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Printre acţiunile de educare prin muncii şi pentru muncă, de
orientare şi afragere a ,colarilor către meseni practice conforme cu dezvoltarea industriei noasbe socialiste, se numără
şi sesiunea minitehnicienilor fruntaşii organizată de Consili!'~.<1mai
judeţean al pionierilor Prahova.
... df"fs, luaţi I
PreocupărilMinerilor constructori din iPiregi jfl!t!",,~_ - _
'fAc":
crefizate prin lucrări de complexitate şi cu aplicabilitate
practică in diverse domenii industriale, au fost prezentate
(de autori) auditoriului format din cad. didadice şi elevi.
Cititorilor revistei noastre le prezentăm două lucrări ce pot
constitui teme de aulodobue a .aborat~arelor ,colare sau
sugestii pentru automatizări industriale..
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Aparatu~ prezentat este un indicator de
electromagnetic universal, care poate fi avertizor de
tensiunei;- indicator de tensiune,
detector de cabluri subterane.
Sensibilitatea montajului la cimp
electromagnetic cu traduaorul pen-

tru

protecţie individuală
ridicată,

este destul de

la 220 V
intrind in

functiune la 1 m de sursă.
Ca indicator de tensiune, avertizează de la distanta de 0,5 m, iar
-cablurile electrice subterane conectate la tensiunea de 38) V pot
fi detectate la distanta maximă de
1,5 m.
in aparat sint cuprinse trei subansambluri distincte, şi anume receptorul, avertizarul optic şi averti-

Schema 00DS1i dintr-un amplificator
al impu1sului eledric ce provine de Ja
fotodiOOă" UD cin:uit de memorie şi UD
circuit executor al comenzii. Amptifica.tond. alcătuit din T1 • T 2 şi tranzistorul
combinat T 3. T", este cireuituJ. care di
sen~ibilitatea int:JregWui montaj.
CireWtul de memorie este UD circuit

Fmmcuonairea montajufui este

mmă-

....,..,"""....,,,.,. de citre fotodioda
hmrinos de scurtă
pe
acestuia, Ti
intră
condnct:ie, pohuizind Ta, care
intră şi el in conduqie. In acest ~
tensiunea peemitoml tranzistorului combinat T'1\-T"
ceea ce face ca
~ :si
la pragul de conductieap:oape instantaneu.
Acest sah: este trimis prin condensamarele C:t şi e 3 şi diodele Dt şi D 2
ia baZele ttanzistoaI'dOI' circuitului basculant care işi modifică starea, memorind in felul aces1a un impuls. In funcţie
de starea sa ~ circuitul basculant
poate inchide sau deschide reJeul. electronic T-,. iar mai depark; prin RLt
şi RL:z, se pune sub tensiune aparatul
pe care dorim sl-l comandăm. In felul
acesta" .fa fiecare impu1s luminos aplicat
pe fotodiodă :se execută o comandă de
inchidere sau deschidere a unui circuit
auxiliar.
Putem adauga aici că, in funcţie de
dorinta coDStmctomlui, se pot combina
mai multe circuite de memorie cu. ciJ;-

zorul acustic.
Receptorul are la intrare o bobină
consfrui1ă pe o bara de ferită (antena de la aparatele de radio) ce
contine 3 infăşurări a cite 800 de
spire fiecare legate in serie, cu
sÎrmă de 0,06 mm.
Indicatorul optic este un bec de
3,5 V, montat ca sarcină a unui
multivibrator cu frecvenţă foarte
joasă.

Generatorul de ton, respectiv avertizorul acustic, este tot un multivibrator cu frecventa de 1,5--2 kHz.
Traduetorul. respectiv bara de
feritii, se găseşte Într-o casetă separată fa1ă de restul montajului
şi este cuplat printr-un cablu bifilar
torsadat de 1 m lungime.

cuite executoare. prin care, legIndu-le
convenabil, putem executa o gamă variată de comemi într-o ordine prestabilită.
Sensibilitatea. montajului descris este
deosebită" reuşindu-:se acţionarea prin
impulsuri de Ja o distanţă de peste 10 m.
Pentru producerea impulsurilor luminoase de scurtă durată s-a construit un
dispozitiv sub forma UDUÎ pisto4 care
l'nminc o baterie 6 F 22 de 9 V, un condensator de 500 pFl25 V, un bec de
lanternă de 3,5 V şi o lentilă de focalizare.
Schema electrică a acestui dispozitiv este
dati in fig. 'L .
Dispozitivul descris asigură executarea
comenzilor prompt, tăm greş, păstrînd
comanda dată timp nelimitat; (pînă la
aqionarea unei noi comenzi)are o sensibilitate deosebită. Totodată, montajul
are un consum redus, funcţionind timp
indelungat cu afunentarea de Ja 4 baterii
R 12 de 4,5 V.
Funcţionează perfect atît la lumină
CÎt şi la intunerif:; datorită protejării
fotodiodei printr-un tub de carton înnegrit in interior (cu lungimea de 20 rom).
Deoarece prin alimentarea din reţea
există riscul ca montajul să acţioneze fals
datorită eventualelor impulsuri parazite.
trebuie luate o serie de măsuri.
Pentru. cei ~ doresc să execute acest
montaj" recomandăm ca mai intii să
lucreze experimental montajul pe un circuit separat pentru a face eventualele
reglaje şi -modificări, deoarece funcţio
narea este in functie de parametrii tran~
zistoarelor folosite.
La amptificator valoarea optimă a
rezistentei RI se stabileşte prin inlocuirea

ei cu un
măsurînd

potenţiometm de 2,5
tensiunea pe oolectorul lui

reglează

se
pentrucîtomai
pozilie
care se
obţine
o diferenţă
mare in
a tensiunii
acţionarea de la o
cit mai

la

mare, putîndu-se obtine in
acesta
o sensibilitate ridicată.. Dupi ce acest '
circuit a fost reglat, se face un
experimental şi se :stabilesc valorile
şi Rs pentru ca pragul de intrare
conductie să se situeze intre valorile
LENTilĂ
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BEC

maximă şi minimă măsurate

pe colectorul T 2 • Pentru RL.t s-a folosit un
releu de magnetofon «Tesla» 84, iar
pentru ~ un releu adecvat lucrului
Ja tensiunea de 220 V şi la un curent
de circa~,5 A.
întregul montaj se introduce mtr-o
cutie metalică, legătura. cu fotodioda
realizindu-se prin intermediul a două
conductoare filate izoJate.

500JlY
/25V

Am prezentat in numărul precedent al
la această rubrică, care sÎnt efectele si
măsurile de prim ajutor in caz de elertrocutar~.
in dorinţa de a veni in sprijinul tinerilor
a reaminti pericolele pe care le
foi!m;ÎII'f"::;
şi intreţinerea neadecvată a
de energie
electrică:. De această dată ne vom ocupa de un alt
domeniu al protecţiei muncii: forme şi metode
de prim ajutor in caz de traume mecanice.
Mai intii, să reamintim principalele norme de
protecţia muncii a căror respectare se impune cei
o necesitate, neglijarea şi ignorarea IorAatrăgind
după sine o serie de accidente de muncă. lin primul
rind, sculele şi uneltele de oriCle categorie !'ii
pentru orice intrebuinţare trebuie si. f"1e in perfectă stare şi să corespundă caracterului lucrări
lor ce sint de executat Este interzisi folosirea
sculelor fări miner sau folosirea aceluiaşi miner
la. mai multe scule. Sculele şi uneltele cu care se
loveşte, precum şi cele care sint loyij:e nu pot fi
intrebuinţate dacă au capetele deformate sau in
formă de ciuperci. Aceste deformaţii vor fi
rectificate zilnic :Ia sculele şi uneltele de mină;
partea unde se bate cu ciocanul nu trebuiecălită.
Este.. de asemenea. interzisă efectuarea lucrărilor
cu scule şi unelte meCanizate de pe scări
rezemate..
in timpul lucrului cu dalte şi alte scule de mină
pentru tăierea metalelor, muncitorii vor fi apă
raţi cu ochelari de protecţie, cu apărătorilate
rale şi vizoare incasabile, iar in cazurile cind
locurile de mun(iă sint in apropierea ciiilor de
circulaţie mare sau fără spaţiu suficient, pentru
protecţie se vor aşeza ecrane.
O deosebită importanţă o prezintă iluminattd .
locului de muncă, care trebuie să nu aibă oscilaţii . •
sau variaţii de intensitatrE.\ să lumineze suficient •. . .
locul de munci, iar umbra produsi si. m.II impie-··
dice lucrul. Pardoseala atelierelor trebuie si. fie
rezistentă, netedă, nealunecoasi şi fără crăpături.
De asemenea, este interzis a se lăsa deşeurile de';
fabricaţie in atelier.
i
Dar in cazul in care se produc totuşi accidente},
de muncă, este necesar săiuăm primele măsuri il;;;
de ajutor, să intervenim cUi promptitudine şi!',:;'
competenţă. pentn.l a inlătur.a ro eventuală agra- \.
vare a stirii accidentatului. Vom continua prin'i!.
prezentarea citorva. forme de fracturi şi măsurile
de prim ajutor ce trebuie luate:
fractura bratului. În acest caz este n·ecesar si. se
aplice o atelă' pe faţa externi a braţului şi o atelă li)
pe faţa internă, aşa incit antebraţul să forme~
cu braţul un unghi drept. Dacă nq dispunem de i
posibilitatea aplicării atelelor, atunci braţul il
fixăm de trunchi ClU o esarfă. Fractura antebratului.
Primul ajutor ce se p_te acorda intr-o astf~ de'.
situaţie constă in aplicarea unei atele pe faţa,
palmară, G1re să cuprindă cotul şi degetele, !p0Î!
se rlXea.ză de git cu o eşarfă. Fractura coapsei. Intii . .•.
se scoate incăIţămintea accidentatului, apoi se
aplică peste imbrăcăminte dooi atele: URa. extemă (de deasupra şoldului pină la. căIcii) şi una 1;
internă (de la coapsă pină sub călcii). Primul
ajutor poate fi socotit bine făcut dacă accidentatal
nu se poate ridica in poziţie ~zindă. in cazul unei
fracturi a colului femural. accidentatul se transportăla. spital, culcat pe spate, pe o targă. Fractura
oaselor gambei. Imobilizarea intr-o astfel ele situa- •.•
ţie se realizează prin aplicarea a doulatele care
trebuie să clepişeasc:iin sus articulaţia genunchiului, iar in jos talpa piciorului. Se poate considera o imobilizare corectă atunci cind accidentalul nu poate indoi genunchiul
fracturile coloanei vertebrale. Datorită pericolefor pe care le prezintă aceste fracturi pentru
lezarea măduvei din şira spinării sau agravlrii
unor Jeziuni deja produse, se cere o mare atenţie
in acordarea primului ajutor. Victima trebuie să .
('le transportată pe o scinduri, o targă specială
care si. nu permită mobilitatea vertebrelor.
Pentru aceasta. citeva persoane care stau pe
aceeaşi parte işi introduc: miinile sub aexidentat,
ridiCÎndu"; simultan; foarlle puţin. pentru ca o
altă persoană si poată introduce o scindură dedesubt, fără si schimbe poziţia accidentatului.
fractura craniului. Accidentatw se va culca cu capul
mai sus decit restul corpului, pentru a fi transportat ia spital. Plaga externă trebuie acoperită cu
un pansament steril
noastr~
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In cărţile de specialitate procentul optim de umiditate a solului este indicat pentru fiecare plantă in parte.
udarea corectă fiind un deziderat primordial atit in
grădinărit cit şi in agricuHură şi horticultură.
A.paratul descris permite măsurarea prin indicare
directă a procentului de saturatie a solului in vederea
unei udări raţionale şi eficiente: Schema instrumentului. redată in fig. 1, este concepută in aşa fel incit performanţele să fie apropiate de caracteristicile principale ale instrumentelor de măsură industriale.
Astfel, bazat pe schema unui ohmmefnJ in curent
alternativ, instrumentul prezentat cuprinde un generator de curent alternativ format din tranzistoarele
Ti:-T:t intr-un montaj de muH:ivibrafor astabil. partea
de masură este formată din puntea de diode D -0 ,
1 4
instrumentul indicator M (100 pA) şi piesele aferente.
Rezistenţa semireglabilă VR serveşte la calibrare.
1
Cînd se lucrează in soIuri diferite este indicată folosirea unui potenţiometru in acest scop.
Condensatorul C3 separă componenta curentului
co,ntinuu de sonda de măsură pentru evitarea corodării
meta'ului virfurilor de testare, datorită unei eventuale
electrolize, iar condensatoru8 Cii netezeşte curentul
indicat de instrumentul M.
De remarcat că principiul măsurării rezistenţei in
curent alternativ esle utilizat şi ia instrumentele industriale pentru verificarea conduclibilităţii apei şi a celor
indicatoare ale procentului de concenfratie a soluţiilor. Folosind curentul alternativ. se preVine depunerea unor substanţe pe eledrozii de măsură sau
corodarea lor.

Diodeie Zener 0 - 0 asigură o
1
3

1
Schiţele şi desenele de execuţie ale vîrfului de testare sint relatate in figurile 2, 3 şi 4, iar În figura 5 se
indică aspectul scalei instrumentului indicator. Virful
de testare se conectează in aparat cu o fişă de magnetofon, fişă jack sau se lipeşte cordonul direct În aparat
Cordonul folosit trebuie să fie ecranat (cablu de microfon). l.ungimea cablului să nu depăşească 1,60 m.
Tresa de ecranare se lipeşte de ţeava de alamă, iar
liţa miezului de tija filetată, respectiv de virful de alamă.
Tiia sefiietează pe toată lungimea numai la prototipul experimental. la modelul finit este suficientă filetarea capetelor. Montarea vîrfului de testare trebuie
făcută CIJ grijă pentru asigurarea etanşeităţii. În acest
scop se utilizează cele două garnituri de cauciuc indicam in desen. De asemenea, trebuie respectată ceniricitatea prelucrărilor, in vederea evitării scurlcircuitării
electrozilor virfului de testare. Piesa izolatoare din
texio'it este indicat să fie impregnată cu şerlac sau
lac siliconic.
Vopseaua izolatoare folosită ia teava de alamă
trebuie să fie aderentă. De preferat sîrlt cele din răşini
de genul «Emauf» folosite la maşinile «Dacia».
Calibrarea instrumentului trebuie fă·cută de fiecare
dată, dacă solul măsurat are altă compozitie. Se stie
că procentul de săruri al solurilor diferă si influentează
conduclibi!itatea acestora; de asemenea, şi factorul
de pH (acid-bază) are o influenţă În acest sens. Într-o
găleată de plastic se pune o cantitate din pămîntul
respectiv. Se udă acest pămînt pînă la saturaţie completă, adică să rămină un
strat de apă de 1 cm la suprafaţă. Se introduce virful de
testare in pămîntul din gălea
tă. Se reglează RV.. pînă la
obţinerea unei indicaţii de
100 la sută.
+ 61
Indicatia
concentratiilor
fiind lineară, se pot efectua
v
În continuare măsurătorile de
saturaţie a solului la diferite
culturi. Udarea solului se face
astfel după indicaţiile ştiin
4<
ţifice din literatura de specialitate. Recomandăm acest lucru intrucit umiditatea optimă
la anumite plante este intr-un
domeniu de toleranţe destul
de restrinsă (+ 10 la sută).
In general, se recomandă
un procent de saturaţie de
50 la sută. Trandafirii, de
pildă, sint satisfăcuti de la
30 la 70 la sută. Sint plante
insă care au nevoie de o
umiditate de 00 la sută, iar
altele de m la sută. Temperatura ambiantă, temperatura solului, cantitatea de lumină etc. sint numai o parte din
factorii de care trebuie ţinut
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Realizarea unei surse de tensiune
sau de curent este o problemă cu
care constructorul de circuite electronice se întîlneşte în permanenţă,
fie că este vorba de un alimentator
de sine stătător, fie de un bloc
într-un aparat mai complex. Aşa
se explică numărul mare de scheme,
mai mult sau mai puţin complicate,
dintre care amatorul poate să aleagă
circuitul cel mai potrivit pentru
scopurile sale.
Apariţia amplificatoarelor operationale
pildă, pA 709 sau
JlA
a condus la o soluţionare
mai elegantă a acestei probleme.
Schemele care utilizează amplificatoarele
sînt mai simde
şi au
a problemelor
de proiectarea şi realizarea surselor de tensiune stabihzată o aduce însă apariţia circuitelor
integrate stabilizatoare de tensiune.
Acestea se pot împărţi în două
categorii:
1. Stabilizatoare cu tensiune de
ieşire fixă (aşa-numitele «stabilizatoare cu trei terminale»). Din această
categorie fac parte, de exemplu, circuitele din seria pA 7800 (JlA7805,
cu tensiune de ieşire 5 V, JlA 7806
pentru 6 V, JlA 7812 pentru 12 V
etc.).

capsule.
In utilizarea acestor circuite o
importanţă deosebită o au cunoaş
terea şi respectarea valorilor limită
ale mărimilor electrice care caracterizează functionarea circuitului ;
performanţele şi integritatea circuitului nu sînt garantate decît în
domeniile de valori precizate în
catalog. Dintre acestea cităm cîteva:
- tensiunea de intrare (nes tabilizată): 9,5 V ... 40 V; tensiunea
de ieşire (stabilizată): 2 V '" 37 V;
curentul maxim de ieşire 65 mA
(V.leş =OV) (25 mA prin diode Zener).
O schemă practică avînd performanţe foarte bune este prezentată
în fig. 3. Se constată că la intrarea
( +) a amplificatorului se aplică
numai o parte din tensiunea de
referintă cu divizorul rezistiv Rl - R 2•
Acest Îucru permite extinderea domeniului de reglare către valori mai
mici ale tensiunii de ieşire.
La ieşire a fost prevăzut un tranzistor compus (care se comportă
ca un tranzistor npn), capabil să
furnizeze curenţi relativ mari prin

2. Stabilizatoare de tensiune cu
tensiunea de ieşire reglabilă, cum ar
fi, de pildă, LM 104, LM 304 sau
tiA 723.

Pentru electroniştii amatori, care
au nevoie în general de tensiuni
stabiliza te reglabile, prezintă interes mai ales circuitele din categoria
a doua, JlA 723.
Schema bloc a acestui circuit este
prezentată în fig. 1. Un circuit de
acest tip conţine o referinţă de tensiune foarte stabilă (V REF=7,15 V
pentru JlA 723), un amplificator
diferenţial cu amplificare mare, utilizat ca amplificator de eroare, un
tranzistor (TI)' capabil să furnizeze
un curent mare (în jur de 60
utilizat ca element serie, un tranzistor (T2 ), cu rolul de protecţie la
supracurent, şi o diodă Zener (D )
utilizată în aplicaţii speciale.
z
Circuitul JlA 723 poate fi întîlnit
fie în capsulă metalică cu 10 terminale, fie în capsulă de plastic cu
14 terminale. Semnificatia terminalelor este prezentată în figurile 2 a şi
2 b, pentru cele două tipuri de

sarcină.
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Schema cu valorile din figură
permite obţinerea următoarelor performante:
- te~siunea de ieşire (stabilizată):
3 V ... 35 V; curent maxim de ieşire:
0,6 A; rezistenţa la ieşire: Rieşire <
0,005 Q.
Tensiunea de ieşire minimă nu
poate coborî sub 2 V, deoarece se
iese din domeniul garantat pentru
JlA 723. Pentru o valoare fixată a
rezistenţei Rs, tensiunea de ieşire
maximă se obtine fixînd cursorul în
capătul de jo; al potenţiometrului.
Circuitul JlA 723 poate fi utilizat
şi pentru a realiza surse de tensiuni
fixe. Pentru aceste aplicaţii se pot
concepe scheme care să permită o
extindere considerabilă a domeniului tensiunilor de ieşire (<<Stabilizatoare flotante»).
în figurile 4 şi 5 sînt prezentate
două circuite realizate pe baza schemelor recomandate de catalog. Circuitul din fig. 4 asigură o tensiune
de ieşire stabilîzată de + 5 V, tensiune . folosită pentru alimentarea
circuitelor integrate logice, iar cel
din fig. S furnizează o tensiune de
ieşire negat ivă.
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inversă aplicată

este suficient de mare pentru a
produce intrarea în conducţie a dispozitivului.
În această zonă, Într-un domeniu larg de valori
ale curentului ce trece prin dispozitiv, tensiunea
la bornele lui rămîne practic constantă. Această
tensiune se numeşte tensiune avalanşă sau tensiune Zener (V.) a diodei.
Curentul maxim (IZM) ce poate să treacă
printr-o diodă Zener se calculează din puterea
de disipaţie a diodei respective, specificată de
fabricant.
Pentru a caracteriza stabilitatea tensiunii de
de temperatură, se defineşte
termic al tensiunii Zener (V N)
z
dintre
tensiunii Zener
C

Ing. MOSIF

defini
o zona m care
nu este suficient
de mare pentru a produce intrarea în conducţie
a diodei. În acest domeniu, pentru o caracterizare
calitativă se definesc curentul rezidual al diodei

lNVERSÂ

POlARIZARE
DIRECTĂ

ZONA
DE BLOCARE

N

În funcţie de efectul fizic care contribuie în
n ...'·u.." ...... t..:..

as(~menlea,o zonă

POLARIZARE

cea mai mare la intrarea în conductie a
poate fi
efect «Ze~er»

tP.R.S.

zonă

aaWl"1Ia efectelor fizice ce au
«Zener» sau de
cauzată de tensiunea inversă
să
Între in
Pentru caracterizarea calitativă
«n:zl~;te11ţa dinamică

tensiunii
acest domeniu

şi

a cm·entulllli
de trecere:

Urmează

o

zonă

de

unde tensiunea

~

2,3
2,5

2.8
3
68
62
56

4

51
41
43

3'
36
33

30

27
24
22
20
i8
16

15
13
12
11
10

'.1

8.2
7.S
6,8
6.2
5,6
5,1
4,7
4,3

3.9
3,6
3,3
:3
2,7

5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5

DZ 13
DZ
DZ
DZ 10
DZ 9 V
DZ 8 V
DZ 7 V
DZ 6 V
DZ 6 V
DZ 5 V
OZ·5 V
OZ 4 V
DZ 4 V
DZ 3 V
DZ 3 V
DZ 3 V
DZ 3
DZ 2 V

1
2
5
8
2
6
1
7
3
9
6
3
7

19
21
23
25
28
31
34
37

I N 3051 B
N 3050 B
I N 3049 B
J N 3048 B
I N 3047 B
I N 3046 B
I N 3045 B
IN3044B
1 N 3043 B
! N 3042 8
I N 3041 B
I N 3040 B
I N 3039 B
I N 3038 B
I N 3037 B
I N 3036 B
IN
B
IN
B
I N 3033 B
I N 3032 B
i N 3031 B
I N 3030 B
I N 3029 B
I N 3028 B
I f'-I
B
I N 3026 B
I l'l 3025
IN
I N 3023 B
I N 3022 B
I N 3021 B
I N 3020 B
I N 3019
! N 3018
I N 3017 B
J N 3016 B
J

5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25

25
25
)$

25

50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

PL 200 Z
PL 180 Z
PL 160 Z
PL 150 Z
PL 130 Z
PL 120 Z
PL 110 Z
PL 100 Z
PL91 Z
PL 82 Z
PL 75 Z
PL 68 Z
PL 62 Z
PL 56 Z
PL 51 Z
PL 47 Z
PL 43 Z
PL 39 Z
PL 36 Z
PL 33 Z
PL 30 Z
PL 27 Z
PL 24 Z
PL'22 Z
PL 20 Z
PL 18 Z
PL 16 Z
PL 15 Z
PL ,13 Z
PL 12 Z
PL 11 Z
PL 10 Z
PL 9 V 1 Z
PL 8 V 2 Z
PL 7 V 5 Z
PL 6 V 8 Z
6V2Z
PL 5 V 6 Z
PL 5 V 1 Z
PL 4 V 7 Z
PL 4 V 3 Z
PL 3 V 9 Z
PL 3 V 6 Z
PL. 3 V 3 Z

14

14

10 DZ

17

17

10 DZ 150

20

20

10 DZ
10 D7.

25
30

30

10 DZ 82
10 DZ 68

37

-4 DZ 68

37

45

4 Di': 56

45

10 DZ 56

55

4 DZ 47

55

10 DZ 47
10 D,Z 39

65

4 DZ 39

65

75

4 DZ 33

75

1(J. DZ 33

95

4 QZ 27

95

'10 DZ 27

115

4 DZ 22

115

10 DZ 22

140

4 DZ 18

140

10 DZ 18

170

4 DZ 15

170

10 DZ 15·

210

4 DZ 12

210

10 DZ

250

4 DZ 10

256

DZ

305

10 DZ 8 V 2

170

10 DZ 6 V 8

AC 181 K
EFT 333;

ACY 32
33
ACY 38
AD 195
AD 139
AD138
AD
AD
AD
AD143
AD145
AD148
AD

AC
EFT 333
EFT 333
EFT 333
AC
EFT 333
ASI
152
ASI 16
ASI 15
AD 155
ASI
ASZ 16
ASZ 16
AD 152
ASZ 17

ii
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Prezentăm UD f"lml,dill'toT

complet tranzistorizat a cărui
la o tensiune de alimentare de

este de cea
Vc.c.

remarca din fig. 1,

emiţătorul

CUii>mlde unnă1:o31rele etaje: un oscilator cu cristal, un
SClllaflttolr-aJInp]!jfI<:al():r şi amplificatorul de putere RF.
CQlllStirWt cu tranzistoare npn cu siliciu de tip

2N3375 (l bue.).
realizat cu T1 este de tip Colpitts,
frecvenţa de rezonanţă serie a cuarţului.
dă o excelentă stabilitate a frecvenţei
"linII1N:!lIt-iilP tensiunii de alimentare şi temperamăsurători cu un frecventmetru
numeric,
tensiunea a variat între 10-15 V frecs-a modificat doar cu 120 fu (fig. 2).
Os!::datorul va trebui să livreze o putere de radioftrel;vellltj minimă de 0,1 W cînd tensiunea de alimentare
este de
V.
Driverul este montat după o schemă cu Ee şi funcţio
nează in c1asă C, avind rolul să dea o putere de excitaţie
a
final de minimum 0,4.W. Tranzistorul T2
\Ia
să 3100 un radiator de cea 20 cnt de tip stea.
Etajul final lucrează tot în clasă C, însă puterea sa

3W-

'

atenuarea annonicilor şi acordului cu antena,
"..................,..,...."'_ de.putere este montat un f:dtru dublu lI.
Emlitătorul poate fi modulat în amplitudine sau se

poate folosi pentru transmiterea de semnale nemodulate
(conectind un
în
Modulatorul
4 tra:IlZl~;tocire, preamplificatorul T4 , drivenu
şi finalii
Re~~lli

~
cu potenţ:iomteroul
ajutorul său ~ reglează
g;radul de

de 10 kQ; cu
modulatie.
Micr~fonul poate fi de
mai bine -electroşi trebuie să asigure
dinamic cu o impedanţă
o tensiune de 100 mV pentru ca gradul de modufaţie
să poam atinge 100%.
Pentru a putea urmări mai bine
în
exploatare a emiţătorului (cind acesta e
sau
nu), în figurile 3 şi 4 ~ dau curbele variaţiei
de
ieşire în funcţie de tensiunea de alimentare
indică nivelul distorsiunilor :nnl~I('~n~l
de modulaţie (presupunînd că măsurătorile
frecvenţa de 1 000 Hz).
DETALII CONSTRUCTIVE
Bobinele ~ vor realiza pe carcase de plastic prevăzute
cu miez reglabil avind ruametrul de 6 rom şi folosind
sîrmă

de Cu-Em 0,6-;.-0,7 mm.
au 14 spife in primar, iar în secundar au 3,.
respectiv 2,5, spire bobinate peste LI şi
capătul
lor rece); ~ şi 4 au II şi, respectiv, 7
După confecţionarea lor se va verifica cu un Q-metru·
inductanţmetru dacă LI şi ~ pot fi reglate intre
0,7-1,3 pH la un Q = 100; L3 intre 0,5-;.- 1 pH cu un
Q=130, iar 4 între 0,20-0,35 pH cu Q=I50. ŞocuriIe
sint de provenienţă industrială (bobine corecţie. TV)

L.!

şi au o inductanţă de cea 15 pH; ele ~ pot realiza însă
şi de către amator, înfăşurînd sîrmă de 0,10-;.-0,15 Cu-Em
pe o rezistenţă de 1-;.-5 MQ, tip MLT/0,5 W, pînă la

umplere.
Transformatoarele din modulator sint şi ele de provenienţă industrială (folosite în receptoarele «Mamaia»
sau «Albatros»), cu observaţia că secundarul transformatorului d~ ieşire va fi modificat în sensul măririi
numărului iniţial de spire (corespunzînd impedanţei
de 8 Q) de cea 4 ori.
REGLAJE

Ideale pentru punerea ]a punct a emiţătorului
sînt următoarele aparate de măsUIă şi control:
osciloscop de inaltă frecvenţă, antenă fictivă de 50 Q,
voltmetru electronic de înaltă frecvenţă şi un avobmmetru.
Efectuarea reglajului ~ va face astfel:
- ~ conectează o antenă fictivă (o rezistenţă chimică,
deci neinductivă, de 50 Q), în paralel cu condensatorul
de 220 pF, măsurînd tensiunea la bornele ei cu ajutorul
voltmetrului electronic; vom putea calcula puterea emÎ-

şi ~

l3

nemodulat

modulat. 100%

Tranzistorul
Ic(mA) P

15
55
335

L4 MUFĂ 8NC

~~~~H"~~~~'J5DA

TOTAL:

le (mA) P{W)

4

15

A

B
C

95

310

500

710

5

2IJJJ05600

Z& {)f}55BIJ

28,005520
1.2K

0.2p.

+

'111
I

~W55MIIlIlIlIlIlIlIlIlIlIi
28,005480

10

6

11

12

73

14

măsuri(

50
335

{(MHz)

2.~D05440

punct
de

15

tătorului cu formula simplă: P
>

=

U2
R

În difuzor (sau căşti) se va auzi senmaJuI diresub forma' unui sunet de un anumit ton
car~ va depinde de diferenţa dintre frecvenţele
semnalelor celor două oscilatoare.
Cînd bobina 1-'2 se va apropia de un obiect
metalic, frecvenţa generatorului Tz se va modifica.
Frecvenţa celuilalt oscilator (TI) va rămineDe
schimbată. În consecinţă, se va schimba şi frecventa rezultantă.
P~ntru executarea bobinei
circuitele: de frecventă int~eflmedj.uă
torul «Mamaia» de 470 kHz
Tr9' numerotate conform sdlelnei
prospectul uzinei «E~le(:tr4Dn[ca}».
Înfăşurarea ~ se execută
conductor
cupru emailat cu diametrul de 0,38
suport-cadru (ramă) din material
metrul de 250 mm şi conţine 31
cu
la spira a 8-a, începînd din partea de sus a ~lIJIII;;.UII~.l!.
Carcasa ine1ară a bobinei
va fi fIXată
suport din lemn cu grosimea
] 5 mm
de 40 mm. Lungimea acestuia va fi
încît să se poată explora
fără a fi nevoie să vă aplec:ap.
în care se află montată InJtăşur,ElRa
bine fixat de suportuJ din lemn. Se recomandă
impregnarea ansamblului M,nl1!la·-c::liliru
fmă sau cu un lac
;_d.l_,.~_
La o distantă de
portul din letim se fixează
montate pe placa frontală COllld~~nsat(lml
rentă

-- se potrivesc miezurile bobinelor in poziţia mediană,
modulatorul nefiind conectat;
- se aplică tensiunea de alimentare de 12 V numai
oscilatorului, montînd, în serie cu alimentarea, avobmmetrul pe poziţia de 25 mA în punctul A şi se roteşte
miezul lui LI (sau condensatorul semireglabil eTI )
pînă la apariţia oscilaţiilor, cînd curentul absorbit va
avea valoarea de cea 16 mA.
Verificînd ca la aplicarea şi întreruperea succesivă a
alimentării amorsarea oscilaţiilor să aibă loc
se trece la alimentarea driverului, reglajul lui
în acordarea circuitului LzCT2 pe frecvenţa oscilatorului; aceasta se va constata măsurînd curentul absorbit
de Ia sursa de alimentare, care va fi de cca 100 mA (în
punctul B).
Apoi se trece la alimentarea întregului emiţător, care,
odată reglat, va trebui să absoarbă 450 mA; aceasta
se va realiza reg1ind fIltrul fmalului, pentru ca puterea
in antenă să fie maximă (deviaţia acului voltmetrului
electric fiind de cea 10 V).
în sfirşit, se poate trece la reglajele ansamblului
emiţător-modulator; pentru aceasta conectăm la bornele antenei fictive osciloscopul printr-un cuplaj cît
se poate de slab (0,5 -T 1 pF), pentru a nu modifica
impedanţa de ieşire. Aplicăm la· intrare un senmal de
joasă frecvenţă standard (l000 Hz), modificăm
volumul pînă la obţinerea unui. grad de modulaţie de
100%, urmărind Î1l acelaşi timp tendinţele de aut~
oscilaţie sau acroşaj şi intervenind (acolo unde va fi
cazul) cu retuşuri asupra miezului bobinelor 4 şi Lz.
După ce ne convingem de buna funcţionare a apara··
tur:ii, aplicăm tensiunea maximă, care va fi de 15 V
(zece baterii tubulare R-20, de 1,5 V), montăm la intrare
microfonul şi verificăm dacă la un nivel de modulaţie
de 100% distorsiuni1e rămîn în limitele indicate de
fig. 4; in caz contrar se va verifica corectitudinea functionării modulatorului.
. Odată terminate aceste reglaje, emiţătorul este apt
de lucru, putîndu-se monta o antenă Âj4.
în tabelul alăturat, in vederea uşurării reglaje1or, sînt
notaţi curenţii de colector pentru funcţionarea în repaus
şi la 100% modulaţie, "pentru o tensiune de alimentare
de 13,5 V.
'
Valorile curenţilor sînt indicate informativ, ele putînd
:fi diferite de cele-din tabel cu pînă la 20 %.

2.
Ing. GEORGE PBNTILIE

La cererea mai multor cititori, publicăm un
detector de obiecte metalice de sensibilitate ridicată,capabil. să sesizeze prezenţa unui obiect
metalic de Ia cel puţin un metru distanţă. Corpurile masive metalice sint rema.rcate chiar de
la .2 metri distanţă. Aparatul foloseşte principiul
«bătăilor» oscilaţiilor a două generatoare de
înaltă
Bobina unuia dintre generatoare
se află
în aparat, iar a doua este
realizată în
de antenă-cadru şi poate fi
manevrată la suprafaţa pămîntului. Frecvenţa
oscilatoruiui fu: (realizat cu tranzistorul T l )
este determinată de valorile circuitului rezonant
iar
generatorului de măsurare
m(iUc~tallţa antenei cadru ~ şi de capacitatea
condensatorului variabil CV.
Semnalul celor două oscilatoare se amestecă
cu
diodei D1' căreia i se aplică tensiunea
de pe emitoarele tranzistoarelor T l şi T2 , în
serie cu circuitele RC,serie separatoare. Semnalulbătaie obţinut este filtrat cu ajutorul circuitului
RoCi
capacitatea de separare ~, se
aplică pe
primului etaj amplificator de joasă
frecvenţă. Din colectorul lui T 3 semnalul merge
mai departe~ la amplificatorul de joasă frecvenţă,
realizat cu T 4 -T6 ; realizarea unui asemenea
amplificator nu necesită o descriere separată.
În locul acestuia se pot folosi şi amplificatoare
dintr:e cele realizate cîndva în laboratorul dv.

Tl- BC101+109

METO.DE
DE
-------RODARE

Tt

se 107~109

13 EFT352

o etapă importantă în confecţionarea
cablajelor imprimate este corodarea foliei
de cupru în zonele neacoperite cu vopsea
sau cerneală serigrafică pentru obţinerea
circuitelor electrice dorite.
în acest scop se utilizează diferite
substanţe, dintre care cea mai cunoscută este dorura ferică. Corodarea durează insă relativ mult, deoarece este
vorba de o reactie de înlocuire: Cu-Fe.
Viteză maximă d~ reactie se obtine atunci
cînd densitatea soluţi~i de FeCl3 este
1,3 (150
FeCl3 la 200-225 ml apă),
este menţinut puternic acid
cîtorva picături de
De asemenea, se
{'o."oii",... să fie uşor ÎncăI-

nu)nri".tliti!,,, ..

Ing. V.

întrerupătorul alimentării şi două

cînd folosim căşti. Cu ajutorul condlem,at€)I1lIJui
variabil se reglează
ascultati
Frecvenţa de acord..a ~enelratlon:dui «c!iut.ăt()I'»
se reglează astfel încît
fie mai mare decit cea
a generatorului fu. În acest ~ la anrm:nelrea
un obiect metalic, frecvenţa
va
iar În cazul apropierii de un sol neutru
frecventa va scădea.
constructivă rămîne
la aleg~rea fiecărui constructor.

o

reţetă pe care am ntilizat-o
satisfacţie deplină in ceea ce

timpul de corodare (cea m
este următoarea: 1 parte HO concentrat,
1 parte apă oxigenată concentrată (3033 % perbidrol
HzQz) şi
După cum se cunoaşte.
hidric atacă relativ
cupru]"
această reţetă apa
este
oxidant ce transformă
cupru (CuO), care este
de H CI, rezultind cIonuă de cupru
soIubilă in apă. Produsele
sînt toxice, totuşi trebuie să iuc.rim
loc bine
deoarece

oxidante ale oxişi următoarea

V03APG

50 g sare de bucătărie
1
de soluţie.

,
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În general, montajele de avertizare-alarmare sînt pregătite să acţioneze odată cu

Controlul umiditătii într-un anumit
mediu, încăpere sau ~hiar a solului are
o deosebită importanţă. De exemplu,
apariţia apei într-un subsol poate periclita integritatea zidurilor, detectarea la
timp a apei infiltrate fIind în acest caz
absolut necesară.
Cei doi electrozi construiti dintr-un
material, de preferinţă inoXidabil, se
introduc în mediul ce urmează a fi controlat. Dacă mediul este uscat Între
cei doi electrozi, rezistenţa este mare şi
tranzistorul TI este blocat (fIg. 1).
În momentul apariţiei apei, rezistenţa

izolaţiei între electrozi scade şi apare
un curent bază-emitor, curent ce este
amplifIcat. Curentul de emitor dă naştere
unei căderi de tensiune pe rezistenţa de
1 kn, sufIcientă pentru deblocarea tiristorului. Cînd tiristorul este deblocat,
curentul său pune în funcţiune soneria,
sau alt sistem de alarmă. Dacă urmărim
umiditatea pe o anumită suprafaţă (de
exemplu, ploaia pe un acoperiş), electrozii pot fi formaţi din două sîrme
fixate pe o scîndurică, sau două fişii
de cupru pe un circuit imprimat. Distanţa
între electrozi se stabileşte experimental.

[]

încăpere.

Supravegherea
fiind
poate fi folosit

şi

avertizare este
rind de contacte normal
de o serie
contacte normal deschise
Tranzistoarele Ti şi T2 sint cuplate

întîrzierea intrării în acţiune a alarmei ditl fIg. 3 poate fi reglată între 10 secunde şi
2 minute.

+S+12Y

+6-12V

TO,BN500
KY201
2,.,,2323

Închiderea sau deschiderea unor uşi, ferestre sau
chiar deplasarea unor obiecte dintr-un loc prestabilit pot avea de multe ori urmări imprevizibile.
Astfel, deschiderea unei uşi de la o încăpere unde se
află instalaţii electrice poate pune în pericol pe vizitator, la fel închiderea unei uşi sau ferestre
ventilaţia unei încăperi poate crea
ale
temperaturii sau conţinutului atmosferei din acea

branşarea lor. Există însă cazuri cînd se impune ca aceste accesorii să fie apte de acţio
nare după un timp prestabilit de la cuplare.
Evident, o alarmă montată Într-un autoturism şi cuplată printr-un buton exterior
are mult diminuat rolul protector, dar o alarmă care are toate accesoriile în interiorul
vehiculului şi al cărei rol începe numai după ce uşile au fost închise, este mult mai
eficientă.

Grupul C2R5~ constituie ansamblul de polarizare a bazei tranzistorului T2. La
punerea sub tensiune, condensatorul ~ se încarcă progresiv prin rezistenţele Rs şi
R, şi tranzistorul T2. Tensiunea la bornele condensatorului ~ crescînd, curentul
de er11ltor al lui T2 scade.
In acest mod, curentul de bază al lui Tt devine insuficient pentru a satura tranzistorul T!. Aceasta se Întîmplă cînd 14 este pe poziţia M.
Pînă se încarcă ~, tranzistorul TI este deschis, toată tensiunea sursei găsind-o la
bornele rezistenţei R 2. În felul acesta, chiar dacă unul din sesizorii de alarmare Il -13
este deschis, tiristorul se blochează, întrucît avertizorul sonor (sonerie sau claxon)
întrerupe alimentarea tiristorului. Tiristorul se menţine în stare de conducţie numai
cînd TI este blocat, deci cînd tiristorul este alimentat şi prin R 2 şi D 2.
La deconectare, întrerupătorul 14 se trece pe poziţia O şi ~ se descarcă prin R7 •
Condensatorul C:z trebuie să aibă curenţi de fugă cît mai mici.

intr-un montaj Darlington. Dacă unul din contactele Il - 13 este desfăcut (presupunem deschiderea
unei uşi), tranzistoarele TI şi T2 intră în conduc\ie.
Curentul ce trece în acest caz prin rezistenţele de
1 kn provoacă o tensiune care, aplicată pe poarta
tiristorului, face ca acesta să se deschidă. Aceeaşi
tensiune pe
se aplică şi cînd se închide unul
4 - 15 (cazul închiderii unei uşi),
din
în conductie a tiristorului.
deci tot
stabilit prin tiristor pune in funcţiune
sistemul de alarmare.
Dacă alarma este o sonerie obişnuită cu Întreca tiristorul să nu se blocheze, este montată
re2:isten1ţa de 470 O. Pentru oprirea soneriei se
de 10 nF este montat pentru
eliminarea unor eventuali paraziţi electrici.

Avertizorul sonor este o sonerie sau un claxon (fig. 4). Dacă unul din butoanele Il
Th se deschide. În timpul comutări1or contactului claxonului, tiristorul primeşte afuneIltalre
Dar trecînd un curent prin
condensatorul C l începe să se încarce prin Rs şi ~.
tranzistoarele T 1 T2 sint stare de conducţie.
C l s-a încărcat,
curentul său de emitor devenind
fiind

anod se
I.UJ.ua'''u;;,

alarma

blolch(~ază,

intră

în

funcţiune şi după

timp prestabilit (0,5

2

întîrziată

cată

din

potenţiometrul

remarcat că alimentarea este
aut punctului M cît şi Pllllctlllui

12

T s , care
Odată ce acest
alarmare,
poate
deconectarea sursei de

pOltenţ1al

tranzismomentul cînd acest
contact este desfăcut, T4 intră în

nega-

contactului

-12V

9
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de

telecomandă comportă,

în ~"'ll"'Jl':U.

ra(iIOemllţător

de un operator
ra<!iorec:eptor montat pe modelul redus, seIun"deJle
re(;eotlOnate şi detectate fiind aplicate unor servomecanisme care transformă impulsurile electrice
în deplasări mecanice
Transmiterea lntnT'lm~tli
modelal redus se poate
un
«tot-nimic»
2),
comanda, nu se
poate interveni
asupra organului de
sau ~ prilncipi'ul
proporţional, cind
execuţIe u]."JnăJreste
tot timpul comanda operatorului (fig. 2 b), ca şi
multicanal, cind comenzile sînt date pe principiul
«tot-nimic» pentru fiecare servomecanism (fig. 2 c)
Din această scurtă prezentare, orice amator
de telecomenzi este îndreptăţit să-şi dorească o
staţie de telecomandă propoiţională cu 4-12
posibilităţi de comandă, fără să ia în considerare,
cel puţin pentru început, costul şi dificultăţile de
executie ale unei asemenea statii.
În dorinţa de a elucida unele aspecte constructive, vom prezenta unele staţii de telecomandă
proporţionale, cu cîteva variante constructive.
Radioemiţătorul (fig. 3) conţine, in principiu,
mi oscilator de impulsuri 1 (50 Hz ~ 20 ms),
urmat de mai multe circuite basculante monostabile 2, al căror timp poate fi modificat între
1 -2 ms, tren de impulsuri care este aplicat unui
etaj modulator 3, care modulează etajul de
radiofrecventă 4.
Pe baza sChemei bloc este prezentată schema
radioemiţătomlui «Jupiter» 2704 (fig. 4) ale
cărui caracteristici se regăsesc în tabelul l.
TABEL 1

Jupiter
Frecvenţă

9,6 V
800mW
27 MHz

Antmă

1,2 m

Tensiune de atimentare
Putere disipată

TABEL 2

I

2 ţtV/27 MHz
4,8 V
2mA

iar tranzistoarele T 8 şi T 9 se vor deschide. Astfel,
în punctul 2 va apărea un
Fenoimpulsuri.
menul se repetă şi pentru
Tranzistoarele T4 şi T 5 rămîn în stare de blocare
atîta timp cît condensatorul ~ este încărcat
(fenomen care este dictat de
liniei b
la un potenţial negativ).
ce trece tot trenul
de impulsuri, registrul de
este readus

50g
4Sx41x22

rac1Iore<:eptor se cuplează decoderul (fig.
a departaja impulsurile între
şi T2 refac flancurile impuletajul detector, impulsuri
dm!reIiţiate de grupul (C=l nF, R=
şi sînt
pe baza tranzistorului T 3
1,,;,~f'n,~l_ negative deschid tranzistorul T 3 , npn).
aplicarea tensiunii de alimentare, condensa5pF se încarcă, ceea ce face ca baza
tranzistorului T4 să fie negativată, aducînd în
stare de conducţie tranzistorul T 5, iar în baza
acestuia să apară o tensiune pozitivă. La primirea
primului impuls, tranzistorul T 3 se deschide,
astfel că în punctul «h» va apărea o tensiune
pozitivă, schimbind starea de conducţie a tranzistoarelor T4 şi T 5, respectiv în punctul «a» se
obţine o variaţie de la +6 V la O, această variaţie
fIind transmisă prin condensatorul de 10 nF la
grupul de tranzistoare T6 -T,. Al doilea impuls
deschide grupul T 6 -T7 , ceea ce face ca în punctul
i să apară primul semnal pozitiv ce rămîne în
această formă pînă la primirea următorului
impuJs. La apariţia celui de-al treilea impuls,
in punctul «b» se obţine o tensiune pozitivă
(tranzistorul T 3 in stare de conducţie), se blochează tranzistoarele T 6 şi T7 (în punctul «c»
apare o variaţie de tensiune de la +6 la O V),

IMPULS
EMIŢĂTOR

EXECUŢIE

SERVOMECAIflSM

IMPuLSURI
EMIŢĂTOR

c
SERVOMECANISM 1

SERVO-

MECANISM 2

acordată În bază

Generatorul de tact (f=5O Hz) este realizat
cu un circuit basculant astabil (fig. 4).
Impulsurile sînt aplicate, printr-un condensator.
primului circuit bascwant monostabil şi liniei
«a» după ce a fost detectat de dioda Dt (pe diodă
impulsul este diferenţiat în prealabil de grupul
R=47 kQ, C= 10 nF). Modificarea timpului de
revenire al circuitului "este dată de grupul potenţiometru P (manşă) şi condensator fn C (1 nF).
Se observă din schemă că impulsurile comandă
succesiv circuitele monostabile, ele rămînînd in
aceeaşi stare
la revenirea unui nou impuls
cu perioada
20 ms (fig.
Oscilatorul este pilotat cu cristal de cuarţ,
acoperind frecvenţele din banda de 27,120±
0,6% MHz (32 de canale 26,965-27,275 MHz)
şi în banda de 72 MHz. Partea de radiofrecvenţă
este alcătuită din oscilator, etaj separator ş~ un
etaj final. prevăzut cu un tranzistor de putere
(2N 2218 sau 2N 3553).
Radioemitătorul este alimentat la acumulatoare de 506 mAh. Radioreceptorul (fig. 6) este
avînd un etaj oscilator pilotat
cristal ului se sta±
= 465kHz,
transformatoarelor de
de frec-
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catoare circuite
tabelul 2 sînt indicate
citeva caracteristici ale radioreceptorului din dotarea
de telecomandă «Jupiter».
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a
la starea miţiam datorită încărcării
te1econdensatoruJui de 5pF. AJte
comandă utilizează registre de deplasare cu circuite inte~rate LMC 18 106 CM.
La fiecare ieşire a decodorului se cuplează
cîte un servomecanism (fig.
format dintr-un
amplificator diferenţiaJ As un circuit basculant
monostabil CBM şi un electromotor.
Semnalul SI primit de 'Ia decodor declanşează
circuitul CBM al cărui impuls Sz are o durată
T 2 care se poate situa fală de TI (durata lui SI)
în următoarele cazuri: Ti =T2 ; TI <. T2 ;
> T2 •
în punctul C rezultă că vor apărea cele trei situaţii
după Însumarea algebrică. Aceasta înseamnă că
amplificatorul A va primi un semnal negatIv
sau unul pozitiv sau O.
La un semnal negativ (fig. 7), tranzistorul 1'1

pnp se
bazele tranzisdar T4 se va
toarelor T3 (npn) şi T4
conducînd la deblocarea tranzistoarelor T 3 şi
Astfel, rotorul electromotorului se va roti într-un
sens. La primirea unui semnal
cealaltă,
ramură a amplificatorului se va
şi
rotmd axUl electromotorului în sens contrar.
Tipurile moderne de servomecamsme utilizează
circuite integrate fie numai ca CBM (ML 914).
["re circuite integrate specializate RP-S 23 sau
WE 3 141.
Din analiza aceste;
de telecomandă se
poate constata complexitatea unei asemenea construcţii, dar mai ales reglajele necesare unei bune
funcţionări. Construcţiile mai noi au un grad
şi mai inaintat de integrare. Aşa sint staţiile de
telecomandă VARIOPROP 6-8 sau 12-S.

I
e _________________________ -lI
L

Ing~ MIRCEA ISTRATE

Aparatul descris maI JOs se poate folosi acolo un<1e
este nevoie de o mare stabilitate a temperaturii, şi anume

în procesele chimice. acvarii pentru peşti decorativi, băi
de developare fotografică, Ia termostatele cuarţurilor
cuprinse în circuitele oscilante pentru stabilitatea frecvenţei.
La băile

pentru developare fotografică pentru filmele
alb-negru se cere o precizie de + 2°C, iar pentru filmele
color o precizie de + 1° c.
Termostatw prezentat se compune din trei părţi dis~
tinete: traductorw de temperatură, care poate să fie un
termocupJu - termistor, diodă, tranzistor etc. - , ampli
ficatorw oentru
putern dispozitivului de Încăl
zire. iiar partea a treia este o rezIstenţă de încălzit de
care poate să fie o vatră electrică, încălzitor subsau alt
de Încălzit.
MontaJUl cescns este
băIle tot.ograllce
la care se cen:; temperatura de
cu o
de

Dt şi care determină pragul de conducţie al etajelor
amplificatoare T 2 T 3 T 4 , respectiv determină valoarea temperaturii care trebuie să fie stabilită.
După cum se observă,aici avem două semnale care sînt
compensate unul pe altul şi în functie de temperatura
necesară stabilită.

Dacă tensiunea dată de trarluctorul de temperatură
este mai ridicată deCÎt tensiunea stabilită cu potentiometrul, în cazul acesta temperatura lichidului este prea
mică.

aceste motive, cu ajutorul
se
de intrerupere a
în TP'''.;:tpnlt",
de
termostatul constă dintr-o
măsurare şi o parte de reglare a puterii în re2:isten,ta
il1icălzit.

Schema

are

două

electronică

este dată in fig.. 1.
este folosită
şi este
doua parte este
tranzJst(J,rul TI şi cea
pentru aprinderea lămpii L

amplifică semnalul dat de traductorul
care apoi este măsurat de miliamperin grade Celsius
metoda intersemnal este
cu alt semnal
cu ajutorul
R 12 după dioda

Ca urmare a acestei
de tensiune, amplificatorul de c.c., format din
conduce
semnalul, aprinzînd
cele
două tensiuni este mai
de
adică decît
tensiunea de deschidere a lui T 2 ,
se aprinde mai
tare.
Cînd uiferenta de tensiune este mai mică de 10,5
lampa se va
.
Partea de
a
baia este comandată
rezistente FR. Lumina
e1ectron'ică şi este unica
şi partea de reglare a
Această conexiune nu
siunea de alimentare a ins:taiatiei

mare (de 220 V c.a.). Intensitatea lummii este factorul
determinant pentru comanda triacului. Cu ajutorul ~ezistenţelor ~ şi R 7 se calibrează instrumentul
cart:
trebuie să fie un miliampermetru. Tranzistorul
poate
fi AC 188, dar cu radiator de răcire.
Alimentarea părţii de măsurare este furnizată
transformator pentru tuburile electronice de
V
Pentru a elimina
de curent date de
semnal de la
de teullpl!ratm'ă,
alimentare a fost îmvărtl1tă
elementului de
triacul
D3' Dioda D 4 limitează variatiile de
la comutarea triacului.
. de
a filtra
perturpentru
in interior
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DE [E
nu TRAIiE"
mOTORUL.
Dr. ing. M. STRA.TULAT

S-ar putea spune că, in condiţiile actuale de trafic.
cu viteza maximă a motocidetei - indiciu
pl€!ni1udinii dezvoltării de putere de către motorini-'''''''''no practic. Dar cind cu sarcina utilă nomi!laiă vehiculul demarează-greu şi se deplasează
la urcarea pantelor, lipsa de putere a motodevine supărătoare. lucrurile stau cu atit mai
cu cit motocidistul ştie că: a efectuat corect
privind
carburatia, iar
la
in patru
şi rioc"f ..;h .. ti""
Care să fie deci cauza scăderii
mofoarelor in acest caz?
Bineinţeles, dacă este vorba de o uzură avansată,
trebuie să încredinţăm motorul unui atelier de specialitate. Uzura se poate constata prin măsurarea
diametreior cilindrului şi pistonului sau prin măsu
rarea deschiderii segmenţilor. Cind abaterile dimensionala ale diametrelor se situează la valori de
peste 2~1o. motorul trebuie recondiţionat. Controlul
măsurarea deschiderii segmenţilor se face cu
unor lere, in deschizătura acestora pla,sind
segmentul in cilindru la 1~-1,5 mm de marginea
superioară a acestuia. Procedeul este foarte comod
şi dă indicii bune. Dacă acest joc este mai mare de
3 mm la motocicletele IJ-Planeta. 2,5 mm la motocicleta IJ-Jupiter, K-175, Voshod şi 0,8 mm la motocicletele Jawa şi CZ, atunci motorul trebuie reconditionat.
Un .motor uzat mai poate fi recunoscut şi după
alte manifestări exterioare: scăderea compresie~
evidenţiată la actionarea pedalei de pornire. por-

-=-~--,,--!~~---~

c

·~---d

I-----e
f

~---h

nin dificiJe. fum abundent la eşapament, iar la mofoarele in
timpi
debitului de gaze la
orificiul
aerisire a
şi apariţia masivă
fum in aceste gaze.
cazul in care gradul de uzură al motorului nu
este
iar sistemu~ de
carburalon.d
sint corect
darii
fi decit fie
fie imboaflle~.te;cul!ui, fie obturarea traseuardere.
poate fi recunoscută, de
arderile ce se produc in carburator, dndse
că motorul «tuşeşte». Fenomenul se explică prin reducerea importantă a vitelei de ardere a amestec ului sărac in cilindru; preiUflgilrea pn)cE~Stll~Ui de ardere pe timpul schimbării
incăn~ăt4l!rii face ca flacăra să se insinueze in sistemul de
aprinzind
existentă aici.
la această
peate duce fie lipsa de cembustibil, fie un su,plsment de aer nederit.
Cauza reducerii debitt.dui de benzină trebuie cău
tată pe traseul prin care circulă aceasm şi, aşa
cum sevade in fig. 1, sărăcireaamestecului pe
această cale poate fi provecată de următoarele
motive:
-prezenţa apei in rezervor sau carburator (a);
-Înfundarea orificiului de legătură cu atmosfera
a buşonului rezef\l'oruJui de benzină sau defectarea
supapei de aer (dacă buşonuleste prevăzut cu un
astfel de dispozitiv) (b);
-infundarea prizei de benzină a rezerv.orului (c);
-Înfundarea sitei de filtrare a decantorului de
lingă robinet (dl.
Deseori. dnd se curăţă decantorul şi sita, din
neatenţie, garnitura de etanşare se asază gresit.
obturind parţial .orificiul de legătură al robineiului;
-strangUJarea racordului dintre rezervor şi camem de nivel coostant a carbu ratoru lui (e);
-nivel prea coborit al benzinei in camera de
nivel constant (f);
Amestec sărac prin lipsă de benzină: a - apă
În rezervor; b - orificiu de legătură cu atmosfera obturaf;c - priza de benzină Înfundată;
d - decantor murdar; e - racord strangulat; f - nivel scăzut În camera de nivel constant; 9 - căderea acului dozator; h - in-

fundareaiidorului principal.

-desprinderea şi scăderea acului dozator din
sertar in pulverizator (g);
-infundarea jidorului principal (11).
Alte surse de sărăcire a amestecului le constituie pătrunderea aşa-numitului «aer fals» prin neetanşeităţi. Acestea pot apărea in următoarele locuri
(fig. 2):
-la imbinarea carburatorului cu cilindrul, prin
sfăbirea şuruburilor de. fixare sau deteriorarea garniturii termoizolante, cînd aceasta există (a);
-·printre sertarul şi corpul carburatorului (b);
-printre chiulasă şi cilindri sau printre chiulasă
şi carter (c), cind strîngerea acestor piese este insuficientă sau eventuala garnitură dintre ele se
distruge;
-pe lîngă "arniluriie de etanşare (simeringurile)
a arborelui motor dinspre generator sau transmisie
(d); la motocicletele IJ-Jupiter defectarea simeringurilor menţi.onate se produce, de regulă, atunci
cind lipseşte ulei in carterul volantului dintre cilindri.
-Ia motoarele in doi timpi, printre cele două
jumătăţi ale carterului, datorită slăbirii stringerii
şuruburi lor de stringere sau defectării gamiturii de
etanşare (e).
Aceleaşi efecte de scădere a puterii le are şi
imbogăţirea excesivă a amestecului tot datorită reducerii vitezei de ardere. Amestecul bogat poate
avea ca origine fie excesul de benzină, fie lipsa de
aer, fie ambele cauze la un loc.
Excesul de benzină este provocat, cel mai adesea, de următoarele cauze:
-creşterea nivelului benzinei În camera de nivel
constam datorită spargerii plutitorului sau ridicării
sale in lungul a.cului de obturare (fig. 3 a);
-pierderea etanşeităţii acului de obturare al camerei de nivel constant fie datorită unor impurH:ăti
(lig. 3 b), fie datorită uzurii (fig.r3 c);
-deşurubarea jiclorului (fig. 3 d);
-decalibrarea jiclorului principal fie datori1i
uzurii, fie datori1ă curăţării cu obiecte dure (simtă
de oţel, ace etc.);
-montarea greşi1ă a acului dozator într-o poziţie prea ridicată.
lipsa de aer provoacă îmbogăţirea amestecului
şi prin creşterea debitului de benzină ca urmare a
măririi depresiunii ce solicită jiclorul principal. Totodată, din acest motiv, se înrăutăţeşte şi umplerea
cilindrului cu amestec proaspăt, grevind asupra
puterii dezvoltate de motor. La aceas1ă situatie se
poate ajunge datorită cauzelor ilustrate in fig. 4.
-infundarea (imbiesirea) filtrului de aer cu impurităţi (2); la această situaţie ai ung mai 9reu con-

Amestec bogat

prin exces de
benzină: a plutitor spari;
b - ac-obturator murdar; c sau uzat; d jidorul principal deşurubat.

pă.t:rlln,C:lelrea

de «aer fals»: a - pe
imbinarea carburalorului la carla imbinarea cilindruiui şi carsimeringud; e - printre jumă-
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strucţlile mai vechi prevăzute cu filtre din sim metaHcă (K-125, K-175, IJ-49, IJ-350, Panonia etc.), dar

la care gradul de filtrare este mai coborit la motocicletele care au filtre din hirtie, cu capacităţi de
fiUrare mai ridicate, datorită pulsaţiilor masei de
amestec carburant În sistemul de aspiraţie al motoarelor in doi timpi, combustibilul in amestec cu
ulei este proiectat spre hirtia fiitrantă pe care se
şi Împreună cu alte impurităţi formează un
care reduce capacitatea de trecere prin filtru;
de aceea, la astfel de construcţii se cer intreţinerea
şi schimbarea la timp a cartuşului filtrant;
-strangularea legăturii dintre filtru şi carburator (b), la modelele prevăzute cu element de legătură
din cauciuc (IJ-Jupiter, IJ-Planeta) etc.;
-obturarea canalizaţiei de acces al aerului spre
cu cirpe, hirtii, bumbac etc. (c).
sfîrşit, scăderea puterii se mai poate produce
şi datorită inrăutăţirii umplerii cilindruJui ca urmare
a evacuării defectuoase a gazelor de arder:e (fig.. 5).
Aceasta se produce fîş chiar in luminile de evacuare
prin obturarea acestora cu produse calaminoase de
ardere (a), fie pe traseul ţevii de evacuare (b), fîe
În'amortizorul de zgomot (toba de eşapamenî)(c).
Aceste situatii sînt mai frecvente la motocicletele
echipate cu motoare în doi timpi; pentru evitarea
lor nu trebuie să se aditioneze benzina cu o cantitate de ulei mai mare decît cea prescrisă de fabricant şi totodată să nu forţăm motoruj să funcţio
neze cu amestecuri prea sărace şi mai afes prea
care ridică regimul termic al motorului, favoformarea calaminei.
Astfel de motoare trebuie curăţate periodic de
calamină, iar sitele amortizoare ale tobei de eşapa
ment trebuie să fie Încălzite (arse) cu o lampă de
benzină şi scuturate apoi.
Reamintim că diagnosticarea motorului pornind
de la posibilitatea existenţei unuia din defectele
menţionate trebuie făcută numai după ce sîntem
convinşi că aprinderea este corect reglată, iar la
motoarele În patru timpi supapele au jocurile nominale prescrise de fabricant

Calonel VICTOR SEDA

mare măsură ca urmare a crizei eli'Jiler{ll,etice,.
ce În ce
utilizată de
Ciriculati,e.
fapt del1l10nsltrat
ale
de
cu
lumii si În tara noastră.
Cei' care"· utilizează
mersul
bicicletă
la

Amestec bogat prin lipsa de aer: a filtru de aer îmbicsit; b - strangularea
racordului elastic dintre filtru şi carburator; c - obturarea canalizaţiei de aer.
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deplasa pe drumurile
cu trafic intens
copiii care au împlinit
de 14 ani. Această
dere este menită să protejeze pe cei mici de nplri .... 8"1!p,l",
circulaţiei aglomerate" ţinînd seama că
sus-menţionată ei nu au încă experienţa, r!onrinr!,oyiil",
şi reflexele necesare pentru a se deplasa pe nnIlTI."il",
şi străzile unde circulatia este intensă. Această
rutieră urmăreşte În aceiaşi timp crearea clilmatullui
de siguranţă rutieră necesar pe toate
primul rînd pe cele unde vehiculele se
nu de putine ori «bară la bară».
Şi pentru biciclişti sint valabile reguli
are falsa impresie că sînt speCifice doar aultonlot>ilil?tilor, cum ar fi ceie de depăşire, de prioritate, de
ţie pe benzi etc. Ei trebuie să cunoască marea
tate a indicatoarelor de circulaţie şi marcajelo!".
Este uşor de dedus ce i se poate intîmpla biciclisiului care, necunoscind semnificaţia indicatoarelor
«Oprire la intersecţie», ori «Cedează trecerea»,
de pe o arteră prioritară fără a acorda întîietate
de pe drumul resp-ectiv. Din păcate, mulţi
de vehicule cu două roţi şi-au pierdut viaţa
au rămas infirmi pentru că nu au respectat
reguli elementare, dar deosebit de importante
traficului rutier.
TInărul biciclist nu trebuie să urmeze în nici un caz
exemplul celor care circttlă pe bicicletă «după ureche»,
care îşi expun, in orice moment al deplasării .pe
viaţa şi sănătatea şi care pun in pericol şi pe
participanţi la trafic.
Nu poate fi considerată civilizată comportarea tînă
rului biciclist care nu respectă normele rutiere, care,
neasigurîndu-se şi nesemnalizind, virează la
de pe culoarul unu, tăind calea vehiculelor care
pe celelalte benzi,făcind să scrişnească frînele autovehiculelor care nu intotdeauna pot să-i evite pe imprudenţi.

În con10rmitate
se pot

Nu e deajuns deci să posezi o bicicletă şi să
ştii 5-0 conduci, ci să cunoşti regutile de circulaţie
şi ~mai ales să te respecti.
In numărul viitor:despre principalele norme de folosire a drumurilor, valabile pentru biciclişti.

c

Umplere proastă a cilindrului prin obturarea evacuării gazelor: a - lumini de
evacuare calaminate; b - ţeava de evacuare plină cu depozite calaminoase; c toba de eşapament obturată.

l!~

_______________..~....II1IIJ
1~

fotografia, o tehnică prin multitudinea mijloacelor utilizate şi prin majoritatea destinaţiilor sale, o artă prin puternicul mesaj adresat spiritului şi
simţămintelor noastre, este astăzi atit o profesiune cit şi un hobby al multor
oameni. Celor ce doresc să practice fotografia şi au nevoie de un pdm indrumar, celor ce consideră că le pot fi utile o serie de date teoretice şi practice pentru a merge mai departe, celor ce in profesiune au nevoie de elemente din acest domeniu, celor ce vor să-şi sati~facă o pasiune, Be adres~m
:!:II,..'.a.~'TJiQ rinduri in
cu
ne vom strădui să comunicăm o
multitudine de
cit mai accesibil.

Ing.

tntnNr~tit"

şi

prin a caracteriza apaunealtă necea!e{le·rea unui aparat
făcută de cei
de
şi

<'<1.1'0>'

mult decît
vom spune deonegative sau
... r.c.nnnrl,,, ... .ont foto-

mai
se face
fotosensi.......n'lll" •. " " sistem optic. Orice aparat
-rnt'''nti'"''''II.t'' va
În vederea
imaginII , următoarele

două

peli-

funcţional-constructive:

-obiectivul

fotografic,

partea

optică principală;

-sistemul de vizare;
-mecanismul obturator care permaterialului fotosenmite
sibil
o durată de timp deter-

24x36
doua

6x4 cm.

Obiectivul
-sis,ternul de inmagazinare şi tranal materialului fotosensibil.
afara acestor
enunţate, strict
no('oc>."'I"O
moderne sînt prevăzute
cu altele care facilitează
obţinerea unei imagini corect
eX~)Orlonletre incorporate sau
automate de
transportă rapid

formei sferice a lenticelor două cauze,
cromatică şi cromaaberatia
curbu'ra

t::;::'IJUIIL01LUI
UIPU

corectate
mare. Corectarea presu"n,,,,,,,t . . ,,,.·ti,,, unui sistem
convergente
\1!CIf'I"i!CIll'"lte:> şi
sticle optice cu
de refracţie.
Este util de notat
minimum de
referiri la sistemul optic obiectiv conform
1.
-obiectul

• ft:B' • O -

inn~uli,.. .o",

OOllecnvUi. s-au desenat
orima si ultima
optică
anterior
"'l"iln"i ... ",1 posterior

Obiectivul totoaratllc
pianul obiecscară, afectată

serie
imprecizii
fi numite defectele
imaginii
inexactităţi de redare
real
ele se datorează
ce

pînă

planul

-focala anterioară
f'-focala posterioară
(II XX -axa optică (o rază de
mină
de-a
axei
faţa

B

de
obiect şi imagine se dau
la
de cele două.
planelor ",,.'n,,',,,,,,lo
constructive o'Jlf'orin",,·.o ale
obiectivului nu este dată de fabricant

a
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Fig. 7
«Aparatul «Kiev» 4
(format imagine 24 x
x 36 mm) dispune de
un vizor cu telemetru
de mare precizie. Obturatoru' focal are o
mare gamă de timpi de
expunere.

şi se poate determina
tură specială.

doar cu apara-

Revenind la defectele de imagine,
să vedem ce Înseamnă fiecare dintre
€Ie.
,
Aberaţia cromatică şi cromatismul
de mărire apar ca urmare a dispersiei
luminii la trecerea prin obiectiv, ceea
ce duce la formarea de focare distincte
pentru fiecare componentă spectrală.
In planul unde se află filmul se vor
forma imagini distincte pentru componentele spectrale, ceea ce înseamnă
practic o imagine neclară. In aceasta
constă aberaţia cromatică. Cromatismul de mărire se referă la faptul că
fiecărei componente spectrale ii corespunde cite o imagine clară, imagini
aşezate una În spatele alteia, de-a
lungul axei optice.
Aberaţia de sfericitate constă În
existenţa unor imagini parazitare ca
urmare a formării unor focare secundare nesituate pe axa optică. Focarele
secundare apar datorită refracţiei mai
mari În zonele marginale ale sistemului
optic. Imaginea din planul filmului va
fi mai puţin clară, aşadar, in cazul
unui obiectiv necorectat.
Astigmatismul este un defect al
imaginii care constă in aceea că unui
punct obiect aflat in afara axei optice
nu-i corespunde un punct imagine,
ci o mică pată. Astigmatismul este
legat de curbura de cimp a imaginii.
Aceasta constă in formarea a două
suprafeţe imagine curbate. Corectarea
astigmatism ului constă atit în unirea
celor două suprafeţe cit şi-n planarea
imaginii. Distorsiunea imaginii constă
În redarea unui obiect (un pătrat, de
exemplu) deformat ca un butoiaş sau
o perniţă.
Coma este un defect datorat razelor

ce cad oblic pe obiectiv, defect ce se
manifestă p!in pete sub forma unor
puncte cu coadă.
Obiectivele moderne sînt corectate
de toate aceste defecte într-o măsură
mai mare sau mai mică. O corectare
absolută nu este posibilă, obiectivele
de bună şi foarte bună calitate avînd
abateri faţă de situaţia ideală extrem
de reduse.
Pentru fotografie obiectivul este
caracterizat de o serie de parametri
definitorii, parametri optico-funcţio
nali pe care Îi vom analiza pe rînd.
• Se numeşte obiectiv normal pentru un aparat fotografic acel obiectiv
care are focala aproximativ egală cu
diagonala formatului fotogramei. Astfel, pentru formatul 24x36 mm, obiectivul normal are focala 50 mm, iar
pentru formatul 6x6 cm focala este de
80 mm.
• Unghiul de cîmp al unui obiectiv,
În directă legătură cu distanţa sa
focală, determină mărimea zonei obiect
căreia îi corespunde formatul fotogramei. Obiectivul normal este caracterizat de un unghi de cimp de 40°, .. 55°.
Obiectivele cu unghi de cimp mai mare
de 600 se numesc superangulare (obiec
tive cu distanţă focală scurtă), iar cele
cu unghiul de cimp mai mic de 35° sînt
denumite, in genera', teleobiective
(obiective cu distanţă focală lungă).
Obiectivele superangulare deformează
imaginea cu atît mai mult cu cit unghiul
de cimp este mai mare. Există
obiective S avin,d acest unghi de aproximativ 18(f, care dau o imagine deformată, asemănătoare cu cea reflectată
de un glob pentru pomul de iarnă.
Obiectivele cu rază focală lungă permit

obţinerea de detalii la distanţă, caracteristic fiind un efect de comprimare
a planurilor.
• Deschiderea unui obiectiv este
dată de mărimea pupilei de intrare
(corespunzătoare razelor de lumină
ce vin de la obiect). In construcţia
tuturor obiectivelor există dispozitivul
denumit diafragmă~ şi care, graţie
unui sistem de lamele mobile, modifică deschiderea
pupila
de intrare fiind
spaţiul
optică

a
aflată În
diafragmei. Prin modificarea desse modifică cantitatea de lumină 10 ce trece prin obiectiv.
Deschiderea relativă a unui obiectiv este mărimea curent utilizată şi ea
reprezintă
dintre diametrul
pupilei de
şi distanţa focală,
D/f. Deschiderea relativă maximă este
notată pe fiecare obiectiv sub formă
de raport (de exemplu,2:50; 1,8/50) şi
este prima cifră din şirul de valori pentru diafragmă. Poziţiile succesive ale
diafragmei pentru care cantitatea de
lumină se micşorează la jumătate (plecind de la deschiderea maximă) se
notează cu un sir de cifre conventional
5,6; 8; 11; 16; 22 11 .
alese: 2; 2,8;
Prima cifră din şir poate fi alta, ed
fiind deschiderea relativă maximă (de
exemplu: 1,8; 3,2). Se observă că la
cifre mari corespund deschideri fizice
mici.
Citeva cuvinte despre diafragmă.
Obiectivele moderne care echipează
aparatele cu vizare prin obiectiv, despre care vom vorbi mai departe, pot
avea una din următoarele diafragme
perfecţionate, care se reglează fără
a fi privite:
- Diafragmă cu indexor (diafragmă
cu clichet) pentru fiecare valoare din
şirul standard.
- Diafragmă cu preselecţie la care,
cu ajutorul unui inel auxiliar, se fixează
valoarea dorită, deschiderea putind
fi mărită man ual la vizare şi apoi se
inchide la valoarea fixată.
- Diafragma cu preselecţie automată la care deschiderea este maximală şi doar În momentul apăsării pe
declanşator se inchide la valoarea
preselectată, revenind după expunere.
Trebuie ştiut că imaginea de maximă
claritate (aberaţii minime) se obţine
pentru o diafragmă mijlocie, 5, 6, pentru obiectivele cu deschidere mare
1,8 sau 2, 5,6-8 pentru obiectivele cu
deschidere mai mică 2,8 sau 3,2.
• Puterea de rezolutie a unui obiectiv reprezintă numărul maxim de
linii/mm ce pot fi redate clar. O determinare corectă presupune utilizarea
unui film cu putere de rezoluţie mai
bună decît a obiectivului developat in
anumite condiţii. Puterea de rezoluţie
este maximă În centrul imaginii şi
scade spre zonele periferice.
In afara parametrilor menţionaţi exis-

e

4;

tă încă mulţi alţii cu implicaţii
tice mai mari Însă.
Lentilele se află În aşa-numita

teore«mon-

tură a obiectivului», Pe ea se află
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inelul de
a diafragmei şi
inelul de
imaginii
funcţie de
obiect.
intre ele sa'u
Lentilele pot fi
despărţite printr-un
de aer. Suprafeţele lentilelor aflate in aer se acoperă
prin
in
cu straturi spe:::
ciale
care imbunătătesc
calitatea
apreciabilă a
reflexie.
Aceste
conferă obiectivului o
coloraţie uşoară, albăstruie sau roşia
tică datorită unor fenomene de interferenţă, Deoarece la obiectivele de
bună calitate numărul lentilelor este
mare, pierderile de lumină prin reflexie
afectează caracteristicile calitative Într-o anumită măsură, chiar În conditiile
stratului antireflex normal. Azi se' fabrică obiective avînd pe lentile depuse
straturi multiple de grosimi anumite
şi din materiale cu indici de refracţie
strict determinaţi,care reduc pierderile
de lumină prin reflexie la un minimum
considerat practic fără acţiune. Aceste
obiective se notează cu MC,de la denumirea engleză a tratamentului, multicoatig (straturi multiple).
Obiectivele fabricate azi prezintă
bune caracteristici optice datorate
structurii lor constitutive şi constructive. Chiar aparatele mai simple, de
mare serie (de exemplu, aparatele
«Smena») dispun de obiective de bună
calitate. Qbiectivele de foarte bună
calitate, cu deschideri relative mari,
cu o optică excelentă sint echipate cu
diafragme cu preselecţie, simplă sau
automată, ceea ce, pe ansamblu, face
ca preţul lor să fie deseori mai mare
decit cel al aparatului fotografic ca
parte mecanică distinctă.
Obţinerea unei imagini clare pentru
un obiect la o anumită distanţă presupune deplasarea obiectivului sau a
unei părţi din el faţă de planul imaginii.
Intreţinerea obiectivelor presupune
evitarea şocurilor, trepidaţiilor, păs
trarea lor ferită de praf şi umezeală.
Un obiectiv se şterge cu o pensulă
moale şi-n cazuri excepţionale cu o
cirpă moale şi perfect curată. Este
total contraindicată utilizarea unor
substanţe degresante (alcool, benzină,
eter, acetonă et~.), care pot deteriora
obiectivul. Se va evita, de asemenea,
utilizarea unei bucăţi de piele de căpri
oară, deoarece firele de praf pot avea
duritate mai mare decit sticla obiectivului, iar prin imprimarea lor În structura pielii se obţine un mijloc abraziv.
Sistem ul de vizare
Necesitatea sistemului de vizare este
evidentă, graţie lui cunoaştem zona
din spaţiul obiect care, pentru o anumită poziţie a aparatului fotografic,
poate fi redată pe film.
Nu vom discuta decit despre vizoarele posibil de Întîlnit la aparatele de
fabricaţie modernă.

(CONTINUARE ÎN NA. VllrOR)
Fig. 9
Sistem de Încărcare şi transport al filmului de tip rapid. (Aparat «Zorki» 12).

OGlINDÂ
ROTATIVA
fig. 10
Aparat fotografic (<<Zenit» 6)
înzestrat cu un obiectiv cu
tanţă focală variabilă de
«Rubin» 1.
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stare de blocare treoe in stam de
tranzistorul T2 se bl()cl1lează.
tranzistorul T1 se blochează şi

relistenlă

ce suportă un curent de

curentul in sarcină devenind
la
dispariţia
tranzistorul
T4 se blochează şi
reintră in stare normală de functiionare.

consumul de curent dorit plus 5% in
plus.
care se reglează potenţiometrul
ca tranzistorul T4. să intre
in
Aceasta se observă pe un
vo:ttmetf"u montat ia ieşire, În paralel
pe re.zistenta de sarcină.

saturaţie,

Alimentarea cu energie electrică a
emedronice realizare' cu
trainziist.:lar"e dictează,. de cele mai multe ori, at&g'liQe,rea par-a.m:efriiEm pre~ălu1i,
buna
şi Siil1u!:",i!lJ'da in exploatare.
De ac:eea sursele de amilme~n"bl:re
muft
de ech:rpamel1fuf elec:lrol1lic

i'ruoP-lfP.a tranzistorului din etajul fina!,

a tran:ziston..!Iuf serie din stabiliIntroducerea uneu protecţii elec-

tronice

ultrarapide

este,

de fapt,
eficace.
Sti1!,biriz,at(J,nd 0.1"'..."1' ...... "'" ... din schema
utilizează tranzistoarele T1,
stabilitatea
soluţie

Tot

iar

asigură

la s.upl'acurent.
po1ten'tiollle1tml P1 se ....,.nl"'=<~T,.

acestui
ca
mod normal! e& să fie blocat Curentul care trece prin rel.• stenţa R cu valoarea de 1 creează Sa
o an umitiJ. cădere de tensiune.
momentul
cind curentu.. absorbit depăşeşte o
anumitiJ
căderea. de tensiune
suficientă pende!l.chidelnea tr"am~istcC)rullui Toi. AsfPQ,temlfiedul bazei tranzistorului T2
tranl:istoru~ T1 micşorindu-şi
simţitor curentul de colector, intrucit
baza sa este cuplată. Ia emitorul lui T2.
Dacă la ieşirea stabilizatorului apare
un scurtcircuit
tranzistorul T 4 din
",,,,,il,,,, ...ii7::1;'''''''''

o.

emitmoarel!or MA.).
...·.C:I... IL.1I.oG

curentă

de expl(.at.are

radioemijltoarelor se
modificări ale r~limlUllui
modificăridl(~~(~iunloo~a

a iranzistoruluID sau de moale impedanţei sarcinii (antenei). Aceasta atrage după sine dis-

dificări

După ce montajul a fost 'realizat
practic, la ieşire se conectează o

+
REZisTENTĂ

DE VERificĂT

VOlTMET~U

ELECTRONIC

Rx
DOMENiu
D-15Vc.G.

Ohmm.et:rele anaI~ atit cele eled:ri.ce cît şi cele
eJectronia; au scala ndiD.iarli. Acest fapt este o deficientă care este in detrimentul pn:cizi~ intrucit la'
valori mari. gradaţiile sint: din ce in ce :mai apropiate.
Acest impediment se poate remedia folosind UD artificiu pe care il prezentăm aJitmat.
Folosind fODDuIa clasică a lui Ohm" se poate :măsura
valoarea unei rezistenţe necunoscute, dacă este conectam intr-un circuit in care se genereaZi un cureot
constant de valoare cunoscută şi se măsoară tensiunea
care cade pe rezistenta necunoscută.. Aceas1ă metodă
are avantajul unei indicaţii lineare intmdt tensiunea
măsura1ă este diKct şi tioiar proporţională cu rezis...
tenta necunoscută..
În fig. I redăm schema unm ohmmetm simplu bazat
pe principiW

menţionat.

Tnmzistoml TI este folosit mtr-o schemă simplă de
generator de cmem: constant. Comutatornl KJ permite
selectan:a do:meniuJW" respectiv valoarea curentului
:iar bateriile BI-B2 asigmă tensiunea de refeaI:iJmelltan::a montajului Tensiunea care cade

rez:isk:nta neam05CDti se misoarli m. un voltmc=tru
eb:tromc. Se
utifua in aa3. scop şi uma din schein revista noostri..
raport de moorea
Ci domeniului se pot
la o valoare de
MO.
tabelul 1
la diferite
comutatomlui Kl valoarea. curentului
in punctul <<1»,
rezistenta lb; si temmn.ea oorespumătoare măsurată
cu voltmetml dectromc. Pentm o mai buni int4ele~:ere
prempllJS in tabd 10 V
scaJă) de voltmeU~

CHITURI
CHIT PEINTRU GEAMURL Se poate face
ameslecind cre&i şi ulei de in fiert. Se frămtntl
ca o cocă tare,. cind este bună de utilizat.
CHIT PEINTRU METALE. Se amestecă
praf de miniu de plumb 2 părti cu 1 parte cretă,
impreună cu ulei de in fiert,. pînă se formează
amestecul lIa consistenta dorită.

de domemul de măsură. .Valoarea reală a rezistentelor
RI-R4 trebuie să fre corelată la curentul care se 'cere
a fi generat. Valorile rezistenţelor din schemă sint date
pentru tensiunile exacte indicate pentru BI - 82 Etalona.rea rezistentelor este indicată să fie efectuată cu
baterii care au fost folosite timp de 1-2 ore într-un
receptor radio la un consum moderat (15-20 mA).
În acest fe)" tensiunea bateriei se stabileşte la o valoare
care se menţine un timp mai îndelungat. Consumul
montajuJui frind redus se pot utiliza batem de 9 V,
BI o bucată, iar pentru 82 două bucăţi legate
In1:OC1Wn=<l bateriilor cu sursă simplifică foarte mult
m(]'nta~u1; :recomandăm totuşi constructorilor
care
în permanenţă ohmmetrul, să COJlStIlriast3
o smrsă cu tensiune stabilizată, care să aSIgure tensiunile exacte cerute pentru Bl şi 82. În acest fel, rezistenţele RI - R4 se pot etalona mai precis.
Domesi.

Rezistenţa

f!ldOl' X

RX max.

10 mA
tmA
mA

mA

IlrO
lOkQ
lOOkO

IMn

tOV
tOV
IOV
IOV

CHIT PE INTRU STICLĂ, METAL ŞI
LEM" Se amestecă pînă la consisfen1B dorită
praf de clI"em şi sheUack. Se intrebuinţează in

staile fierbinte.
CHIT PEINTRU LIPIREA UNOR OBIECTlE DIIN STiCLĂ
Se amestecă 1 parte fluoral: de calciu cu 1
parte pullbeile fină de sticlă şi 1 parte silicat de

sodiu. obi!;inindu-se o pasa groasă care se
inlinde pe marginile obiectelor de lipit Întinderea chiitului şii impreunarea celor două bucăţi
de sticlă de lipit trebuie făcu1e destul de repede.
.Acest chit se intăileşte in cfteva zile şi devine la
fel de tare ca sticla.
CHIIT REZISTEINTLA ACIZI. Se amestecă
consiistEm~lei dorite glicerină
La temperatura
intăre!ste in cfteva ore şi
pn~gă·teş;te in cantim(llm!l~ntul
Acest chit
utilizat la chituirea
obiecteh:>f din ceramică şi

.::tU!

E.. ~.

!I'I\

joE------=------ 90mm-----------i....

STRAT DE

LICEU SIMION - Canstanţ:a
pistolul descris nu se
prillcimlimai de cere prezendar are 01
tate in
notă aparte pllin rea~izarea sa P~ili:t~u~.
Miezul pe care se
bobinajul primar nu-I mai formează to~a
obişnuită cu forma ei cunoscută. Bobinajui se face
un miez toroidaB.
datorită
sale.
construirea unui
RU1ldalm~mt

PHFSPAW

fără

În

pauze intre ele.
fiecare strat se pensulează
ce pătrunde
astfel rediuciindu-ste pierdecurenţi Foucault in mod consi-

de~[)SE!beşte

strat, pînă
de 1 cm,
cores,pulndie unei sectiuni de
9 cmf'. Se
torul din maşină şi se
imbracă in hirtie obişnuită bine Iăcuită,
pentru a se evi1a contactul sirmei din
ftn"""",,,.. "''O. corpul de fier, apoi se scoate
care am făcut torul.
unei <mafigura 2, şi va
număr de 900 de spire
sirmă de Cu-Em de 0,22-0,25 mm.
de ultimele 26 de spire se
care impreună cu capăscoa.te o
tuS de
va da 6,3 V pentru bec.
o singură spiră «U»,
se rea.fiizează
bară de cupru cu
sec:tiull19a de 6 x 4 mm.
5. mm de capetele spirei in U se dă
cife o, gaură cu filet M3 in care se
runtroduc şuruburife pentru fixarea «an-

stlwii.

DE 15mm~

. . . . ------------nomm----------~-~

sei». Ansa se y,a,e xecum dintr-o bucată
de sirmă de Cu ,cu dia metrul de
mm.
Înainte de introducerea sec:ull1ldarului in tor. bara
va izola cu un strat
de pînză Iăcuită u~terior.

se

pistoll:dum şi
se
dintre variantele deja
CUli"lO~!>CIlIte" râminind la aprecierea con-

IlNlRIClPTua

Receptoarcle de radio simple ro am.plificare· directă au particularitatea unei
sensibilităţi şi selectivităti deficitaR. Acest

impediment se datorează în mare :măsuri
• neadaptării impedantei ciJraritdOI".
Folosind schema din fig;. l~ se in1lătmă
aceste neajunsuri. Acest montaj simplu
se poate construi uşor. obţinind un
minireceptor cu perfonmmte sullerioaJ~.
Secretul unei seIectivităti şi saml!lUltăli excelente constă in folosiRa unm
artificiu, prin care se obţine o impedanti
de intrare foarte mare.
Tranzistorul TI este folosit ca IqIdor
pe emitOI'. Se obtme astfel o imb1mă1lă
tire substantiaJă a factondui de Gilitate
~(Q» a circintnlui acordat format din
Lt -CVI' De asemenea" nu mai este
necesată folosiI:ea unei imişmări suplimentare de adaptare. Semna1!u1 este amplificat şi demoduIat cu tranzistorul Ta;Urmele de înaltă frecvenţă sint decupJale

cu coOOcnsa.toml CI- Semnalul de joasă
Im~Dtă este

amplificat apoi de tranT3 - Ascultarea se face intr-o
casei cu impedanţă mare. Se pot folosi
căşti cu cristal sau Căşti dinamice de
400') Q. Ciştile miniatură de 8 Q nu
fom direct, trebuie asigurată
ad<itpt!an3 iDterca1ind un transformator
utilizat la aparatele de radio
cu
Ascultarea in difuzor
se o~ prin folosirea unui etaj fmal
cu ~ după schema unui aparat
~ utilizind piesele de schimb
pentru aceste aparate care se găsesc în
l1"aWU"Cat că
.11-""'....... W"",,,

nu s-a folosit reactie
din acest motiv ca1itatea redăÎ:ii
fidelă..

Fidelitatea este Îmbuprin folosirea unei bucle de
reactie negative P 1 - C3 • care permite.
totodată" reglarea volumului.
R.eceptmul permite ziua ascultarea in

nâdţiti şi

bllDle condiţii a posturilor locale şi apr:o-

·~5Klira
recepţionează şi

un

de posturi puternice care se

gă

plate. iar seru:a se
număr

distanţă.
Construirea practică

sesc Ia

se ~ pe o
placii din material izolator (pertina.x,
textolit, plexi, cduloid).
În figw:a 2 se redă o schiti orientativă
pentru amplasarea pieselor.
Bobina Lt se oonfecţionează in1ăşwind
80 de spin! din sirmă de cupm emailati
de 0,7 mm, spirii lingă spjră. Pe ferită
se lipeşte intii o hirtie sau :material plastic,
după care se trece la reaJizarea bobinajului Ferita, cu un diametru de 8 sau
10 mm, va avea o lungime de 80 mm.
Nm:nărul exact de spire depinde de

feri1a şi oondensatorul variabil utilizat.
Condensatorul variabil va avea o capacitare maximă de 100 _.. 150 pF.
Se poate folosi in acest
un ooDdensator 'IIariabiI mmlJabn:ă..
Aceste oondensatoare sint duble ~
de obicei" an o valoare mai mare (2 x
270 pF). Se ajunge la valoarea dorită
legind în serie cele două secţiuni

In locul

oondensatomlui variabil se poate folosi
la nevoie şi un oondensator semireglabil
de valoare corespunzătoare.. Performantele montajului descris sint comparabile
cu scheme similare realizate cu tranzistoare m efect de cimp
sau
ciIcuite mtegmte.

~------------------90mm ------------------~

GAURIREA STlel I
In acest scop există mai multe metode.
printre care amintim găurirea cu ajutorul
unui burghiu cu cap de oţel vid ia. locul
fiind umezit mereu cu petrol sau
trosin. Se
turafie
maşina de găurit.
străpungerea pe

o

ia

din

Atenţie la vaporii de
to:xici,şi la eV~~iIlltuallii
Spiraiul este
redaică as€:u1:iirea

de

yn':::'lIfI~,

1

______________...~a.·....--

intrellJ,rindelri, orice in..

ceUn1nat:oalrH adred::
ELECTRIC

14.19.61

• dimensiuni de ....... 11-."" ... +
• tensiune nominală

ea
de racordare a
bipolară fără contact de
Are 3
de lucru al
consum
este de 10 A c.a.
Aparatul se compune din urmă
toarele
•
cu contacte si borne
• capac
.

20

•
•

nominală

DE·
., umidilalea

relativă

a mediului ambiant: max.

la

C

Ba 40° C

telllDleriiltlJira mediului ambia.nt:
• aatiiudinea:

la 2000 m.

la 40 0 C(menedepăşind
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ARACTERIZATE
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500 lei
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ALBATROS
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1900 lei

PREDEAL·AUTO

645
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1450 lei
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E. MIHAI -

Repetatele inregistrări şi redări,
in special ale programelor muzicale, pe instalaţii şi agregate ce
au caracteristici de frecventă foarte diversă, introduc' În acel program aHerări substanţiale ale calităţii sunetului. Acest neajuns poate fi remediat dacă În lantul electric al sistemelor de ,inregistrareredare este intercalat un preamplificator corector al caracteristicii
de frecventă. .
In schema alăturată este prezentat un astfel de montaj relativ sim-

laşi

plu, dar foarte. eficace. Amplificarea globală este aproximativ egală
cu unitatea, distorsiunile proprii
mai mici de 0,01% impedanta de
intrare apropia1ă de 1 M o, caracteristica de frecven'tâ cuprinsă Între 30 Hz şi 20 kHzf cu neUniaritate
de 0,1 dB. De remarcat că se pot
face corecţii de ± 15 dB fa 50 Hz
şi de + 16-14 dB la 15 kHz.
Primul tranzistor este in montaj
repetor pe emitor şi deci amplificarea sa este subunrtară; secundul
tranzistor (amplificator de tensiu-

compensează, de fapi, reacţia
introdusă de grupul RC montat

ne)

intre cele două etaje, grup ce consîituiecoredorul de frecvenţă.
Cele două tranzistoare utilizate
sînt de tipul SC 173, dar se pre-

• Utere~e A, S. C .şi
crescătoare.. D, C, B şi

O

reprezintă

tează· şi

SC 109, Be 107 etc.
pentru buna
funcţionare (calitativă) este utilizarea unei surse de alimentare cu
tensiunea cit mai stabilă şi În special foarte bine fi It rată.

O

condiţie esenţială

patru cifre distincte consecutive, in ordine
ac,eleaş.i cifre, dar in ordine descres-

A vor reprezenta

cătoare.

Dacă op.eraţia

de adunare:

A B C D
D eBA

EPO[A DE Pion
A
Martie 1906. Pe cimpul din jurul
comunei Montesson -Ungă VersaiUes ---; un cutezător experimentează o maşină de zbor căreia nimeni nu-i dă nici o atenţie, fiind
socotită, de către specialişti, drept
o fantezie. Inventatorul - românul
Traian Vuia - incearcă să realizeze imposibilul epocii sale -zborul fără catapultare cu un aparat
mai greu decit aerul, acţionat cu
mijloace proprii instalate la bord.
Maşina este un monoplan conceput încă din anul 1901 şi perfectionat ulterior: Are o elice de
2,20 m, cu 450 de turaţii pe minut
aripile - 7x2,2.0 m; motorul 20 CP; greutatea totală a aparatului -240 kg. La primele experien-

te -

in decembrie 1005 ---; motorul imprimă maşinii (care se deplasa pe patru roti de bjcicletă) o
viteză de 40 Ion pe oră. Incercarea
decisivă făcu1ă la 18 martie
19(1; - aduce succesul urmărit
avionul lui Vuia se ridică de la
pămînt prin forta maforului său.
Acesta a fost inceputul cert al
zborului mecanic din lume, aviaţia mondială dezvoltindu-se pe principiile elabora1e de genialul nostru
compatriot - fapt recunoscut de
intreaga presă a timpului ---; intre
care şi de rev~sta franceză «la
Nature» (11 august 19(6), din care
reproducem fotografia alăturată.
ION MUNTEANU

12300
umde cele ;patru puncte reprezintă
ace~eaşi cif:reintr-o ,ordine necunoscută, are carezulltat 12300, să se detiermine numă:rulsubstituit prin ceie patru
puncte.
• Un «şarpe» matematic interesant
se poate obtine scriind numerele intregi pozitive lc,onsecuth,. .aşa cum
arată figura alătulati. Continuind să
comple'tăm .ta infinit cof.oama, fieicare
număr prim fcoiorat) ya «cădea» p,e
aceeaşi linie dreaptă secantă.. Vi propunem să explicaţi acest lucru.

MARK ANDRES
• Printre «capcanele» matematice
care, datorită unOr erori neobservate
sau intenţionat concepulie, ajung să
demonstreze absurdităţi evidente, se
numără şi teorema de mai jos. Cititorul
este invitat să găsească greşeala-cheie
in raţionamentul care urmează.
Considerăm uneerc inijia~ a1că:rui
diametru AS ieste egal cu 2 (,cercul malle
din figura alăturată). O jumătate a
acestui cerc are, după cum se şt1e.,
lungimea 11f.
impălrţim acum diametru:j AS in
două pă!I'ţ1i egale, pe car,e ievom lua ca
diam'elre aJecercurHor următoare ca
mărime. Un semicer,c.a!acestor
cercuri va .ayea pr~n urmare lungimea
lf/2, deci Hniiacurbăcare desparte
zona colorată de cea albă (formată
diin doui astfel de semicercuri) va
avea 'ungi.mea totală lT. In mod similar
vom construi in continuare patru
cercuri de diametru 112; fiecare semicerc a1 acestora va avea lungimea TI14,
deci Jlnia .şerpuită lormată din patru
semicercuri, alt&mind de o parte şi de
aataa ~ui AB,vaavea lungimea totală lT.

Procedeul se poate. continua la infinit.
Semicercurile vor deveni din ce in ce
mai mici, lungimile lor injumătă
ţindu-se la fiecare pas, dar totodată
numărul lor dublindu-se de fiecare
datâ. lunginea totală a liniei şerpuite
va rămîne aceeaşi, egală cu IT . Dar.
cum este evident că această linie
tinde, la "infinit, la diametrul AB, reluUă că

lT=AB=2.

Pentru proba de concurs se cronola viteza atinsă pe parcursul
a
cînd raza de zbor (pilo5,92 m. Fiind destinat
mari, aeromodeleJe
eosebit de aeradinatotul pentru atingerea
aeromodelele de viteză
e regulamentul Federaţiei
Internationale În denoltao seamă de norme tehnice,
cilindreea motorului maxim
c, suprafaţa totală minimă a
ampenajului orizontal de 2 dmp
fiecare cmcal cilindreei motowcărcătura maximă pe unitate de
.daţă max. 100 gldmp, iar carburanumai tip standard, fără «stimulatori»
..:ă 15% alcool methilic + 25% ulei de

placaj. 3. După ce au fost
prin
stingă sirmele de comandă
0,5 (121,
Înveleşte prin tndeiere cu placaj de
1~,8 mm tntii partea de dedesubt
(intradosul), pe o planşetă de s.prjj~n,
ap.ol partea de deasupra (elttradosuO.
Pentru i'nclererea aripH, cit şi a ceforia'te
piese ale aeromadelului se folosesc
clei aga, emaită~ adevinor. sau alt clei
similar.
AmpenajuB oriz.ontaJ (poz. 1) stabil.Îzatorul şi profundorul. (10) se confecţio
ne·ază. din plac.ai de 2.5 mm sau placă
de tei. Se rotunjeşte I.a bordt:d de' ata.c
şi borduri marginale
ascute pe
10 mm la bordul fugii.
(10)
se prinde. În balamale
conform.
desenu!ui cu ax comun din sirmă. de
oţel (J 0,5.
In.
Fuze.laju.l. comp.us din batiu motor
Aeromodelul «Campion SP-25» a fost (poz. 5.), pe care se va fixa motorul,
':'.J~struit şi experimentat in condiţiile
fuzefajul propriu-zis (3). şi terminaţia la
tehni~e enumerate.
efam bon (6) pentru: contro·Puf tijei de
AI'ÎP<1 (poz 8) se construieşte dintr-un
comandă a profundoruEu~ se poate conschelet (oe longeroane. Ia bordul de fugă
strui În varianţa cu batiu (4) dinaluminru
(brad sexţ. 10 x 2), bordul de atac turnat sau constructie avan1:aj~să la
(3 x 1) şi nervuri de legătură înfreele
şocuri le de fa aterizare pe care te preia
din placă de tei 3 mm cu profil aerodi- batFu& sau cu fuzefaju5 - indusiv banul
namic simetric gros de 10%. la bordurHe - din [emn de tei sau p~op.
marginale se termină cuplăcuţe de tei.
După forma şi dimensiunile din desen
În partea centrală, la 1/3 de la bordul de ". se decupează cafuput de lemn, intii
atac, se plasează axul triunghtului. de profilul taferal. apoi in vedere de sus
comandă (poz. 13), pe două şaibe din
(42 m!'" grosime maximă) şi se profiEea.zâ
metrează

se

r

l

aerodinamic. CalhJ!iJul fu:zemajldu;
pune din c·ele4
nul in pers;le(:fhră
tia fm~eliaju!luil!>,
blate
cu
go~irea de miez,
de mal(. 2 mm grlDsllmie.
a "motorului se În4:leim:ă oeUlllmv.
de jos cu etambon se
de sus cu şuruburi lungi
piuliţe.

După
mandă

introducerea sistemului de co(triunghi. tjjă de transmisiune.
la profundor şi tija de 9 mm a profundorului) se montează şi se incieiază aripa
şi am penajul orizontal pe fuzelaj la zero
grade in incident,ă faţă de axul fuzelajului. Intreaga constructie lemnoasă se
impregnează cu dm de oase apos pentru acoperirea perilor, apoi se vopseşte
cu vopse!le de nitroceluloză (duco) şi se
Iăcuieste cu ~ac Paiux, care protejează
vopseaua la contact cu combustibilul.
Sistemu! de comandă. forma.
triunghiul de comandă (13), din tablă
oţel 1 mm, se fixează cu un şurub M3 x
10 Într-o bucşă de alamă pe o parte şi
două bucşe din placaj, 2 mm, in partea
opusă, conform desenului. Din triunghi,
două sirme r/:J 0.5 pornesc prin aripa
stingă pînă ~a 10 mm in afară" unde se
fac ochiuri cu It 4 mm. De la, triunghi, o
tijă de ;, 1,,5 face legătura cu tija profundorului din tablă otel 0,5. Întregul ansamblu de comandă trebuie să reziste la proba de tractiune de 20 de ori greutatea
aeromodelului. m circa 10-12 kg.
Grupul moto-propulsor este format
dintr-un motor (1) de maximum 2.50 cmc,
care are montatii o elice (11) din fag sau
carpen cu diam~tnJ' de ~_~ 5f) şi cu p~s dec

intrare mare de h =
maieul (conul poz. 5)
Pentru forţarea ieşirii gazelor arse din
motor se poate confectiona un tub
rezonafor (2) care, pentru tipul de motor
de club M.V.V.S. - G-7, are dimensiunile din desen. Prin folosirea rezonato!'Ului se creşte puterea motorului, respectiv se măreşte viteza de zbor cu
15-20%.
Rezervorul poz. 9 se construieşte din
tablă da 0,15~,20 de ia cutiile de conserve, după cotele şi
indicată.
Ţevile de alimentare por
din
ţeavă de alamă fJ 3 dela
cu pastă
de pix. Teava de umplere va prevăzută
cu un buşon înşurubat etanş. De la
ţeava de aluminiu se racordează cu
varnis de pînă la ţeava carburatorului
de la motor. Teava de suprapresiune se
racordează cu cuza specială de la carterul motoarelor prevăzute cu aşa ceva
(MVVS-G-1). Rezervorul se fixează
În interiorul fuzelajului sub aripa cit mai
aproape de rmotor in interiorul cercului
de zbor, deci pînă În axul fuzelajului,
văzut de sus. cind nu avem motor
prevăzut cu posibilităţi de racord pentru
suprapresiune. In acest f-al, combustibilul este permanent impins de forta
centrifugă creată in zbor către carburatorul motorului.
În timpul pilotajului, linia de zbor
trebuie menţinută intre 1-3 m.la Început
pilotind liber, apoi pe măsură ce se învaţă pilotajul mîna cu manşă se aşeazq
În punctul fixa! pilonului central de
pilotaj.
ŞTEFAN PURICE
maestru emerit al sportului

(URMARE DIN NUMĂRUL TRECUTJ

l

Pasionaţilo'- constructori amatori le prezentăm din revista «Selbsb o etajeră
respediv modul ei de realizare.
Patru scinduri de brad sau plăci aglc "~ratet tăiate la dimensiuni şi imbinate atit pentru această etajeră.
Ca element decorativ 'sau pentru ; Jepozitare, realizarea etajerei rămine, in
esenţă, un exerciţiu util pentru constnJctor.
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POSTA REDACTIEI
~

ING. 1. DUMA - BUCUREŞTI
Materialul trimis a fost reţinut spre publicare.
CAMElIA PERIANU - BUCUREŞTI
Adresaţi-vă oficiului poştal in raza căruia locuiti.
G. TURCULET - BACĂU
Vom publica o schemă de ionizator.
D. ARSENI - JUD. PRAHOVA
Nu detinem schema.
C. BERTESCU - BRĂILA
Se pot folosi 2 baterii de. 4,5 V; difuzoare şi
de alt tip şi, bineinţeles, un comutator
cheie.
M. TOMUTA-BERIU - JUD. nUnl&UVKn.,...
Vă felicităm pentru preocuparea dv. şi ne
bucură faptul că articolul despre stupărit apărut
În revista noastră v-a .ajutat.
Cărţile menţionate ie puteţi obţine de la librăria «Cartea prin poştă», str. Pitar Moş nr. 5 Bucureşti.

La ultima intrebare nu

vă

putem

răspunde,

~

fiind necesar un consult medical.
deci unui medic.

Adresaţi-vă

MARIUS SENER MAN - ŞIMLEUL SaLVA·
NIEI
Încercati cu MP 35. Articolul din numărul 5/75
era destinat specialiştilor.
În general, nu ne putem pronunţa ce rezultate
se obtin aduCÎnd modificări unei scheme.
C. STANCIU - JUD. BACĂU
Revedeti colectia revistei noastre.
MlEŞNITA":"" TIMIŞOARA
Am reţinut sugestiile dv.
Nu cunoaştem echivalenţa circuitelor integrate
descrise.

R.

DUTESCU-g~·~~'n~,9

Rezistenta are valoarea de

kQ.
ELEV V. PETRE - JUD. PRAHOVA
Am reţinut sugestiile dv.
D. TARMURE - BUCUREŞTI
Pentru amplificatorul de antenă luaţi legătura

cu autorul cărţii.
in televizor modificaţi poziţia miezului inductanţei oscilatorului de linii.

A. DU MITRESCU - BRAILA
Blitzul se ţine cuplat in priză numai cit se
fotografiază. R nu influenţează substanţial.
7
t HOTU - BUCUREŞTI
Puteti face modificările.
C. DUCU - PITEŞTI
Cititi volumul I din «Scheme de televizoare»
apărut in Ed. tehnică.
t GHEMEŞ - BUHUŞI
Construcţia emiţătoaretor este permisă numai
pe baza unei autorizaţii. In acest sens, luaţi legătura cu radioclubul din Bacău. Consultaţi un
catalog de semiconductoare..
,
P. LOTREA - TURNU MAGiJ~.
u
Materialul trimis nu Îndepline~ v~:J.
publicare. Aşteptăm alte realiZi~~Jii,OfF

complex de televiziune. Extragerea impulsurilor de sincronizare, atît pe orizontală cît şi pe verticală, din semnalul complex de televiziune se efectuează de un etaj special, denumit separator de impulsuri.
La televizorul dv. «Rubin»-102 etaiul separator este rea1 TI.
lizat cu tUIJul de 6
fiindcă nu
sincroniza imaginea niCI
. pe linii, înseamnă că ambele sisteme de
Imf>UH>UrI de sincronizare, defectul trebuie
În
de ImJHJI~>un
Verificati
electronic,
frecvent. .
Schema alăturată vă prezintă legăturile la soclu, tensiunile de polarizare, precum şi valorile pieselor componente.

Radioreceptorul
produs de industria japoneză,
format de buzunar, poate recepţiona gama undelor medii
AM sau UUS-CCIR.
Este echipat cu 10 tranzistoare si 3 diode. Frecventa intermediară pentru UU5 este
10,1 MHz. Frecventa intermediară pentru AM este 455 kHz.
~uterea de ieşire este de maxi-

r
~

Redactor
ÎN COLEGIUL

GEORGE

IUE
PlEŞA.

Prezentarea

artistică-grafică:

ADRIAf,. i MA TEESCU

mum 230 mW. Alimentarea se
face cu 6
de la 4 baterii de
1,5 V. Consumul de curent În
lipsa semnalului este În jur de
12 mA.
Schema electrică prezentată
alăturat, avind notate elementele semiconductoare, precum
şi valorile pieselor componente, este de un real folos in depanare.

