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la Conferinţa cadrelor didactice din
chimie, ţinută la Roşiorii de Vede intre
5 şi 6 septembrie. intre lucrările prezentate a fost susţinut şi un referat privind
realizarea unui cromatogr'af de analiză
a gazelor. Sigur, tema este interesan~~,
dar evenimentul capătă o altă semnificaţie cind referentul este un elev,
Stelian Grigore, de la Grupul şcolar de
chimie .Ploieşti.
Cromatograful cu detecţie voltmetrică, lucrare din planul de autodotare
al şcolii, utilizat in analiza produselor
obţinute de la micropiloţii de cracare
catalitică, a solicitat din partea realizatorului, sub indrumarea profesorului
ing. Ştefan Ilie, o muncă intensă şi
bineinţeles o pregătire temeinică.
lJ>ealtfel, asemenea realizări sînt numeroase. Grupul şcolar de chimie
din PloTeşti bucurfl1du-se de un frumos
renume În întreaga ţară. Sesiunile
ştiinţifice naţionale ale elevilor, olimpiadele şi Întilnirile lor au .. primit cu

interes Şi au apreciat întotdeauna
sUGcesele remarcabile dobindite de
elevii ploieşteni. Iată, la Olimpiada
naţională de chimie din anul acesta,
cei cinci partiCipanţi ai GrupulUi şcolar
de chimie au obţinut tot atitea premii.
In' fruntea lor s-a clasat Adrian Panaite, anul IV, ocupantul locului intii.
Iar la Sesiunea de comunicări ştiinţi
ficea elevilor din liceele şi şcolile de
chimie, lucrarea «Transesterificarea
benzoatului de metil» - prin care s-a
reuşit ca din acest deşeu din fabricaţia
Combinatului petrochimic Brazi să se
obţină benzoatul de butil cu largi aplicaţii in- plastifianţi -; realizatori.i, elevii Ştefan Panaite, Claudia Măglrescu
şi Veronica Dima, obtinind un merituos
loc doi. Şi la Sesiunile de filozofie şi
limbi străine, elevii pioieşteni au fost
printre primii, confirmînd că o atenţie
deosebită se acordă acestor discipline, că nu rămin in domeniul strict al

speCialităţii.

Prezentarea acestor succese, desigur o mică parte din realizările Grupului şcolar ploieştean,ne-a oferit posibilitat~a să evidenţiem preocupările majore ale elevilor şi cadrelor didactice
ale şcolii pentru iropletirea strinsă a
învăţămîntului cu cercetarea şi producţia. De fapt, acesta este scopul tuturor
acţiunilor intreprinse de şcoală pentru
perfecţionarea pregătirii elevilor, pentru apropierea şi legarea organică a
învăţămîntului ca -cercetarea şi proiectarea, cu producţia. fntre măsurile
luate pînă acum, şi care vor cunoaşte
noi forme de dezvoltare, vom menţiona
În primul rind organizarea grupelor de
elevi din anii IV şi V, care işi efectuează
practica in două mari institute de
cercetări şi proiectări din oraş. Este
vorba de Institutul de cercetări şi proib" ..
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şi laboratorul. de cercetări al Combi-

natului petrochimic Brazi.
Aşa cum ne spunea profesoara ing.
Claudia Dumitru, «elevii claselor de
tehnologia prelucrării şi chimizării ţi
ţeiului şi chimie organică au lucrat
in cadrul Instituf'l,!lui de cercetări şi
proie-clări rafinării şi petrochimie, la
rezolvarea u-nor teme din domeniul
cercetării eficacit~ţii catalizatorilor, .al
ailali~elor cromatografice şi al analizelor de prOduse petroliere».
Incepind din ac.est an, activitatea de
cercetare a elevilor incepe mai devreme, adică din anul III, cu teme:
relativ mai simple. Deja dr. ing. Andrei
Constantin, din laboratorul de cercetări al Combinatului petrochimic Brazi,
Împreună cu cadrele şcolii au fixat
pentru toţi elevii sarcini precise, t~
mele de studiu fiindinaintate dm
primele zile de şcoală. Se are În 'lfeder~.
cum ne mărturisea profesoara Clautha
Dumitru, «obţinerea unor unsori consistente - obiectiv al cercetării din
anii trecuti».
Elevilor 'din ultimii ani de studiu le
revine de finalizat o temă foarte importantă pentru Combinatul petro<:t'limic
Brazi' şi anume recuperarea unUi calaliiatdr pe bază de oxid de zjnc. Aşadar,
elevii Grupului şcolar de chimie Plo-

ieşti devin,prin munca lor, prin aportul
adus la rezolvarea unor teme de cercetare, participanţi direcţi la soluţionarea
unor probleme ale producţiei.
Dar, pe !ingă activitatea de cercetare
desfăşurată de elevii şcolii, o atenţie
deosebită se acordă pregătirii lor in
atelierele şi laboratoarele şcolare. Trebuie subliniat in primul rind faptul că,
in totalitate, laboratoarele şcolii sînt
dotate cu material didactic in funcţiune
reproducere identică a principalel~r
sectoare din combinatele petrochlmice. Un loc central n ocupă laboratorul tehnologic, dotat cu instalaţii pilot.
Tot aici, din iniţiativa şi sub conducerea maistrului instructor Nistor Fediuc,
a fost dată În folosinţă' o maşină de
prelucrat mase plastice.
Acest utilaj, conceput şi realizat de
qlevii şcolii sub indrumarea maistrului
Fedlot.,· ... ~o'St realizat dintr-o maşină
casată., «din tIt:. :Mhi)";:Ţ~~um zice
_autorul, adoptind in aceh:l'i"",\t'''9 soluţii constructive originale. Apoi, IJc,.,tru
familiarizarea cu utilaje moderne Cu ..
intreprinderi, pentru formarea reflexetor necesare, elevii şcolii lucrează efectiv la maşina pentru ambalaje din polisti.
ren expandat. Iată deci condiţiile opti~
me În care sint pregăt'ţi viitorii chimişti,
specialişti de miine ai acestei ramurr
de virf a economiei naţionale. Sistemul
de pregătire interdisciplinar, introdus
de mai multă vreme În şcoală;oferă elevilor posibilitatea de a identifica multiplele posibilităţi de abordare a unor
teme de studiu şi cercetare, de rezolvare in final a problemelor ce se ivesc
in producţie.
Am păstrat la urmă cuvintele directorului
profesorul ing. Gheorghe
sintetizind activitatea şcolii
intărirea legăturii ce trebuie să
existe intre Învăţămînt, cercetare şi
pn)dIJctje,~spIJnE*i că «meseria cu creta
se
Am Îliţeles,desigur, locul
care îl ocupă În viaţa şi munca C8didactice pregătirea practică a
perfect.ionarea lor, in strînsă
noiie sarcini ale invăţă
ţara noastră.

Ca vec:hhne.
din Pr,in",,·;n':lf...
Bălcescu» din
anul acesta 150 de ani
. A fost un minunat
morare a unei istorii
de
cire, istorie scrisă prin muncă, dr~gos
te şi pasiune. Liceul craiovean a pă
truns peste veacuri printr-o neobosită
activitate depusă de dasc;;ălii lui in
aceşti 150 de ani, prin alJsolvenţii
şcolii care au devenit personalităţi de
frunte ale ştiinţei şi culturii româneşti.
Printre ei, marele diplomat Nicolae
Titulescu, savantul Gogu Constantinescu, scriitorii Alexandru Macedonski, Traian Oemetrescu si Gib
Mihăescu, astronomlJl N. Coculescu,
matematicianul George Ţiţeica ş.a.
Astăzi, liceul «Nicolae Bălcescu»
numără aproape 2000 de elevi, care,
sub indrumarea a 98 de cadre didactice,
obţin succese remarcabile În toate
sectoarele de activitate. Anual, peste
80 la sută din absolvenţi Îşi inscriu
numele. pe listele candidatilor admişi
română

Îm1ă't~im1!ntIClI

superior, iar elevii claproporţie de sută la

cei 300 de absolau primit certificat
diferite mesarii, putind fi
muncitori calificaţi in Înelevilor, instruirea lor
se fac in cadrul microintreprinderii şcolare «Hărnicia», organizată după modelul marilor Întreprin~
deri. Anual, microÎntreprinderea realizează o producţie de peste 700000 de
lei, in cele 10 secţii componente desfă
şurindu-se o muncă intensă pentru realizarea produselor din contractele incheiate cu intreprinderile din municipiu. Iată, În prezent se execută o
seamă de produse de Înaltă tehnicitate
În colaborare cu binecunoscuta intreprindere craioveană «Electroputere».
In expoziţia organizată cu prilejul săr
bătoririi celor 150 de ani de existentă
am intilnit numeroase produse, rod
activităţii productive desfăsurate ~

al
in

orele de praGtică a elevilor, intre care:
grupul de alimentare cu siguranţă
electronică, dispozitiv centrifugal pen~
tru maşini de tricotat, transformatoare
tip C.I.T., produse de Iăcătuşărie, intrerupăioare trifazice şi multe altele.
O realizare remarcabilă a elevilor Că
tălin Ştoichiţă şi Ion Seicaru - minicalculator electronic -a obţinut locui
intii la concursul naţional de fizică. Dealtfe~În laboratorul de calculatoare, sub
indrumarea profesorului Nicolae Soflă,
se desfăşoară o muncă asiduă de
cercetare şi proiectare, de concepţie şi
realizare a unor noi tipuri de calcula~
toare electronice. Elevul piteştean Ho-

1. in laboratorul tehnologic
a intratin funcţiune un nou
reaUzat de elevii şCO G
vorba de amesie ..
citorul destinat iabricârii
unei unsori consistente necesar in combinatele de
petrochimie.
2. la maşina de prelucrat
mase pDastice... elevii se de.
prind cu tehnOlogia de fa ..
bricaţie.

3. Sub indrumarea profe-

sorului ing. Ştefan me, elevii ŞtefanPanaite, Claudia Măgirescu şi Veronica Dima execută ultimele retuşuri la ultima instalaţie din dotarea laboratoruRui de chimie-fizică al
scom.

r!a Giuram, ocupantul locului doi la
acest concurs, aprecia lucrarea elevilor de la Liceul «Nicolae Bălcescu» ca
fiind «cea mai bună lucrare de fizică
din ţară, schema originală şi realizarea sa din materiale recuperate ridică
şi mai mult valoarea performanţei»,
Aşadar, aprecieri elogioase din partea colegilor ce vin să ilustreze un
succes dobîndit in orele de muncă şi
studiu În care viitorii specialişti inţeleg
sensul unic al activităţii lor.
-Judeţul Oolj a indeplinit sarcinile
de plan ale cincinalului trecut cu două
luni mai devreme. la această realizare
o contribuţie modestă şi-au adus-o şi
elevii liceului nostru -ne spunea profesorul Tiberiu Pleniceanu) îndrumă
torul organizaţiei U.T.C.- care au
efectuat anual, fiecare elev, cel puţin
45 de zile de muncă În agricultură,apoi
În atelierele microintreprinderii, in intreprinderi din municipiu. !Jern'l",n,cni,,,,
colaborării noastre cu mari întrerlrirlderi din Craiova, cum sint
putere», «7 Noiembrie», Direcţia regională C.F.R. şi altele, constituie o
dovadă certă a activităţii responsabile
şi de calitate depusă de elevii liceului.
Această colaborare noi o extindem şi
prin alte acţiuni comune, organizate
de comitetul U.T.C. şi conducerea
microintreprinderii ". «Hărnicia» cu tineri din aceste intreprinderi. Astfel,
împreună cu organizaţia U.T.C. de la
Intreprinderea de reţele electrice am
organizat un lec!orat de istorie a U.T..C.,
la plenarele şi conferinţele organizaţi,ei noastre participă ca. invitaţi muncitorii din aceste unităţi economice,
foşti elevi ai liceului nostru.
Antrenaţi activ În intrecerea utecistă
«Tineretul -factor activ În realizarea
cincinalului revoluţiei tehnico-ştiinţi
fice», elevii liceului «Nicolae Bălces
cu» din Craiova Îşi intensifică eforturile, acum la inceput de an şcolar, pentru
ca sarcinile incredintate invătămintului
din ţara noastră să fie indeplinite,
absolvenţii devenind, ca şi înaintaşii lor,
oameni de nădejde ai patriei noastre.
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N. TURTUREANU
Circuitele integrate au o întrebuinţare din ce În
ce mai largă În industria electronică. În industria
maşinilor electronice de calcul s-a simţit nevoia
prima dată de a comprima Într-un bloc unitar, Într-un spaţiu mic, monolit un număr de circuite diferenţiale complexe. Aceste amplificatoare diferenţiale (astăzi sub forma unor circuite integrate),
datorită scopului iniţial pentru care au fost produse,
se numesc amplificatoare operaţionale.
În acest articol ne-am propus să elueidăm numai
unele aspecte ale folosirii practice a amplificatoarelor. operaţionale În cîteva domenii. S-a avut În
vedere interesul cresCÎnd al cititorilor pentru acest
subiect; totodată, folosirea circuitelor integrate a
devenit o realitate şi În aparatele comerciale (televizoare, aparate de radio, magnetofoane etc.). Cunoaşterea noţiunilor elementare În acest domeniu
devine astfel o necesitate pentru orice electronist
care nu vrea să rămînă În urma progresului.

Caracterizat printr-un coeficient de amplificare
foarte mare, montajul permite folosirea unei reacţii
negative mari.
În acest fel se îmbunătăţesc substanţial stabilitatea. şi linearitatea amplificării. Se obţin o impedanţă de intrare mare şi o admitanţă de ieşire mică.
Caracterul pozitiv sau negativ al factorului de amplificare este asigurat de tranzistoarele incluse În
circuitul integrat şi de sistemul de alimentare menUneie circuite integrate, amplificatoare operaţio
nale permit reglarea derivei de zero şi temperatură
(offset) cu ajutorul unor elemente pasive sau active. De asemenea, există posibilitatea unei corecţii
de li nearizare În raport cu frecventa.
Forma practică de prezentare a amplificatoarelof
operaţionale este de două feluri: cu terminale dispuse circular (fig~ 2 a - În acest caz seamănă cu
un tranzistor, avind Însă opt sau zece terminale), sau
În formă dreptunghiulară (fig. 2 b) cu terminalele
Înşirate În două rînduri (dual În linie). Figurile reprezintă dispunerea terminalelor la amplificatorul
operaţional tip 741 (p-A 741, flA 741, SN 72741 etc.).
De remarcat că sistemul de numerotare se consideră privind piesa de sus şi nu din partea terminalelor, cum este uzanţa la tranzistoare şi tuburi
electronice.
La circuitele dreptunghiulare terminalul nr. 1 este
marcat cu un punct şi partea respectivă cu o degajare. La cele circulare, punctul de reper este o aripioară dispusă la terminalul nr. 8 (sau 10). In fig. 3
se reprezintă curba de răspuns a amplificării de
tensiune in raport cu frecvenţa semnalului aplicat
la amplificatorul operaţional de tip 741. In mod
practic se lucrează la frecvenţe cu valori care reprezintă a zecea parte din cele indicate in curbă.
Astfel, frecvenţa limită rezonabilă pentru un cîştig
de 10 X este de 10 kHz, iar la un cîştig egal cu unitatea este de 100 kHz. De subliniat că amplificatorul
741 lucrează mai bine la frecvenţe mici; În acest
domeniu nu există limită (se ajunge pînă la curent

Cum s-a menţionat În introducere, aceste amplificatoare derivă din amplificatoarele diferenţiale,
respectiv acele circuite care amplifică diferenţa
între două semnale.
Schematic, un amplificator operaţional se reprezintă conform fig. 1. Se poate vedea existenţa a
două intrări: intrarea cu semnul plus se numeşte
neinversoare, iar cea cu semnul minus inversoare.
Există o singură ieşire.
Semnele plus, respectiv minus, de la cele două
intrări indică caracterul factorului amplificare la
ieşire În raport cu una din intrări şi masă, la care
se introduce un semnal. Se remarcă specificul
alimentării schemei, care este asigurată de o sursă
dublă, Întrucît un terminal este alimentat cu tensiunea pozitivă faţă de masă, iar celălalt terminal
cu aceeaşi tensiune, Însă de polaritate negativă
faţă de masă. Tensiunea de alimentare este cuprinsă Între ±5 şi ±20 V.
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Schemele din figurile 4a, 4 b şi 5 indică posibilităţile de folosire a intrărilor inversoare şi neinversoare separat, sau folosirea concomitentă a celor
două intrări Într-o schemă de amplificator diferenţia/.

Ci 741

+u
IEŞIRE

6

2 INTRARE(-)

3 fNTRARE(+)
4

-u

1.000

~

10K

f(Hz)

100

" 1'"

100K

1M

4

IESIRE
INTRARE
1.000.000

100.000

10
1

O

lDM 1DQM

reglarea

REACTIA NEGATiVĂ

Ci 741

ft

Ci .741

(dB)

obţine

cîştigului?

ţionat.

AMPLIFICATOARE OPERATIONALE

CÎSTIG

continuu)Se pune intrebarea: cum se poate

t

ui

5

-u

b

Se remarcă legarea ieşirii la intrare printr-o rezistenţă Rrn, pe care o numim rezistenţa din bucla de
reacţie negativă. Rezistenţa de intrare am notat-o
cu Ri. Rezistenta notată cu Rn nu ar fi necesară

Ui

În schema de a'mplificare, Însă se foloseşte totuşi
În mod obligatoriu pentru îmbunătăţirea parţială a
derivei de zero (tensiune, curent şi temperatură)
a montajului. Această rezistenţă influenţează, de
asemenea, impedanţa de intrare.
Datorită faptului că impedanţa de intrare este
mare fată de cea a sursei semnalului de intrare. iar
rezistenţa de ieşire este mică faţă de rezistenţa de
sarcină, relaţiile factorului de amplificare la montajele cu reacţie negativă sînt foarte simple. Aceste
relaţii sînt valabile În domeniul joasei frecvenţe.
Egalităţile sînt aproximative, dar suficient de precise pentru montajele practice. Astfel, la folosirea
intrării inversoare (fig. 4a) se aplică formula:

I

o

Ue=

CÎŞTIG

=

+ Ui

Factorul de amplificare al buclei Închise

1 X

La amplificatorul diferenţial (fig. 5) factorul de
Rrn
amp IT
I Icare = Ri
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La schema neinversoare (fig. 4 b) se aplică formula:
Fact oru I d e amp IT
Rrn+Ri
I Icare ~~

Ue::(1+ ~rn

INTRARE

CAP DE SCALĂ 10mVeff

Zi> 1 [VIn
PRECIZIA ŞI LlNIARITATEA
MAI BUNĂ DE
2,%

±

f= 50Hz-150KHz
(-3cl B)

În literatura de specialitate factorul de amplificare
(closed loop
al buclei inchise se notează cu A
CL
amplification).
Din cele expuse se vede că prin modificarea reacţiei negative se poate schimba factorul de amplificare, respectiv cîştigul amplificatorului operaţional.
Schemele din figurile 6,7,8,9,10,11 redau exemple de folosire a reacţiei negative pentru determinarea unui cîştig începînd cu unitatea pînă la 11 X.
Schema din fig. 10 permite reglarea cîştigului cu
ajutorul unui potenţiometru introdus În bucla reacţiei negative, iar fig. 11 redă un exemplu cu patru
intrări cu cîştiguri diferite determinate de rezistenţele de intrare (RO aferente intrărilor respective.
La schemele din fig. 6 şi 8 cîştigul este egal cu 1.
Nu intervine căderea de tensiune de 0,6 V, caracteristică montaje lor repetor pe emitor a schemelor
cu tranzistoare.

500K

SCHEME PRACTICE
CU AMPLIfICATOARE OPERATIONALE
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Industria circuitelor integrate a ajuns astăzi În
stadiul de a introduce mai multe amplificatoare
operaţionale în aceeaşi carcasă. În schemele care
urmează ne-am restrîns la folosirea circuitelor integrate simple, care conţin un singur amplificator
operaţional.
Fig. 12 reprezintă

un preamplificator de microfon.
Transformatorul Tr. 1 de la intrare asigură adaptarea impedanţei de intrare. Semnalul este introdus
la intrarea neinversoare (+). Astfel, la ieşire apare
un semnal care este În fază cu semnalul de la intrare. La schema de principiu din fig. 7, rezistenţa
de reacţie (100 k.o..) formează un divizor de tensiune
cu rezistenţa de intrare (10 kll), de la care se culege
semnalul reacţiei negative.
Particularitatea schemei din fig. 12 o reprezintă
faptul că În bucla reacţiei negative s-a introdus un
condensator (50 jJ F), iar rezistenţa reacjiei negative
este un potenţiometru (P1) de 25 kn. In acest fel,
reacţia negativă În c.c. este totală, iar În alternativ
este reglabilă. Se poate regla astfel cîştigul Între
10 X şi 1 200 X, iar Între 40 Hz şi 15 kHz+1 dB (amplificarea este liniară).
Zgomotul de fond este mai mic de 1 )JV. Distorsiunile sînt Între 0,3-1%, În funcţie de amplificare
şi tensiunea de ieşire. Tensiunea de ieşire maximă
În aud iofrecvenţă este de 6-8 V.
In fig. 13 se reprezintă schema unui milivoltmetru
pentru c.a. cu amplificatorul operaţional 709. Datorită amplificării mari şi a reacţiei negative folosite,
linearitatea instrumentului este deosebit de bună
şi la semnale mici. Se recomandă şuntarea capacităţilor de valoare mare cu capacităţi ceramice disc
(10-100 nF).
Fig. 14 reprezintă un generator de semnale triunghiulare şi dreptunghiulare realizat cu un amplificator operaţional de tip 709. Tranzistoarele montate
Într-o schemă de repetor pe emitor evită influenţa
rezistenţelor de sarcină asupra generatorului. Tranzistoarele trebuie să fie cu siliciu.
Amplificatoarele operaţionale se pot folosi şi În
scheme de filtre active. Domeniul de frecvente În
care se pot utiliza aceste filtre se restrînge În audiofrecvenţă datorită particu larităţii circuitelor integrate folosite.
Fig. 15 reprezintă un filtru trece-jos. Cu piesele
indicate, atenuarea este de -12 dB/octavă de la
1 kHz în sus. În fig. 16 este prezentat un filtru trecesus cu un cîştig de +12 dB/octavă de la 1 kHz În sus.
Fig. 17 reprezintă un filtru trece-bandă pentru
A
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Manipulatorul electronic prezentat
conţine un număr mic de componente
active (4 tranzistoare şi 2 circuite integrate) şi a fost realizat în diferite variante, pomindu-se de la o schemă preluată
de F 5 HV după revista QST. Se observă
că în componenţa schemei de principiu
(fig. 1) intră şi un oscilator cu relaxare,
care generează semnalele de tact. Acest
oscilator este realizat cu tranzistoarele
T 1-T z, conectate astfel încît să simuleze
un tranzistor unijoncţiune şi tranzistorul de comandă T 3.
Pe durata în care tranzistorul
R1
blocat, curentul ce trece

încarcă

depăşească

tensiunea

max

a lui

montajul de
tact functionează atîta
cît tranzisT 3 ~ste blocat, anume cînd baza
lui este
cu aproximativ O
manipulare

oscilatorul încetează să mai functioneze.
Pentru a putea servi la form~rea de
puncte şi linii, impulsurile de tact trebuie să aibă factorul de umplere 0,5, ceea
ce se realizează aplicînd impulsurile oscilatorului unui circuit formator.
Se utilizează în acest scop unul din
circuitele basculante bistabile (CBB 1 ) din
circuitul integrat românesc CDB 573
(CII 85CI), echivalent cu SN 7473 sau

SN 5473.
Pe scurt spus, acest circuit «basculează», schimbîndu-şi starea la ieşire, ori de
CÎte ori
intrarea de tact apare un salt
de
logic «1» (tensiune pozitivă
de valoare mare), la mvelul logic «u»
nulă), cu condiţia ca
de!1Uillite «1» şi «K» să fie Ia
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şi

exponenţial

tensiunea acestuia tinzînd
de alimentare (+
V).
momentul în care tensiunea
densator atinge valoarea:

con-

se satucondensatorul Cl.
Descărcarea continuă pînă în momentul în care tensiunea pe condensator ră
mîne de cea 0,6 V, cînd tranzistoarele
T 1 şi T 2 se blochează, iar tensiunea
ieşire creşte din nou la valoarea

a
t

de divizorul

acestui oscilator avînd
ierlOlJnellUl de «avalanşă» aminpe caracteristica ten-

ambele
m2mi,)ulare este
şi transmiterea unor elemente
terminat (diodele
te!lS1l1ne~a
punctul A
tranZl'stclruJ
se deschide şi

E

a
negao anumită corelaţie
Între mărimile: Rl' R 2 , R3 şi R 4 . Astfel,
condiţia de oscilaţie este îndeplinită mai
uşor pentru valori mici ale lui R3 şi
(sute de ohmi) sau prin şuntarea lui
cu un condensator de cîţiva ţtF.
mici ale lui R3 şi R 4 duc Însă la creş
terea consumului de curent. Cu valorile
elementelor date în schemă şi R 1 = O n,
modificarea tensiunii de alimentare de
la 4,96 V la 4,24 V a condus la o modificare a perioadei de oscilaţie de la
24,02 ms la 23,56 ms, deci o schimbare
relativ mică, ceea ce arată că se poate
folosi pentru alimentarea montajului şi
o baterie de 4,5 V. Acest oscilator se
re2:lstenl:ă

necesită
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MASA

3

şi respectiv
va «bascula» la
front negativ care
intrarea de tact (plcioruşul 1)
pe ieşirile
şi Q impulsuri
jumăcornplement:are avind
frecvenţa impulsurilor de tact.
HHIJU.l1'U.Uio;;; de pe ieşirea Q (fig. 2 b)
la intrarea celui de-al doilea
basculant bistabil (CBB 2 ), identic cu
care serveşte la formarea
liniilor,
o nouă divizare cu 2.
Intrarea «J» a circuitului
fiind
la ieşirea
NAND
mon«inversor»
intrăaici ca
rile conectate
va avea nivelul
«bascularea»
de

(J

Antena se realizează din teavă de
cupru sau aluminiu cu ifJ6 mm, conform cotelor din figura 1. Re:"nl~r.flnrl
aceste cote, antena nu are
de
alte reglaje
acord. Alimentarea
se face
intermediul unui cablu
coaxial cu
de 75 fi ,
buclă de
ca in figura
În dotarea unei staţii de radioamalucrul În UUS,
tor, În special
respectiv banda
antena ocupă un loc Im,~r.r·t"H,t
de bine adi
realizat rec:eo'torul

ZOEi

206

206 206 206'

........."iI>--.~~~
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şita

6
2000

ieşirea

forma
din
2 e, care reprezintă
«liniile» telegrafice şi care servesc atît la
comanda deschiderii tranzistorului T 4'
ce contine în circuitul său de colector
releul de manipulare, cît şi a oscilatorului
de ton locaL care permite urmărirea
transmiterii.
Se observă că lungimea unei «linii»
este exact de trei ori lungimea unei
«pauze», independent de viteza de lucru.
De remarcat şi faptul că,dacă pirghia
de manipulare nu este menţinută pe contactul de «linii» pînă la transmiterea integrală a acesteia, semnul se va forma
totuşi corect, cu lungimea corespunză
toare, deoarece tranzistorul T 3 nu pOlite
să se deschidă atît timp cît pe ieşirea Q a
circuitului
nivelul este «O», aceasta
întrucît
A este
la un
p01,entlal scăzut de dioda
care este

2N 3375.
bobina

o

Telecomandarea modelelor de
nave sau avioane are alocată frec,] 20 MHz la care se
de
de mare stabilitate
Acesta este si motioscilatoarelor ~u
.... U.H'"<UU

cu
are 7

7 mm.
bobinate spiră
o carcasă ~~ 6.
De remarcat că
prefinal sînt modulate
dine
transformatorul Tr ce are
3
a CÎte 100 de spire fiecare.
final audio sînt montate două tranzistoare AC 180. Generatoarele de semnal pentru telecomandă
discrete) se
clasice
De

o 1,

Y03CO

carcasă

superreactranzistoare
de suL formată
cu sîrmă (;) 0,4, bobinate
pe un miez de la bobinele UUS
«Mamaia». Priza se
ia la spira 9 de la colectorul tranzistorului. Următoarele
sînt
amlJhh&atc)3re RC. La

un
este construit din 65 de
I.i) 0,25, pe o carcasă cu miez
ferită. Tranzistoarele BF 214 pot
fi înlocuite cu altele din
ca-

Dacă

pirghia de
este pe
«puncte», dioda
se blochează,
catodul la + 5 V
R 7 şi anodul la masă. Astfel,
porţii
este la nivelul logic «1», deci ieşirea
nivelul logic «O~ şi circuitul CBB 2 este
ieşirea Q avînd în permanenţă
logic «1».
Acest nivel lmpreună cu impulsurile
ieşirea Q a circuitului CBB 1 se
de
porţii P 2' care dă la ieşire impulsuri cu factor de umplere 0,5, deci «puncte» şi «pauze» de durate egale. Dioda D3
permite o corecţie identică cu cea realizată la «linii» de D 2 •
Tranzistorul T 4, avînd baza la masă,
prin R g este blocat în starea de repaus
şi va fi deschis doar de impulsurile pozitive (<<puncte» şi «linii»), care se aplică
pe baza sa prin rezistenţa de limitare Rs.
Am utilizat un releu REED, dar poate
fi folosit orice alt tip de releu cu tensiunea de actionare mai mică de 4,5 V.
Dacă nu se' dispune de un astfel de releu,
tranzistorul T 4 se poate aIimenta separat, de la o sursă corespunzătoare.
Dioda D 4 asigură protecţia tranzistorului la trecerea din conducţie în blocare, amortizînd efectul de autoinducţie
creat de bobina releului.
Oscilatorul de ton este un circuit
basculant astabil realizat cu celelalte
două porţi NAND rămase libere din
circuitul CDB 400 (CH300I), utilizat.
Acest circuit este analog cu SN7400 sau
SB5400. Funcţie de tonul dorit, valorile
rezistenţelor R10> Rll şi ale condensatoarelor C 4 , CS vor fi cuprinse între:
2-3,9 kO şi 0,1-0,33 !-lF. Casca, de tip
telefonic, se leagă cu o rezistenţă de valoare 100-300 Q la + 5 V şi se fixează
de capacul cutiei manipulatorului. Alimentarea circuitelor integrate folosite se
obţine conectînd la + 5 V picioruşul 4
de la CDB473 şi 14 de la CDB400, iar
la masă picioruşul 11 de la capsula
CDB473 şi 7 de la CDB400.
Realizat corect, montajul nu necesită
reglaje suplimentare şi dă satisfacţie pentru orice telegrafist.

este

din care se
BF214 lustabilizat cu
în colector avînd montat

de

observă că
crează ca oscilator

ca tranzistorul

montat pe circuit clase introduce Într-o
fi n""rt",.h,~t

, ...... ,...,.,~"+

ataşat şi

ANTENA

-pF

220'
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pF

oscilant acordat chiar pe frecvenţa
de 27,120 MHz. Bobina Ll este
construită pe o carcasă cu diametrul de 7 mm, prevăzută cu miez de
ferită, şi are 8 spire din sîrmă
Cu-Em, bobinate spiră lîngă spiră.
Şocul L 2 se confecţionează pe un
miez de ferită din 65 de spire ify 0,35.
Etajul construit cu tranzistorul
BFY este amplificator. Bobina
are 28 de spire ify 0,3 pe carcasă cu
diametrul de 4,5 mm. Bobina L 4 are
6 spire 0 0,8, bobinate spiră lîngă
spiră, pe o carcasă cu miez reglabil 0 7 m m . '
finaL amplificator de putere, este construit cu tranzistorul

ADAPTIIR
PENTRU

~ASETllfIlANE
Ing- ILIE DUMA

La inregistrare, mersul motorului este asigutrebuia ca T3 să fie de tip pnp (SC 177, 178),
rat de existenţa unei surse sonore, iar dacă
De multe ori, În practică simţim nevoia opririi
iar T4 şi T5 de tip npn (SC 107).
există întreruperi mai mari deCÎt temporizarea
automate a motorului de antrenare a benzii
Toate rezistenţele pot fi de 0,25 W, iar dioda
dată de grupul RC, motorul se opreşte automagnetice, În următoarele cazuri:
01 va fi cu Ge de tip punctiform.
mat; la redare, pornirea motorului este dată
-Ia inregistrare, În pauze, atunci CÎnd sursa
Montajul se va efectua, de preferinţă, pe circhiar de acţionarea clapei de «START», care
cuit imprimat.
sonoră nu este continuă (de exemplu, un copil
produce un impuls electric suficient pentru
ce Învaţă să vorbească);
Dispunînd de piese miniaturale, montajul
aceasta, În continuare mersul acestuia fiind
-Ia redare, atunci· CÎnd s-a terminat partea
poate fi În aşa fel făcut ÎnCÎt să intre În carcasa
asigurat de înregistrările de pe bandă atît timp
înregistrată de pe bandă.
casetofonului; În acest caz, de preferat ar fi
CÎt există.
În felul acesta facem o exploatare raţională
săft se ecraneze faţă de restul montajului.
Considerăm că adaptorul descris mai sus are
a casetei şi protejăm claviatura casetofonului,
In caz contrar se va introduce Într-o cutiută
ca principal avantaj lipsa unui releu - piesă
asupra căreia ar trebui să actionăm.
metalică ce se va fixa de casetofon (de exemplu,
greu de procurat la tensiuni mici, care ar fi
printr-un elastic).
În figura 1 se dă schema adaptoru!ui elecmărit mult gabaritul; consumul de curent, timpul
tronic pe care l-am realizat practic pentru caseLegăturile electrice sînt asigurate de un cablu
de răspuns şi ar fi micşorat siguranţa În exploatofon u I MK 122.
scurt, format din patru fire: două ce asigură
tare.
În figura 2 se dă numai partea care interealimentarea şi două ce asigură legătura cu
Consumul de curent maxim (CÎnd T5 este
punctele M şi N.
sează din schema stabilizatorului de tensiune
al motorului, pentru a putea explica modul de
functionare al schemei noastre.
În 'acelaşi scop, În figura 3 am redat o parte
SPRE PCT.N
din schema amplificatorului de imprimare-re(FIG. 2)
dare a casetofonului MK 122.
Schema din figura 1 reprezintă, de fapt, un
releu electronic de timp, comandat de semnalul de audiofrecvenţă luat din colectorul tranzistorului prefinal T 8 (vezi fig. 3), care lucrează
atit la redare CÎt şi la imprimare.
Tranzistorul T1, avînd colectorul la masă,
asigură montajului o impedanţă mare de intrare, iar T2 amplifică suplimentar semnalul
luat din punctul M.
Alternanţele negative sînt puse la masă prin
dioda D1, iar cele pozitive deschid tranzistorul
T3 prin care se Încarcă condensatorul C. Si150
multan, se deschide T4, care comandă Închiderea tranzistorului T5, care În mod normal
+7,2\1
(adică fără semnal la intrare) este În conducţie.
T5 rămîne Închis CÎt timp avem semnal la intrare, iar după întreruperea semnalului, un timp
SPRE PC1M
Ti, T2-EFT353; T3-BC1078 · T4,T5 - BC17'0178
ue 10-15 secunde, dat de condensatorul C si
(FIG.3)
D1 - EFD 106-108
rezistenţa R.
'
Urmărind figura 2, observăm că, avînd semdeschis) este cca 6-7 mA, ceea ce permite alinal În punctul M, tranzistorul T5 este blocat, mentarea montajului chiar de la sursa casetoavînd o rezistenţă colector-emitor foarte mare, fonului.
ceea ce nu afectează cu nimic functionarea
Cu mici modificări, schema de faţă poate fi
normală a stabilizatorului de tensiune a mo- aplicată oricărui casetofon care dispune de statorului.
bilizator de tensiune cu tranzistor serie, pentru
În lipsa semnalului, T5 este În conducţie, motor.
bloCÎnd tranzistorul T7, iar acesta pe T6, prin
Astfel, dacă punctul N s-ar fi aflat pe baza
T7
care se face alimentarea motorului.
unui tranzistor de tip npn, În schema din figura 1

P.Y{OV

Răspunzînd mai multor Întrebări ale cititorilor noştri, vom prezenta pe scurt domeniul
de utilizare al filtrelor pentru lămpile de laborator, filtre ce se găsesc in comerţ. Este de
notat, de asemenea, că acestea se livrează
la următoarele dimensiuni standard: 9 x 12 cm,
10x15 cm, 13x18 cm, 16x21 cm, 18x24 cm.
FILTRUL ORWO 103. De culoare verde,
necesită un bec de 25 W, iluminare indirectă
la cel puţin 2,5 m distanţă. Se utilizează pentru
filme de orice fel.
FILTRUL ORWO 108. Tot de culoare
verde, dar mult mai inchis. Iluminarea locului
de lucru este indirectă, cu bec de 15 W la cel
puţin 0,75 m. Se utilizează pentru filme pancromatice. Se poate folosi şi un bec de 40 W,
dar iluminarea va fi indirectă la minimum

2,5 m.

8

FilTRUL ORWO 107. Roşu, utilizabil pentru filmele' ortocromatice. Iluminare directă
pentru bec de 15 W la minimum 1 m distanţă,
sau indirectă pentru bec de 40 W la minimum
2,5 m. Se poate folosi pentru film diapozitiv
alb-negru.
filTRUL ORWO 104.Rosu-maroniu, utilizabil in timpul prelucrării materialelor, negative şi diapozitive ortocromatice. Iluminarea
este aceeaşi ca pentru filtrul 107.
FilTRUL ORWO 112. Galben deschis,
pentru hîrtie de contact. Iluminare directă 1 m
distanţă pentru bec de 15 W, iar pentru bec
de 40' Wiluminare indirectă, distanţă peste
2,5 m.
FilTRUL ORWO 113 D SAU 1. Galbenverde, pentru hîrtie de mărit. Iluminarea la fei
ca În cazul filtru lui 112.

~
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SPRE CAPUL
DE lNREGISTRAREREDARE

Schema generatorului de tensiune liniar variabilă este dată în fig. 8.
Tranzistorul EFT-213 trebuie să aibă
un factor de amplificare f3 mai mare
deCÎt 50 şi trebuie prevăzut cu un
radmtor pentru răCIre. Celelalte. tranzistoare trebuie să aibă un f3 mai
mare decît 100. Tranzistoarele T 1
şi T 7, de tip EFT-273 (npn-uri), pot
fi înlocui;e cu tranzistoare de tip
BC-107. In acest caz, Rz va fi de
390 Q, iar R 12 va fi de 2,9 kQ: Este
necesar ca rezistentele si condensatoarele notate cu a~teri~c să aibă o
valoare cît mai apropiată de cea
scrisă în schemă. Transformatorul
va fi astfel calculat încît să poată
furniza, după redresoarele în punte
şi condensatoarele de filtraj CI şi C 2 ,
tensiuni de 20 V la o putere totală
de 20 W.

Bng. PAUL ALESU

Este foarte util să se cunoască
exact caracteristicile dispozitivelor
semiconductoare (tranzistoare, diode Zener, diode etc.) pe care le
avem la îndemînă şi pe care urmează să le folosim în diverse aparate. Cunoaşterea caracteristicilor devine o necesitate atunci cînd dispozitivele urmează a fi utilizate în
montaje sau părţi din montaje care
trebuie să fie identice sau echili~
brate (tranzistoarele din etajele finale în contratimp, diodele din modulatoarele în inel etc.).
Cunoaşterea caracteristicilor se
poate face uşor prin vizualizare pe
ecranul unui osciloscop. Pentru acest lucru sînt necesare următoa
rele aparate:
un osciloscop care,
lîngă
intrarea «pe verticală»
să posede şi o intrare «pe orizontală» (X).
Majoritatea osciloscoapelor posedă
o astfel de intrare;
-- un generator de tensiune liniar crescătoare (TL V) de putere.
Acest TLV trebuie să asigure o
excursie de tensiune de circa 15 V
şi un curent maxim de circa 1 A;
una sau două rezistente variabile a căror valoare depind~ de dispozitivul a cărui caracteristică sau
caracteristici urmează a fi vizualizate.
Caracteristica unei diode semiconductoare în conducţie, a cărei
formă este desenată în figura 1, se
poate vizualiza cu montajul din
figura 2. Valoarea minimă a rezistenţei R este dată de relaţia următoare:
U

R . =,
mm

R este dată de relaţia următoare:

TLV -Uz
R . =-----------'---mm
adm

fig. 6. Valorile minime ale rezistenţelor Rl şi Rz sînt date de urmă
toarele formule:

Uz, care apare în plus faţă de formula precedentă, este tensiunea nominală a diodei Zener, care se poate
găsi în catalog.
Se vor putea observa punctele a
şi b (vezi fig. 3 a) care corespund începutului zonei de stabilizare cu
1 min ş~ respectiv, sfîrşitului zonei
de stabilizare cu 1 max.
. Pentru montajele din fig. 2 şi 4
sînt valabile următoarele afirmatii:
micsorarea valorii rezisten'tei
R sub v~loarea minimă calcul~tă
poate duce la stricarea diodei;
-- mărirea valorii rezistentei R
are ca efect alungirea figurii p~ verticală, cu eliminarea părţii ei superioare. Se va folosi atunci cînd este
necesar studiul caracteristicii pentru curenti mici.
Caracte~isticile tranzistoarelor din
regiunea activă normală
. U CE)'
a căror formă este dată în fig. 5 a,
se pot vizualiza cu montajul din

1

u

min-

1

C max adm

. = ---------mm
1
C max adm
Micsorarea
rezistentelor
sub Imin - - - - - - - - aceste 'valori poate duce' la deteriorarea tranzistorului.
Mărirea valorii rezistenţei Rl are
ca efect alungirea imaginii pe verticală. Varierea valorii rezistenţei Rz
duce la modificarea curentului de
bază, deci la modificarea caracteristicii vizualizate (vezi caracteristicile
cu linii întrerupte din fig.
La toate montajele prezentate anterior imaginea caracteristicii vizualizate pe osciloscop apare inversată
stînga-dreapta (ca privită în oglindă). Pentru remedierea acestui lucru
se poate utiliza etajul inversor din
fig. 7 cuplat Între borna X a montaj ului şi borna X a osciloscopului. ,,---T
Tranzistorul EFT-323 trebuie să,
aibă un factor de amplificare fJ de
minimum 100.

T LV
a

U
_~xTL~

R

Rz

u

L_v- -JI I- ~-!_~_R !t>~__

......

ili>Y

I~ 1

~

y

i~

max

ID max adm
în care I
d este curentul
D max a m
maxim admis de diodă (se găseşte
în catalog), iar U max TLveste valoarea maximă dată de generatorul
de tensiune liniar variabilă. În cazul
generatorului de tensiune liniar variabilă prezentat mai jos, U max TLV

+

TLV

TLV
E
X

R18 0,3.0.

=15 V.
Se va putea observa pe osciloscop
punctul a (vezi fig. 1), în care dioda
intră în conductie.
Caracteristica' unei diode Zener, a
cărei formă este desenată în fig. 3,
se poate vizualiza cu montajul din
fig. 4. Valoarea minimă a rezistenţei

24V +2
2,2Kn

~

DZ31°

1J<.n
~--~----.-------------~----~--_4~~~------+_------e_~+

R15 6,8Kn
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roşie.
Există materiale f01cosienlsit>ile
tate deplasat
zona infraroşului

ioare
fi subţire (O,1n mm) - carton.
,-""-"rt,-"·j.,,,, CÎteva proprietăţi ale materiasă facem o paranteză discutînd

luminii este

su~;ceptiibil
R.adiaţia vizibilă caracterizată

printr-o
de undă este o radia!;le monocromă şi este
ca
lumină de o anumită culoare.
Ar:ne!itecul de radiaţii luminoase alcătuieşte lumina comLumma aibă este o lumină compusă din totalitatea
radiatiilor
domeniU! vizibiluluî În anumite
Radi~ţijle vizibile construiesc
fiecare
o componentă
Sensibilitatea ~~... .o,..;",lo'I~" fOl:os:ensit>ile
toate componentele spectrale. Dea!tfel,
cu o aceeasi intensitate diferitele
din
fig. 3 este' redată caracteristica spectrală a

STRUCTURĂ,

Vom considera o Împărţire În
fotosensibile destinate ::tn"";lrpln~ fnţ'''<Tr"fir",
fotosensibile utilizate
intră peliculele
cea de-a doua,
-fotografică şi peliclLllele
utilizau, azi se mai Întîlnesc prin
fac
«Ia minut» şi care foloseau
tip «Polaroid» utilizează un
care cuprinde atît o peliculă
(Dl::>zitivuli. Între care se
Cu astfel de
scurt timp

negativ,.,r,oc:i,,,n:~ ri; materiacu cantitatea de lumină
ale subiectului le

cu care uzual ne
fotografice, are următoarea

Încărcăm magaziile
structură.:

aparatelor

fotosensibile ortocromatice
(materiale pentru fotocopiat.
scopuri
etc.).
sensibilizare
.-,,, ,~,.r·,.,n,,,,,.i,.,,, al căror
zona rosului. Aceste
au cea mai iargă utili~are, ele
abateri mici Într-o scară a I tl-nel!'rll_
tate cromatică este În zona verde
tratamentul chimic
fi efectuat la lumina de această culoare,
de intenredusă, avînd În vedere sensibilitatea generală
cu emulsii orto-

bune
fotosensibil este o halogenură de argint (micromasă de gelatină.
există substante sensibilizatoare, substante tanante.
agenţi de conservare', substanţe antispumante,' substanţe
etc.
Stratul
este de obicei un strat subţire de

sensibilisau a ultravioletului.
sînt arareori utili·
Aceste materiale au utilizări
pe
zate de amatori. De exemlPlll. f,........",..·"'fi,"' ...",
obţi.
filme infracromatice (se:nsiibille
Înrl",ni\rt"tp
prin
nerea unei
reducerea
Este util de stiut
iluminări bog~te În
de
pvn"np,-p::I

..,...,.ro .. i~,I",I[",. fotosensibile, coa fost explicată teorede sensitometrie. Ceea ce trebuie reţinut
În
prezentare a caracteristicilor materialelor fotosensibile este
că sensibilitatea se notează În grade a
este diferită. Curent utilizate sînt
DIN (notaţie
GOST (notaţie
americană).
chiar notaţii
comune,
sermrlificalţii diferite, de exemplu gradele
Scheiner (europene
O echivalare a seI1si!bililtăl;ii În
grade nu este foarte
precisă, unele erori de expunere fiind posibile.
că În sistemul DIN sensibilitatea se
Este util de
dublează din
În trei grade DIN. În sistemul GOST
există o notaţie serie (22, 32, 45, 65, 90, 130. 180, 250 de
dublarea sensibilitătii făCÎndu-se din două În două
filmul de 45 GOST este de două ori mai sen22 GOST, dar numai o dată şi jumătate faţă
cel
de ce! de 32 GOST. În sistemul ASA, dublarea numărului
de
corespunde aproximativ dublării sensibilităţii.
cîteva valori de referinţă in grade DIN, aveţi
citeva echivalente În tabelul alăturat.

developării,

metalic,
ţiale

de

separare.
fotografiile mărite relativ mul.t,
dintr-o structură de puncte, o
Halogenura de
din stratul
se află
forma unor
În urma'
imaginea formată
de argint
ce
prin unirea
ini·
granule devin vizibile prin

este mai sensibilă cu atît mai mare este
necesare negative ce trebuie
de sensibilitate
sensibilitate
sellsil,i!itat:e medie
utilizat are, de asemenea, o mare
granulaţiei, reve!atorii consideraţi normali

Există

matic sau
versibilă

r",nr,"nrn::l1r;r

este sensibHizată pancromatic.

gelatină

fotografică are următoarea structură:
- strat
-strat de
-- strat
(emulsia);
de proteCţie.
Stratul suport este uzual din celulo:ză (hîrtie, carton);
cîteva firme au lansat hîrtie fotografică cu suport din mase
plastice.
Stratul de barită (sulfat de bariu, dei, glicerină, plastifianţi. coloranţi etc.) este un strat intermediar izolant
emulsie si care conferă un alb mai intens hîrtiei.
structurarea sa (aspect filigran, raster
adăugarea de substanţe de matisare 'se obţin
cioase, semilucioase. mate, granulate.
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Â

nm

A

B

-

peliculă

perforată

cu

lăţimea

de 16 mm, pentru

şi

se va utiliza un revelator cu bune proprietăţi

Hirtia fotografică AR FO se
diferite

livrează

la formatele

menţio

M- moale

S - special
NC-

de notare a!
fotografic€! romii-

ţÎnd

relativ mică
de negativ. EXistă
de
fină
ultrafină care permit
de
ori, fără ca să apară În
"',." .... .!"'.,;,;,
Pentru a vă forma o apreciere globală a "''''''''''1"1"111111
de revelator, În
formatul imaginii mărite pînă la care se
fără o granulaţie aparentă pentru filmele
Valorile dintre
utilizării unei hirtii
mate cu
filigran).
o

mărire

Reveiato.

ţ!işeu 24 X 34

normal

fin

ultrafin

PRWO NP 15

13 X 18

18 X 24
(24 X 30)

24 X 30

PRWO NP 20

9 X 12

13

X

18

(18 X 24)

PRWO NP 27

9 X 12
6 X

9

(13 X 18)

ORWO se notează printr-un
de un număr ce reprezintă sensibilitatea
literelor este:
- negativ
P - pancromatic
0 - ortocromatic
U - reversibil
Ţ pentru lumină de zi
K lumină artificială (becuri cu incandescenţă).
NO
- film negativ ortocromatic de 22 DIN.
NP 20 - film negativ pancromatic de 20 DIN.
Pe cutia de ambalaj sint notate, de asemenea: numărul
de fotograme şi formatul seria de fabricaţie; termenul de
termenului de
orice caz, pentru filmele all':l-nI2IH'U
h.mgate nu anulează posibilitatea
cont că sensibilitatea scade
unui voal specific, Se va

normal
contrast

lucios
chamois lucios
111 - carton alb lucios
chamois lucios
121 112- carton alb semimat
122 chamois
-

carton
carton
carton
carton

118 -

119 -

chamois
alb raster
alb

alb

EXEMPLE DE NOTAŢIE
Hîrtie cu bromură de argint, normală, suport
alb lucios.
SC
cu bromură de argint, contrast, suport
lucios
AN
de argint, normală.
suport cartpn alb raster.
Termenul de garanţie este de 4 luni. Hîrtia f .... t'n",."",."
este foarte puţin sensibilă, are un contrast
şi un voal accentuat. Se poate folosi totuşi pentru
unele lucrări mai pUţin pretenţioase, utilizÎndu-se un revelator contrast.
Păstrarea materialelor fotosensibile se face
locuri cu
temperatură scăzută
cu umiditate scăzută.
fără vapori de chiimicale.

BN

-

18 X 24
(24 X 30)

13

X

18

(18 X 24)

Capacitatea de a reda CÎt mai dar un
sale se apreciază prin puterea de
Puterea de separare se defineşte, ca 'şi la obiective, ca
numărul maxim de linii (spaţii alb-negru
ce sînt
distinct pe un milimetru.
se utilizează
un
de mare rezoluţie cînd se
această
caracteristică. Puterea de separare faţă de sensibilitatea
unui film se află În raport invers, este mare pentru sensibilităti mici si invers. Astfel, filmele ORWO NP 15 au o
put~re de 'separare de 111 liniifmm pentru obiectivele
uzuale ale aparatelor fotografice, mergînd pînă la 170 de
liniifmm pentru obiective de Înaltă rezolUţie, În timp ce
ORWO NP 27 are numai 63 de liniiJmm.
Puterea de separare efectiv obţinută este funCţie de tipul
revelatorului şi de exactitatea expunerii. Atît subexpunerea cît şi supraexpunerea inrăutăţesc claritatea ~maginii.
O altă caracteristică a materialelor fotograflce este
contrastul. eln material este cu atît mai contrast cu CÎt
pentru două iluminări foarte apropiate valoric corespund
innegriri cît mai deosebite.
Se fabrică materiale fotosensibile cu diferite grade de
contrast: foarte moale, moale, normal, contrast, foarte
contrast. Gradul de contrast respectiv se obţine pentru un
tratament normal, standard, indicat de fabricant. Prin
utilizarea unor revelatori concentraţÎ sau diluaţi, prin
micşorarea timpului de revelare sau prin mărirea lui se
poate modifica contrastul unui material fotografic În limite
destul de largi.
Aprecierea contrastului se face graţie coeficientului de
contrast'r (gamma). Semnifica~ia şi m<?du! de obţ~ner~ al
acestuia - În articolul de sensltometrte. In aceiaşi articol
vom elucida o altă caracteristică a materialelor fotosensibile:
latitudinea de expunere.
Latitudinea de expunere o vom defini deocamdată ca
intervalul pe care se obţin negative ce redau corect subiectul. Redarea este corectă atunci cind pe film se Înregistrează
prin innegriri distincte Întreg intervalul de .străluciri ale
subiectului.

Constructorii
ritatea cazurilor, să realizeze uJ.'vu .... ,'-'
care să dea rezultate cît mai bune şi
se îndreaptă spre radioreceptoarele
Un receptor cu amplificare directă
cu
patru tranzistoare, destul de sensibil este prezende radiotat alăturat. La intrare are două
frecvenţă. Pentru a nu avea prea multe circuite
cu acord variabil, sarcina primului etaj de radiofrecvenţă este aperiodică. Receptorul are o bandă
de trecere de 10 kHz, ceea ce asigură o selecti..
vitate suficientă. Cele două
RF utilizează
două tranzistoare de tip
317, AF 115,
AF 125, OC 614. Circuitul de intrare se realizează pe o bară de ferită cilindrică cu diametru!
are
de 8 mm şi lungimea de 90 mm. Bobina
85 de spire din sîrmă de Cu-Em cu f/J 0,2, iar L 2
are 5-10 spire din aceeaşi sîrmă. Datele sînt utile
pentru gama de unde medii. Cel de-al doilea

circuit de acord se realizează pe
carcasă cu
miez de ferită (de
cu ecran. Bobina
are 100 de
din sîrmă de Cu-Em cu
mm, bobina
are 30 de spire. Acordul
celor două circuite se realizează cu un condensator-miniatură
cu două
cu
Pentru alinierea celor
valoarea de 10-150
două circuite se va
fie mutarea bobinelor
şi
de-a lungul barei de ferită, fie miezul
cele două
de ferită al bobinelor
etaje de radiofrecvenţă urmează o
cu
diodă de
EFD 108. Ultimele două
sînt
şi folosesc tranamplificatoare de
etc. Puterea la
zistoare EFT
iesire se obtine într-o cască sau intr-un difuzor.
Aiimentarea montajului se face de la o baterie
miniatură de 4,5 V, eventual se poate alimenta
de la 9 V şi atunci puterea debitată este mult
mai mare.

CARACTERISTica TEHNBCO-COMERCIALE
Formatul materialului fotosensibil este, o primă caractela ora actuală, pe plan mondial sînt standardizate
marea majoritate a formatelor materialelor fotosensibile.
Formatele cele mai uzuale pentru materialele fotografice sînt:
- pelicule perforate cu lăţimea de 35 mm, pe care se
obţin fotograme cu dimensiunite24 X 36 mm şi 18 X 24 mm;
- peliculă neperforată cu lăţimea de 60 mm (exact 61,5),
pentru fotograme cu dimensiunile 6 X 9 cm, 6 X 6 cm,
-4 X 6 cm;
ristică.
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b.

nu se dalton3az:a
fectării "07;",t,,, ... +.o.;

astfel de
experienţa
de zi cu zi indică o anumită ordine
nn.::>r:::.·tiil,.,,· de localizare a defec-

a. CONTROLUL BUJIEI
Se incepe

demontarea buaspectului ei exterior. Una din cauzele frecvente ale
este umezirea
carburant datorită
situatie
motoarelo~ În
şi

a instalatiei
in «Iuieaua» bujiei.
Pentru controlul acesteia se
cablul bujiei de chiulasă
o distanţă de cca 4 mm,
ce În prealabil s-a demontat
sau s-a departajat cablul
de aceasta. Se actionează demarorul motocicietei' În eventualitatea
electrice
intre cablu
masă, avem certitudinea
circuitului de aprindere
de de-

Dacă scînteia
circuitul este
buie in"I,...." ..+""·~."
tric al COlltactelor
rului.
Se subliniază Încă o dată că modificarea
intre contactele
antrenează

modificarea avansului ia

Dacă verificarea
acu
conexiunilor
5, nu conduc la ap
rea
se controlează
de încărcare a bateriei de acum
latoare.

b.
ESTE
Trebuie evitate improvizaţjjle
lizate adeseori În «confecţiona
unei
de acest fel.
venta ardere a siguranţei in
ovic+ont:::. unui scurtcircuit În in

Dacă

cu o
se
Între
lere de dimensiuni cosau mai corect calibre specia!
din sîrmă tare ori tablă de otel În functie
de forma şi amplasarea electrozi1.
reglarea distanţei intre
se detaşează «Iuleaua»
de deparazitare de cablul bujiei şi
se face contactul direct intre cablu
şi bujie. Se pune bujia «Ia masă»,
sprijinind-o de chiulasă şi se acţio
nează demaroru 1, fig. 2. Dacă intre
electrozii bujiei apare o scinteie
puternică, circuitul de aprindere
este În stare de functionare. Dacă
scinteia apare Între eiectrodul central_şi masă, bujia trebuie Înlocuită. In eventualitatea neproducerii
scinteii, defecţiunea trebuie cău
tată la celelalte elemente ale circuitului.
1. calibru
2. elecbod de masă
3. electrod central
4. garnitură

[]

la reintroducerea rezistenÎn circuit repetarea Încercării
.... "'''<AI'''' În
2 nu se soldează
Între electrozii
avem certitudinea defectării
circuitul elecea

CONTACRUPTOR-DISTRIBUITORUlUI
Dacă

controlul bujiei şi al rezisde deparazitare nu se soldează cu descoperirea unei defecţiuni, necazurile trebuie căutate mai
departe.
Defecţiunile ce pot apărea la
contactele ruptor-distribuitorului
sînt: modificarea distantei Între acestea si oxidarea lor. .
Odată cu curătarea sau Înlocuirea contactelor şi reglarea distanţei, se verifică dacă circuitul primar functionează.
Cu ajutorul unei şurubelniţe se
desfac succesiv contactele si se
urmăreşte apariţia scînteii la bujie,
fig. 2.
Dacă după curăţarea şi reglarea
contactelor sCÎnteia Între electrozii
bujiei este slabă sau de durată
foarte scurtă, trebuie verificate conexiunile elementelor circuitului
primar. Legăturile pot fi slabe sau
oxidate.

cuirea cOlntactului.
Lampa
de control din Întrerupător nu are legătură cu circuitul de aprindere, ea indică numai funcţionarea circuitului de Încărcare a bateriei.

e

CONTROLUL AVANSULUI LA APRINDERE

Această operaţie fiind descrisă
de mai multe ori in paginile revistei,
amintim numai că ea poate fi făcu
tă stabilind poziţia pistonului În
cilindru În momentul aprinderii, cu
ajutorul unor calibre de reglaj
(fig. 3 şi 4) sau prin intermediul
semnelor practicate pe volemt si
carterul motorului.
.
f. VERifiCAREA
BOBINEI
ŞI A CABLULUI DE iNALTĂ TENSIUNE
Dacă la operaţia descrisă la
punctul b sCÎnteia electrică nu apare Între cablu şi masă, toate celelalte puncte fiind verificate, defecţiunea este provocată de bobina
de inducţie sau cablu. Aceste piese
nu se repară, ci se Înlocuiesc.
2. DUPĂ STABILIREA CON-

TACTULUI, LAMPA DE
CONTROL NU SE
APRINDE
Această semnalizare indică următoarele defecţiuni

posibile:

a. CABLURILE ACUMULA.
TORULUI SiNT SLĂBITE
SAU OXIDATE

14
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a. DEfECTAREA
TORUlUI
A .,. ......... V I........
În

vorba de ancrasarea colectorului
dinamului sau de uzura
acestuia.
remontare ele trebuie
montate exact
a păstra inclinarea acestocu colectorul,

RENT NU
ZĂ TEMPORAR
lOC
Cea mai la îndemînă metodă de
verificare a unui consumator, de
exemplu un bec, este demontarea
şi conectarea lui· direct la bateria

Casetofoaneie şi aparatele de
radio
cu tranzistoare
se
alimenta de obicei de la
acumulatorul
Tensiunea

'-V"U"","". dacă consumatorul conectat direct
baterie nu functionează, acesta este
de obicei
acestora
lor şi fiind deci ne-

mulul, are o
în
de turaţia motorului şi poate
16 V.
stabilizatorul din figura
alăturată se remediază aceste defi-,
clenţe, montajul asigurind o tensiune constantă pentru aparatele
electronice care se folosesc în

BEOA
Există falsa
valabilă regula

impresie că pentru
care interzice conducerea W"""'-'lJ'<JIV'
acestora au consumat alcool.
«recunosc» o asemenea
pentru ei, care conduc vehicule
bicicletele, care de deplasearegula de mai sus
ar fi atît

ani
prede
pe drumurile şi
Traficul aglomerat,
acesta
conducerea
,n ..... <>cd'oy,e,,,, temeinică a normelor
sine, cerinte
nu le
fac faţă
vîrsta arătată
s·us.
vîltoarea
traficului, o singură greşeală de circulaţie
partea
micului biciclist e de ajuns pentru a se crea o situaţie de accident ori pentru a se comite chiar un eveniment rutier
bicicletei este de mare importanţă
pentru securitatea celui care o conduce. Este În
interesul biciciistului ca vehiculul său să fie cît mai
bine şi mai de departe văzut, să se facă auzit de
ceilalţi participanţi la circulaţie atunci cînd e necesar
poată reduce viteza bicic!etei şi opri la nevoie.
acest scop, regulamentul de circulaţie cere
echiparea bicicletei cu frînă eficace, sonerie, o
lumină aibă îndreptată Înainte, o lumină roşie sau un
dispozitiv reflectorizant (ochi de pisică) îndreptate
Înapoi. Aplicarea unui strat de vopsea reflectorizantă aibă pe aripile din faţă şi din spate ale bicicletei,
sau o folie cu aceleaşi proprietăţi nu pot fi decît salu",Io,nn"...,.h",.o

ATILIII
~:---:-.
:'~I!
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Capacimetrul-ohmmetrul
prezentat
este foarte util în laboratorul unui constructor amator. El funcţionează pe principiul punţii şi este echipat cu un indicator
de acord de tipul EM 80-EM 81. Acest
lucru scuteşte folosirea uimi instrument
magnetoelectric, pe de o parte, iar pe
de altă parte, utilizarea indicatorului de
acord prezintă atît posibilitatea amplificării semnalului punţii cît şi avantajul
că este lipsit de inerţie. Economicitatea
montajului prezintă interes, realizîndu-se
doar cu cîteva piese, tubul indicator alimentîndu-se în curent alternativ.
Condensatoarele etalon C 3 , C 4 şi C s ca şi rezistenţe le etalon R 7 , Rs şi R9 vor trebui să fie de calitate bună, prezentînd mare stabilitate şi precizie, iar
comutatorul va trebui să aibă contacte
argintate.
Raportul variabil al braţelor de companiţie este dat de potenţiometrul P l'
care va fi bobinat şi va avea variaţie
liniară. Axul său va fi prevăzut cu un
buton cu indicator care se va putea roti

deasupra unei scale, pe care o vom
grada la etalonare în intervalul 0,1 -+- 10.
Poziţiile comutatorului vor indica gamele de măsură. Valoarea piesei măsu
rate se va obtine înmultind valoarea indicată de cu;soru} potenţiometrului cu
factorul indicat de gama de măsură.
Etalonarea se va efectua utilizînd sau
cutii etalon de rezistenţe şi capacităţi sau
piese de calitate foarte bună, a căror valoare este cunoscută. Frecventa la care
se face măsurătoarea este frecvenţa retelei - 50 Hz.
, Pentru compensarea curenţilor de fugă
(pierderile) la unele condensatoare de
valoare mai mare a fost prevăzut potenţiometrul P 2' Instrumentul va măsura
rezistenţe între 1 n -+- 10 Mn şi condensatoare între 1 pF -+- 10 ţ,lF.
Transformatorul de reţea se va bobina
pe un miez de ferosiliciu cu o secţiune
de 3 cm 2 •
El va avea astfel un număr de 15,4 spire/voIt pentru primar şi 19,1 spirejvolt
pentru secundar.

1 kHz, cu un factor de calitate (Q) egal cu 4, iar
fig. 18 un filtru trece-bandă tot pentru 1 kHz, la
care însă factorul de calitate se poate regla pînă
la valoarea 500.
În figurile 15, 16, 17 nu s-a desenat conectarea
sursei de alimentare În vederea unei reprezentări
cît mai clare a schemei. Schimbîbd valoarea capacităţilor, se pot obţine filtre la alte frecvenţe. Schema
din fig. 19 reprezintă un filtru taie-bandă, cu banda
frecvenţei atenuate variabilă. Domeniul de frecvenţe

Vom avea aşadar:
În primar (220 V)
3 388 de spire,
sîqp.ă Cu-Em 1> = 0,2 mm.
In secundar - Si (200 V) 3 820 de
spire, sîrmă Cu-Em .f/> = ~,15 mm, S2
(50 V) - 955 de spue, SlTrnă Cu-Em

În care se poate utiliza acest filtru activ este de ordinul zecilor de hertzi, atenuarea În acest domeniu
fiind Între -40 dB şi -80 dB, cu o lăţime de bandă
de cîţiva hertzi. Amplificarea la frecvenţele care
nu cad În bandă este de O dB. Din schemele arătate
se poate trage concluzia că amplificatoarele operaţionale au Întrebuinţări multiple.
Caracteristic schemelor cu circuite integrate se
remarcă numărul mic de elemente constructive
pasive (rezistenţe, condensatoare etc.), totodată şi
simplitatea interconectării acestor elemente pasive
cu circuitele integrate.
la folosirea circuitelor integrate În montajele
experimentale se recomandă anumite măsuri de

Rx O
f/> = 0,15 mm; S3 (6,3 V) - 121 de spire,
sîrmă Cu-Em f/> = 04 mm.

ilO

Realizat şi etalon~t corect, instrumentul va fi de un real folos amatorilor.

precauţie.

Terminalele sînt destul de fragile; ele se rup dacă
sînt Îndoite de 2-3 ori. Se recomandă din acest
motiv folosirea unui soclu adecvat (original de fa"
brică), sau circuitul integrat se lipeşte de un mic
circuit imprimat prevăzut cu terminale, care se pot
lipi apoi fără frică, de repetate ori, În circuitele experimentale.
Sursa de alimentare dublă trebuie să fie stabilizată şi pentru montaje experimentale şi să fie prevăzută pe fiecare braţ cu un voltmetru şi un miliampermetru. Sint deosebit de utile sursele prevăzute
cu limitatoare electronice de curent (siguranţe electronice). Aceste limitatoare reglate corect pot preveni distrugerea circuitului la o eventuală conectare
greşită.

10K
16n
Ui

fa
R1

_ - - o tB
C'..J

60 Hz

= R2 = R3

R4 = R5 = R~

~------------------QUe

16

C2

,
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l
în contact cu urme de cupru, stibiu sau staniu, soluţia
se

Aluminiul, datorită calităţilor sale deo~ebite, este fO,losit din ce în ce mai mult pentru confecţIOnarea de dI~e
rite piese, atît de amator, cît şi ,de producţia de ~ene,
Durabilitatea, estetica ŞI uneorI chIar rolul funcţlOn~l
al pieselor de aluminiu se asigură printr-un, str~t de oXId
superficial, oxid care este izolator electnc ŞI, excele~t
radiator termic, se vopseşte (colorează) uşor ŞI durabIl,
,
, ,
este dur şi rezistă la frecări,
Pentru creşterea unor straturi de oXld superfIcla~e pe
aluminiu există metode chimice şi metode electrochlmlce
(eloxare),
, "
,
înainte de oxidarea propnu-zlsă, piesele se d~grese~ză
în benzină (atenţie - pericol de expl~zie) sa~ tnc1oretll:na Aliajele de aluminiu se degresează m soluţ,le de 15-20,%
hidroxid de sodiu, se spală cu multă apă ŞI se fac 1 -;- 2
imersii de 2-3 secunde în acid azotic 30-50%, după care
se spală din nou cu multă apa
L OXIDARJ::A CHiMICĂ a pi~selor ,d~n alumIn1U
asigură obţinerea unor straturi relatiV subţm (1..,..5 flm),
cu rezistentă anticorosi vă scăzută,
'"
Piesele pregătite în modul indicat mai s';1s se ţm 15:-:30
min ute În solutia de oxidare preparată dIn: sodă cnstalizată (Na CO'3' 10 H 2 0) - 85..,..150 g/l; cromat de
sodiu (Na 2 CrO ) - 16 gll şi menţinută constant la o
temperatu:ă cu;rinsă între 90 şi 10?°C. .
Soluţia se ţine în vase de fier sau fier emailat.

InT
Montajul alăturat poate servi cu' bune rezultate la
alimentarea aparatelor tranzistorizate care au un consum maxim de curent de pînă la 1 A. Tensiunea continuă debitată, În cazul de faţă de 30 V, poate fi modificată prin alegerea adecvată a diodelor Zener de
referintă.

Soluţia prezentată are la bază funcţionarea intermitentă a tiristorului Th, care conduce numai În decursul unei fracţiuni dintr-o perioadă. Condensatorul C5 se încarcă În fiecare alt~rnanţă negativă pînă
la tensiunea de vîrf a reţelei. In alternanţa pozitivă
următoare, tiristorul intră În conducţie la un moment
bine determinat şi astfel sarcina Înmagazinată de C5
este transmisă condensatorului C4. Valoarea lui C4 a
fost aleasă În asa fel Încît tensiunea la bornele sale
să nu depăşeas'că valoarea dorită şi totodată acest
condensator să limiteze curentul de vîrf în cazul unui
scurtcircuit accidental la ieşire.

_ ........C_3--.0.56p,V700V

30V/1A

~~~--~~~--~--.-~+

în

temperatura de lucru 20..,.. 25°C - termostatat
timp - 20..,..30 minute
densitate de curent - 1,2..,..1,8 Ajdm 2
tensiune de lucru
12..,..15 V.
acid mai diluat şi temperatură joasă (19..,..20°C) se
obţin straturi mai dure şi mai groase, cu fragilitate ridicată. Nu se pot obţine straturi compacte şi aspectuoase
pe aliaje de aluminiu cu conţinut (chiar foarte mic) de
cupru, magneziu sau siliciu (peste 1..,.. 2 %)
b. BAIA DE ACID OXALIC
- acid oxalic (COOH)z - 30..,..100 gll
- temperatura de lucru - 18..,.. 20°C
- densitatea de curent - 1..,.. 1,5 Ajdm 2
- tensiune la borne - 40..,.. 60 V
- timp - 15..,.. 35 minute, funcţie de grosimea str atului de oxid dorit.
Stratul de oxid rezultat în soluţii de acid oxalic este
dur şi prezintă o culoare slab gălbuie.
Nu se poate colora ulterior. Vasele de lucru sînt fie
din sticlă (piese mici\ fie din oţel căptuşit cu cauciuc
vulcanizat şi trebuie prevăzute cu serpentine de răcire.
3. VOPSIREA STRATURILOR DE OXID DE ALUMINIU .
Capacitatea de reţinere a coloranţilor este funcţie de
porozitatea stratului de oxid
Piesele de aluminiu oxidate se colorează frumos şi
durabil cu vopsele organice pe bază de alizarină.
Pentru a obţine un colorit durabil şi frumos se procedează astfel:
- piesele oxidate se spală bine în apă curentă (rece),
lipsită de ioni de clor;
- se fac 1..,..2 imersii în soluţie diluată (5..,..10%)
carbonat de sodiu (sodă);
- se spală din nou în apă curentă;
- se prepară soluţia de colorant, prin dizolvarea totală a 0,3..,..15 gjl vopsea (funCţie de nuanţa dorită) în
apă distilata Soluţia se prepară, se stochează şi se utilizează în vase emailate sau vase de aluminiu;
- se încălzeşte soluţia de colorant la 50..,.. 80°C;
- se introduc piesele în soluţia caldă de colorant şi
se ţin 30..,.. 50 minute;
- se spală piesele colorate în apă călduţă 40..,.. 50°C;
- se usucă piesele.,
Respectînd indicaţiile şi reţetele de mai sus, puteţi
obţine piese deosebit de aw>pectuoase şi durabile în func-

deteriorează.

Oxidul astfel format este de culoare verde-~enuşIe şi
se poate colora cu un color~nt o:ganic (ve~ co~orar~a
pieselor eloxate). Strat de oXId mal durabIl ŞI mal rezIstent se obtine dacă în soluţia de oxidare se mai adaugă
sticlă solubilă (silicat de sodiu Na 2 Si0 3) 1 gjl şi 30. gjl
fosfat disodîc (Na 2 HP0 4 '12 HzO). Stratul astfel obţmut
nu reţine vopseau a, deci nu se poate color~
.
2. PRIN METODA ELECTROCHIMICA se obţm
straturi 'de oxid cu grosimea cuprinsă Între 10 şi 40 flm,
cu proprietăţi fizico-chimice ~ult superioare straturilor
de oxid obţinute pe cale chimICă. în cele ce urmează se
prezintă mai multe tipuri de băi pentru eloxare.
a. ELOXARE CU CURENT ALTERNATIV îN
BAIE DE ACID SULFURIC
Avantajul băii este că nu nece'sită instalaţie de redresare. Baia de eloxare se compune din: acid sulfuric,
H SO - 250 gjl şi se prepară prin turnarea cu atenţie
a ~cid~lui sulfuric de concentraţie iniţială cunoscută în
cantitatea corespunzătoare de apă distilata
Vasul este din sticlă sau oţel căptuşit cu cauciuc vulcanizat Temperatura de lucru a soluţiei trebuie să fie
30 + 2°C. Baia de oxidare se va alimenta de la o sursă
de curent alternativ de 15 V, capabil să debiteze 1..,..2 A
pentru fiecare dm 2 suprafaţă de eloxat...
.
Se fixează piese la ambele borne (ambu poh\ de preferinţă cu suprafeţele cît mai egale.
.
.
Stratul de oxid obţinut în curent alternativ este mal
flexibil decît. cel în curent continuu,
b. ELOXARE îN CURENT CONTINUU
Se poate face fie în soluţie de acid sulfuric, fie în s.olutie de acid oxalic. Necesită o sursă de curent contmuu
~e 12..,..15 V (acid sulfuric),' respectiv de 40-60 V (acid
oxalic\ capabil să debiteze 1..,.. ~5 A pe fiecare dm 2 de
piesă ce trebuie eloxată
..
.
Piesele se expun la borna pOZltIvă a surseI de curent
(anod). Catodul este dintr-o. placă .de plu~b sau. oţel
inoxidabil Grosimea stratulUl de oXld este m funcţte de
timp, curentul la care se lucrează şi tensiunea la borne.
în generat prin lucrul la tensiuni mai mici se obţin straturi de oxid mai subţire şi mai dur.
Parametrii de lucru ai băilor de eloxare în curent continuu sînt:
a. BAIA DE ACID SULFURIC
- acid sulfuric H 2 S04 (66°Be) - 150 gjl

ţionare.

n

C. PĂCUREANU

Interfonul (sau televorbitorul, cum maÎ este numit)
îndeplineşte pe distanţe mici funcţiunile telefonului,
fiind În acelaşi timp independent de reţeaua telefonică şi chiar de reţeaua electrică În cazul În care
este alimentat de la baterii.
Partea principală şi indispensabilă a unui interfon o constituie un amplificator de audiofrecvenţă.
După cum se vede În schemă, amplificatorul Înterfonului pe care îl prezentăm are trei tranzistoare,
cu cuplaj direct Între etaje. Ti şi T3 sînt de tip pnp,
de exemplu, EFT 321-323, 351-353, MP 39-42, iar T2
este de tip npn, de exemplu, EFT 373, AC 181,
MP 35-38, 107 NU 70 etc.
Interfonul prezentat are două caracteristici importante. În primul rînd, foloseşte numai două fire
de legătură Între posturi, atît pentru comunicare
cît şi pentru apel. In al doilea rînd, difuzoarele sînt
comutate împreună cu transformatoarele de adaptare a impedanţei, ceea ce face ca pierderile de

energie pe linie să fie foarte mici, favorizînd legă
tura la distante mari cu sectiuni mici ale conductoarelor de linie.
.
Comutatorul K are rolul de a comuta cele două
difuzoare cu tot cu transformatoare pe poziţia
ascultare sau vorbire.
După terminarea convorbirii se trece K pe poziţia
de ascultare şi se inchide intrerupătorul 1, ceea ce
face ca, prin infăşurarea I a lui TR , baza lui T să
fie pusă la plusul alimentării, blocînd toate cele
trei tranzistoare, scoţînd amplificatorul din funcţiune. Dacă la postul secundar se apasă pe butonul
de apel, scurtcircuitul este înlăturat şi apelul verbal
rostit În faţa lui Dif. 1 se aude la postul principal,
În Dif. 2.
."
TR 4 şi T~2 se realizează pe miezuri cu o secţiune
de 1 cm 2 • Infăşurarea Iare 1 000 de spire cu sîrmă
de 0,1-0,2 mm diametru, iar infăşurarea a II-a are
50 de spire cu sîrmă de 0,3-0,4 mm diametru. Cele
două difuzoare au impedanţa de 2-3n.
Tn timpul funcţionării, consumul este de circa
8 mA, iar in poziţia «oprit» consumul se reduce
la 120-150 JI A.
Alimentarea se face de la două baterii de lanternă
de 4,5 V fiecare, ele asigurind o funcţionare a interfonului timp de circa 2 luni.

FUNCINARE

OPRIT

gv

APEL
Transferul sarcinii electrice de la condensatorul C5
la C4, prin tiristorul Th, nu este posibil decît atunci
cînd tensiunea la bornele lui C4 este scăzută sub
valoarea de referinţ,? dată de cele două diode Zener
înseriate: 04 şi 05. In acest fel, tensiunea de la ieşire
devine foarte puţin dependentă de variaţiile reţelei,
ca şi de consumul de curent al montajului alimentat.
Semnalul· de comandă al tiristorului este obtinut
astfel: tensiunea sinusoidală a reţelei se aplică' mai
întîi diodelor Zener înseriate 04 şi 05, care nu Iasă
să treacă alternanţele negative şi totodată limitează
amplitudinea semnalului pozitiv la circa 30 V (04 şi
05, identice, au tensiunea Zener de 15 V). Acest
semnal este preluat de grupul C2-R2, care îl transformă prin diferenţiere în impulsuri pOZitive şi negative. Impulsurile negative fiind returnate În retea
prin dioda 03, pe poarta tiristorului ajung, prin 02,
numai impulsurile pozitive.

~I

10pF
DIF.2

DIF.1
Tr1

K

Tr.2
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cu zi, lucrînd
ei ectro IlIce,
unele din
aparaturii de măsură construite din
materiale feromagnetice se magnetizează ele insele
contact cu
din ..., . . . .., ...::>i.""
magnetizată, de
exemplu, va crea perturbaţii fasciculului de electroni dintr-un tub
cinescop, fără a mai aminti de erorile ce le
indica un ceas
de la

această

A

l

B

rea

în
pus sub
netic oscilant atenuat În
practic este creat de
circuit
oscilant, format
bobina l şi
condensatorul C.
IllE,tallatlia este
un redresor dublor de
format din diodele 0 1
densatoare!e
~~·7; .... +n,",+'"

R r-A,"\rl.an."!::Ii·nn

com utatoru I K de pe poziţia
pe poziţia 2, condensatorul C
este conectat În
pe bobina
apărînd un proces oscilatoriu
energia acumulată În condensatorul C. Bobina l este construită pe tole!e unui transformator de
cu
E
2).
Pe o carcasă
carton sau
mode!ată după miezul de
h""I",n""::"'<::I 1 250 de spire cu

se

măsurat.

măsura

rezistente cu
cond~nsaCU1PrIll1Sa Între 10
şi 10 pF.
rezistentă sau condensator, se cUl)le,lZă
Rx'Cx şi se ascultă
semnalul în cască.
Echilibrul
rezistente şi condenefectueaZ1. din potensat oare de
liniar P l '
Măsurarea elementelor sus-menţionate (R şi
Q -;.-1 MQ
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în felul următor:
la bornele RxCx elementul de
cască se va asculta un semnal pu-

ternic dat de
Se roteşte
potenţiometrului P 1 pînă
ce în cască semnalul devine minim sau nu se
mai aude deloc. Aceasta este poziţia de echilibru
a
fost
la axul
şi
se confecţionează
scalele indicatoare.
Gradarea acestor scale se face conectînd elemente cu valori cunoscute, se aduce puntea la
echilibru şi se trasează reperul valorii pe scală:;
Dacă la confecţionarea pun ţii se utilizează rezistenţe şi condensatoare exact de valoarea celor
indicate în schemă, se observă că raporturile
între scale este de ordinul 1/10, ceea ce face ca
la etalonare să fie suficientă o singură măsură
toare, pe comutatorul S indicîndu-se apoi ordinul de multiplicare.

s
1. Lipirea porţelanului; 18 părţi şerlac şi 1
parte colofoniu se topesc intr-un vas mic. Se
stinge focul, se adaugă 1 parte terebentină 'şi
4 părţi oxid de zinc. Masa se omogenizează
bine şi se toarnă În forme cilindrice, umezite
În prealabil.
În vederea lipirii obiectelor din porţelan,
acestea se încălzesc in zona spărturii la flacăra
unei spirtiere sau a unui bec cu gaz, se aplică
un strat subţire de adeziv şi cele două părţi se
unesc prin presare. După răcire se înlătură
excesul de adeziv.
2. Lipirea obiectelor din os, baga, sau lipirea
acestora
metal sau piatră.
Se
in 17 părţi apă, 1 parte borax şi
1 parte
arabică (în lipsa acesteia se poate
cleiul de oase), după care În soluţie
folosi
se adaugă sub agitare 4 părţi praf de gips.
Obiectele de lipit se ung cu această pastă, după
care se Iasă uşor presate 24 de ore in repaus.

repetă.

efectuează

-- Se

din schemele eleccondensatoareIe care,
decid tocmai furlctllon.an~a
corectă a unui
realizat.
ElectronÎstul amator trebuie să cunoască cu
in
exactitate valoarea acestor elemente,
acest scop la serviciile aparaturn de măsură.
Evident că, după mai mulţi ani de experienţe,
printre alte aparate realizate se numără şi aparatele de măsură ce intră în dotarea laboratorului
propriu.
Pentru începători şi chiar pentru cei mai
avansaţi electronişti amatori prezentăm un montaj simplu, în punte, la care precizia măsurătorii

conductor din cupru emailat de
diametru 0,25-0,3 mm.
Obiectul ce urmează a fi demagnetizat se
pe bobina l, redresorul
conectat la priză, se
comută K de pe poziţia 1 pe pozi2. Se face apoi o probă dacă
obiectul a fost demagnetizat definitiv; în caz contrar, operaţia se

I
Buclă

de
adaptare

Director C
(mm)

:2 340
2

2

790
620
1 510
815

5)

Multi cititori ne-au cerut prezentarea si' constructia unei antene pentru
recepţionarea . bun,e condiţii a emisiunilor de televiziune. Răspundem
acestor solicitări, prezentindu-vă antena canal de undă sau Vagi.
Proprietăţile antenei Vagi cu 3 elemente sint:
directivitate robustă,
de
şi instalat.
a fi utilizată În
localităţile situate la distanţe mari de
emiţător cît şi În oraşe, pentru
marea perturbaţiilor şi a
Elementele de bază - dipol-reflector
se confecţionează din ţeavă de
aluminiu sau cupru cu diametrul de
6-12 mm. Acestea, la rîndul lor, se
fixează pe un suport din metal sau
lemn (ţeavă, bară), rigidizindu-se cu
şuruburi sau cleme intregul ansamblu
de un pilon, Deschiderea
S este de 75-80 mm,

menţionăm că se
casă şi este mult

antenă

iar distanta Între capetele de prindere
ale cablului de coborire 50 mm.
Este recomandabil a se utiliza ca
între antenă si televizor cacoaxial cu impeda'nţa caracteristică de 75 fi (cel care se găseşte în

300.n ,

6
7
S

a

1550
1400
1290

355
330

780
740

10

720
690

11
12

640

685

630
610
585
560
545

495
475
455

440

220
215

180
170
160
155
150
145
140

",rI::>ni·",r,,,:. II1nnl:>r1~U'ltAI

antenă se face
aşa-n umitei bucle de

la

ad.:mtare
tot din
cazul utilizării cablului bifilar se
exclude bucla de adaptare. Cablul de
coborire şi buda de adaptare 13e fixează la
fie
sudură (Ia
fie prin ,nT,ol"n-.Ol"'I"
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datele constructive ale
Vagi cu
3 elemente pentru canalele 1-12 de televiziune.

mai

de
Totodată,
de un
montat În pod, are un cîştig de
ori.
subliniat Însă că antena descrisă are eficacitate numai
cazul În care acoperişul nu este metalic (tablă,
beton armat).
.
Dimensiunile din schiţă permit recepţionarea canalelor 6--12. Unghiul de directivitate-· 46--58°~
Antena este de tip Vagi, originalitatea constind În
faptul că elementele sînt benzi metalice lipite pe un
suport izolator, iar dispozitivul, după ce este orientat)
este fixat În patru colţuri prin nişte fire de nailon
sau sfoară la Înălţime, ca să nu fie accesibil persoanelor care circulă În pod.
Benzile metalice pot fi din staniol, aluminiu (condensatoare vechi), tablă de fier (benzi balot), cupru

~

SPRE TEL.EVIZOR

"""'",,,,,, .. să fie
de ",~,,,,m,p"";:;l
""',"',, ....'" şi bandă
metalice sînt
textolit,
din material
carton. Pentru a evita orice po.slblllt;ate
tare
eledrocutare la
antenei în cazul
r!o't",,,t·"'YIJ televizorului, se recornandă ca la
din televizor să se monteze În serie CI.! fiecare
al
cablu lui de coborire al antenei un condensator de

1 000-2 000 pF la 1 500 V.
Antena descrisă se
canale, respectind
antenele tip Vagi.

dimensiona

şi

la alte

de dimensionare pentru

cablu de coborîre tip

panglică

cablu de coborîre coaxial (Z=
50-75
Celelalte dimensiuni sînt identice cu cele din fig. 1).
2

se poate mono
fixÎndu-se apoi la
unui
cit mai
Nu este
recomandabilă folosirea cablului coaxial,
deoarece simetri zarea şi
t r an s for m area de impedante de bandă foarte largă
ar solicita somai comtehnic.

30~60~,30-60
pF W",III pF
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CAMPIONATUL NATIONAL DE FOTBAL ESTE
Î PLI"
SFĂSURAREJ
!1

.:1

·vA

PROPUNEM
SPRE ALEGERE
TEVA TIPURI:

110 lei
125 lei

61 cm 3550 533 lei

126 lei
140 lei

65 cm

20

125 lei

59 cm
3960

594 lei

ele şi raioanele specializate ale COMERTUL
DE STA 1
să alegeţi aparatul dorit prezentindu .. văurmătoarele
4

i de radioreceDtoare:

PORTABILE
CORA
ZEFIR

PESCĂRUŞ

ALFA
COSMOS
ALBATROS
PREDEAL-AUTO

L.U.
1
2
2
2
3
3
3

PRET
9

345-365
450
450
500
645
750
1220

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

STATIONARE

cora

L.U. PRET

MI LCOV

2

MANGALIA
PACIFIC
CU PICUP

3

500 lei
965 lei

4

1900 lei

caracteristici tehnice ale radioreceptoarelor sint:
LITATE, SELECTIV/TATE, CLARITATE A SUNETULUI,
ASIGURÎND AUD/ŢIE PERFECTĂ.

DATE APARATELE DE RADIO SE POT CUMPĂRA ŞI CU PLATA
ÎN 18

ACONTO DE NUMAI 20 LA SUTĂ.

Dl
2

I
Sub egida Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist şi al Consiliului Naţional pentru
Educaţie Fizică şi
intre 27 iulie şi 7 august
1976, in tabăra de
a tineretului pentru
apărareâ
din
Gori, s-a desfăsurat
concursului
speranţe».
, Acest concurs
de modelism, cu
un mod de verificaracter republican, a
care În practică a cunoştinţelor teoretice insuşite
În cercurile judeţene special constituite
un rodnic bilanţ În domeniul pregătirii
pentru
apărarea patriei.
De amintit că au luat startul 28 de participanţi
cu aeromodele, 24 cu automodele, 24 cu rachetomodele şi 22 cu navomodele, participanţi reuniti
din 31 de judeţe ale ţării.
Cîştigătorilor actualei ediţii a «Cupei tinerelor speranţe» ii s-au acordat cupe şi diplome din partea
C.C. al U.T.C. si medalii cu banderola tricolorului
românesc din partea C.N.E.F.S.

Înainte de incepe I"""ncfnlf'ti""
cesar a se studia cu multă
această etapă, după ce am luat
cu soluţiile
constructive preconizate În plan, vom procura toate
materialele necesare.
Dacă voIl1 scoate la zbor modelul imediat după
finalizarea
vom avea nep!ăcuta revecă centrajul
azi nu mai corespunde
Este foarte indicat ca În special aripile şi profunsă stea cel puţin 30-40 de zile
dorul
pe
după ce au fost Iăcuite, pentru a se usca
complet.
Aripa. Soluţia constructivă preconizată ii conferă
o rezistenţă deosebită, atit la torsiune, cit şi la Încovoiere. Cele 2 longeroane mediane principale
(dinspre atac) şi cele 2 longeroane mediane secundare, din brad de 5 x 2 şi respectiv 3 x 2 mm,precum şi contrafisele (de 3 x 3 mm din bal sa În zona
atacului şi de 3 x 1,5 mm din brad ce unesc longemanele mediane) plus impinzitura din plasa de
1 mm pe bordul de atac răspund foarte bine acestui
imperativ major, rezistenţa oferind modelului În aceIaşi timp o elasticitate convenabilă. Trebuie să
acordăm o atenţie deosebită alegerii materialului
din care confecţionăm aceste longeroane. Bradul
pentru med iane treb uie să:'J)rez inte fi bra dreaptă,
cu o frecvenţă mare, tăiat În rezonanţă.
După cum se poate observa in plan, zona de
prindere a celor două planuri este întărită de un
longeron din brad, care se termină În formă de
coadă de rîndunică. Întrucît nervurile se fac in
chet, Iăca~ul pentru acest longeron nu a fost marcat
pe profil. In acest sens, lăcaşurile pentru longero~
nul Întăritor vor fi marcate separat pe nervurile de
la prindere, după finisarea intregului pachet.
Nervurile sint confecţionate din lemn de balsa de
1,5 mm, cu excepţia celor 7 de la prindere, care se
vor face din placaj de 1 mm. La capătul dinspre
prindere al aripii se va lipi, de prima nervură din
placaj, o nervură de balsa cu grosimea de 4 mm.
Pe intradosul aripii (partea de jos), tot În zona
de prindere, remarcăm impinzirea atacului de balsa
de 1 mm. Atentie la executarea Iăcasului acestei
impinzituri, la ultima nerv ură! Lăcaşul va avea jumă
tate din lungime la nervura a 7-a. Secţiunea B-B
ne indică lăcaşul numai pentru primele 6 nervuri
din placaj. Restul nervuri lor din balsa vor fi confectionate conform sectiunii A-A.
, Prinderea aripii de fuzelaj se face cu ajutorul a
două sîrme din oţel (de preferat un oţel mai slab,
pentru a se putea deforma la şocuri, pentru a prelua
din energia de şoc) avînd diametrul de 3 mm. Pentru a reuşi să dăm găurile prin care trec sirmele cit
mai exact, vom alege drept loc de prindere a nervurilor În pachetul de prelucrare chiar centrul acestora.
După finisarea pachetului cu nervuri vom lărgi
găurile prin care au trecut sirmele pe care s-au
fixat in pachet (sirmele de prindere În pachet a
nervurilor au diametrul de 1 mm) la' diametrul de
3 mm, evident, numai la nervurile din placaj.
În locul clasicelor coltare de Întărire a zonei de
prindere a nervurilor de' longeronul de fugă, constructorul a folosit terminaţii de nervuri din balsa
subţiate spre interior. Este absolut obligatoriu această întărire, altfel creÎndu-se posibilitatea deformării profilului, mai ales după Iăcuirea aripii.

pa-

Asociatia
radioamatorilor
olandezi
VERON ~ a instituit o frumoasă si valoroasă
diplomă pentru activitatea În unde uitrascurtediploma «VHF 6».
Diploma se eliberează radioamatorilor care
pot să dovedească, prin cărţi de confirmare
(Q.S.L.), legături bilaterale efectuate cu minimum şase ţări, În afara ţării -proprii. Cererea tip
va fi Însoţită de lista staţiilor lucrate, indicind
data, indicativul, modul de lucru, banda si con-

22

trolul. Această listă va fi certificată pe baza
Q.S.L-urilor de către cel putin doi radioamatori sau managerul de diplome. În plus se vor
expedia şi şapte cupoane de răspuns poştal
I.R.C.
Nu se expediază Q.S.L-urile.
Pentru fiecare ţară nouă lucrată ulterior se
eliberează timbre. Costul fiecărei cereri de
timbre pentru noile ţări lucrate este de 1 cupon
l.R.e.
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acest sens.
pe
cu o pensulă fină.
cu intradosul
fiecare colţ
un
(nu se recomandă o
exagerată intrucît poate produce deformarea scheletului) vom trece pe deasupra sa, În
dreptul nervurilof şi a longeroanelor, pensula. cu
emaită nu prea groasă. Odată fixată hirtia, vom
trece la emaitare (Iăcuire cu emaită aviatică) , nu
Înainte de a şlefui uşor cu un şmirghel foarte fin
zonele de intilnire a marginilor hirtiei (se debitează
separat coala de hirtie pentru intrados de cea pentru
extrados). Prima şi a doua Iăcuire este obligatoriu
a se face prin pulverizare. După această operaţie
de umplere a porozităţilor cu lac putem folosi În
continuare pensula. Nu se va aplica stratul de emaită
prea gros. Intre emaitări trebuie să treacă cel puţin
24 de ore, timp În care aripile vor fi fixate pe gabarit.
Vom aplica 4-6 straturi de emaită. Dacă vom lăcui
excesiv aripa, hirtia va deveni uşor casantă la şocuri.
In cazul in care nu vom lăcui suficient apare pericolul deformării la umezeală, al slăbirii rezistenţei la
torsiune, În zbor se va semnala fenomenul de fluturare (flutter). Pentru a obţine un efect plăcut la
înfăţişare, cit şi pentru a se uşura urmărirea, putem
colora hirtia, inainte de ÎmpÎnzire, trecînd-o printr-o
baie cu vopseaua dorită din colorant Gallus sau cu
emaită

anilină.

In cazul În care nu dispunem de foiţă din mătase,
putem folosi hîrtia natron sau foita de ţigară. Nu
se recomandă foita de condensator, care este foarte
casantă la şocuri.
După ultima Iăcuire vom fixa definitiv, pînă la
ieşirea la zbor, aripile pe gabarit, căutînd să le expunem cît mai mult timp la soare. Expunerile vor fi
făcute treptat.
Greutatea totală a aripii, după ultima Iăcuire, nu
trebuie să depăşească 170 de grame.
Stabilizalorul este confecţionat În intregime din
lemn de balsa, cu excepţia longeronului median,
care este din lemn de brad cu secţiunea de 2 x 2.
Secţiunea profilului - plat-convex - permite confecţionarea şi montajul stabilizatoru.ui destul de
uşor.

Nervurile sînt confecţionate din lemn de balsa de
1 mm grosime. Pachetul de nervuri va avea cele
două şabloane la capete (secţiunea maximă şi minimă). Ca şi la aripă, extradosul, În zona de atac,
este impinzit cu furnir din lemn de balsa, de această
dată cu o grosime de 0,8 mm. şi Întărit cu contrafise,
tot de balsa de 1,5 x 1,5 mm.
Piesa de prindere a stabilizatorului de fuzelaj va
fi confecţionată din duraluminiu gros de 1 mm.
Ca şi la aripă, capătul are secţiunea lăsată În jos.
Si aici se impune confecţionarea
de
control.
Este esenţial să obţinem un stabilizator cit mai
uşor --15 g.
fuzelajul prezintă cîteva
de ordin
structiv. Se remarcă partea din
a
este extrem de Iată. Suprafaţa mare a
va conduce la o stabilitate foarte bună pe

din
anul
acestei
muntelui
valea
ia
şi
coborind
in valea
in
km de cale
cu 207
majoritate metalici --; dintre care
aveau
28 m înălţime. Instalarea acestei linii s-a făc'Jt
intre anii 1908-1009 şi a constituit una dintre
cele mai îndrăzneţe lucrări de specialitate ale
timpului, toate materialele (citeva sute de tone)
fiind transportate pe munte cu samarul pus pe
spinarea cailor. Pe platouri, la intinderea cablurilor erau folosiţi boii - cite 8-10 perechi de
fiecare tronson. Cea mai mare deschidere din-

a modelului. Ea este confectionată din duraluminiu
de 1,5 mm, fiind fixată de fuielaj cu ajutorul clei ului
prenadez, precum şi cu ajutorul unor cuie din lemn
de esenţă tare cu diametrul de 1,5 mm.
In zona de prindere, pe placa de dural sint lipite,
pe ambele părţi, nervuri din placaj pentru a crea stabilitate sîrmelor de prinde re.
Partea din spate a fuzelajului este confecţionată
din lemn de balsa cu secţiune trapezoidală, subţiat
spre coadă. Longeroanele sînt Întărite cu popi, tot
din balsa. Pe părţile laterale se aplică placaje de
1 mm grosime.
Baldachinul pe care se montează stabilizatorul
este confecţionat din balsa foarte uşoară, Întărit cu
placaj În interior, În zona unde se introduce limba
de prindere. Atenţie la limitarea cursei acestei piese
În momentul determalizării!
O veritabilă piesă de rezistenţă pe care o prezintă
modelul «ALBATROS» o constituie ansamblul CÎrligului automat de ştart dinamic.
În condiţiile unui ştart dinamic modelul va ciştiga
un plus de inălţime de 2-4 m.
Desenul prezentat În plan relevă clar toate detaliile de construcţie. Ne vom opri numai asupra modului de functionare.
In timpul la'!1sării (numai cu acest cîrlig), tensiu-

tre
liniei a avut 600
--- pe valea Dorului.
aceasta, numită Buşteni-Breteiu, avea
trei mari tronsoane (4615, 9262 şi 1120
deci şase capete terminale, care erau «ancorate» de nişte uriaşe putini de lemn umplute
cu cite 15-20 de tone de piatră. Tracţiunea
funicularului era asigurată de o locomotivă de
100 CP, cu 12 atm presiune. Funicularul acesta
a fost una dintre realizările tehnice româneşti
de mare anvergură din primul deceniu al secolului nostru.

nea din cablu va creşte treptat, astfel incit, În partea
cind modelul a ajuns aproape "Ia verticala
capului, arcul este tensionat la maxim. În acest
moment, concurentul, care are În mînă o rezervă
de cablu de cca 2 m, după o smucitură bruscă În
jos, va da drumul rezervei de fir. Detensionarea
cablului va permite revenirea pistonului În poziţia
iniţială, aruncind inelul din cîrlig prin cursa sa instantanee În sus. Energia cinetică acumulată de model
in remorcaj ii va permite continuarea drumului pe
o pantă foarte pronunţată, adică efectuarea unui salt
in sus.
Pentru ca modelul să nu intre in limită de viteză,
să nu piardă înălţimea cîştigată prin tangări repetate in momentul premergător desprinderii cablului, direcţia se va braca Într-un unghi foarte pronunţat, deosebit de cel ce il va avea În zborul liber.
Astfel, modelul va parcurge saltul În viraj, la capă
tul căruia se va înscrie intr-un zbor cu pantă normală.
Evident, aeromodeliştii care nu au posibilitatea
executării acestui cirlig vor apela la sol uţia clasică
cu cîrlig fix.
Pentru începători nu se recomandă folosirea CÎrligului de ştart dinamic.
De mentionat că lemnul de bal sa poate fi inlocuit
cu furnir de tei de 0,6 mm.

finală;
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Maestru al sportului

-

Galati
oscilator după o schemă deja
publicată Îil revista noastră.
- jud. Prahova
D7J are curentul admisibil de 100 mA
maximă inversă de 400 V.
-Piatra
aprecierile felicitările
bucură
rezultate obţi-

Bias Oscillator
2SB 56

În locu! lui EFT 313 şi EFT 353
altă pereche de tranzistoare cOlmolernerltare
nli1·j"':!'t.... '::.ro

de tensiune.
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LADISLAU --lneu.

antenă

Un consum de 250
mulatoare
este indicat. Aparatele ce
mă asemenea putere se alimentează din reţeaua

