: Premiul I - voltmetru digita~
colectiv liceul «Gheorghe Lazăr»; sectia material didactic electronic: Premiul I -.trusă de se~iconductoare,
colectiv Grupul şcolar aeronautic. Premiul special al juriului a fost acordat
lucrării «Amplificator de 2,4 W pentru
redare stereofonică», realizat de un
colectiv al Liceului «Ion Neculce».
Premii de participare pentru selectia
şi imponan1a lucrărilor au 10st acordate Grupului şcolar aeronautic. liceului mecanic nr. 3 «Vulcan», liceului
de fizică şi electrotehnică nr. 6 şi liceului de electrotehnică şi. automatizări
«Spiru Harel».

