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mozaicuri,
diferite ca1:eQorli
de vîrstă.»
Am mai consemnat
nr. 123 din 'V.a'PI1L.::IU,r;!,
a
de avizare a iuc:ărm()f

didactic din M.EJ.:
le plac foarte mult
de construcexistente nu oferă
un variat sortiment
o mai
necesar diferentierilor de vîrstă. Se
mare diversitate' de mărimi,
a acestora, precum şi de ml'.tolri.':lilo
care aceste
jucării sînt confecţionate. Actuala trusă pentru
nieru! constructor nu este
are piese
greu de manipulat. Momentul
deprinderi lor
cu caracteristici tehnice antrenează copiii şi În
jocuri colective ce imprimă personalităţii un puternic accent social. Există truse pe diverse profesiî:
croitor, miliţian, aviator, marinar, dar .. psesc trusele
pentru profesii mai des Întîlnite,' mai familiare copiilor. Nu sîntem împotriva stilizărilor, dar multe
Jucării aflate În comerţ nu sînt deloc menite să
adîncească la copii cunoaşterea mediului (proporţionări eronate, culori extravagante). O serie de
Jucării se strică foarte uşor din cauza unui ineficient
control şi nu este normal ca la cea mai fragedă vîrstă
copiii să ia contact cu lipsa de calitate. Trebuie să le
oferim JUCării frumoase, rezistente, menite să formeze şi respectul pentru bunul colectiv. Sint utile
pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor mai multe
jucării sportive, Într-o gamă mai variată.»
" ..... 'UI-.IlIlVI

ţii.

Iată şi părerea Mariei Raiciu, preşedinta Consiliului municipal aR Organizaţiei Pionierilor:
«Prezenţa frecventă, ritmică a producătorilor de
jucării, a proiectanţilor, inginerilor, controlorilor de
calitate În creşe, grădiniţe, ş~oli ar contribui, de
bună seamă, la un important reviriment al calităţii
jucăriilor. Testarea proiectelor, a prototipurilor trebuie neapărat să se realizeze cu participarea principalilor benefic:iari- copiii. Expoziţiile periodice cu
noutăţi vor contribui, de asemenea, la un sondaj
obiectiv al cererilor celor micI. Cred că fiecare şcoală
ar putea organiza În cadrul atelierelor de producţie
o microsecţie destinată reparării jucăriilor sub Îndrumare calificată.
În sortimentul actual de JUCării o pondere Încă
mică o au JUCăriile pentru fetiţe. Acestea sînt, În
prezent, reduse la păpuşi, cîteva truse şi cam atît.
Astăzi, copiii Între 8 şi 12 ani au deja o gîndire dezvoltată, ilustrată şi de faptul că la actuala competiţie
«Minitehnicus» au participat mii de pionieri, dovedind o imensă putere de creativitate. Pentru aceştia
şi alţi mulţi din categoria lor trebuie să oferim jucării
complexe, truse pentru experimente, scule-unelte,
jocuri electronice, electrice. O altă constatare ce se
impune este necesitatea îmbunătăţirii ambalajului
şi a expunerii jucăriilor În comerţ pe categorii de
vîrstă.)}

Dezideratelor exprimate de participanţii la ancheta noastră, producţia de JUCării trebuie să

Pină in anul 1980, volumul desfacerilor de jucării se va dubla. la finele actualului cincinal,
nivelul livrărilor de jucării va creşte astfel: jucării mecanizate ........ 215 la sută, truse -- 384,6 la sută,
jocuri din mase plastice -184,6 la sută, jocuri din carlon poUgrafiat -144,1 la sută..
Numărul
articolelor asimilate din grupa jucăriilor va depăşi 5000.
Se prevede ca in 1980, producţia să
ofere copiilor peste 50530000 jucării, din care aproape 3 milioane jucării şi jocuri mecanizate..

lIustraţine noastre reprezintă trei
modele noi de jucării ce vor fi produse in cursul anului '1977: modelul
avionului «Viaicu II», joc automat
pentru conducere auto, modei de
automobil clasic.

răspundă prin noi orientări menite să satisfacă
stadiul actual al cerinţelor in procesul educativ.
Într-o discuţie avută cu reprezentanţii Centralei industriale de resort din cadrul Ministerului Industriei
Uşoare, ing. Adrian Pârvulescu, şeful serviciului
tehnic, şi ing. Violeta Cocoşatu, s-au reliefat cîteva
importante măsuri. Astfel, diversificarea producţiei
va ţine seama, În primul rind, de categoriile de vîrstă,
Încă neacoperite cu sortimentele necesare (9-14 ani)
şi de principalele tematic; corelate cu formarea
deprinderilor practice, cu educarea pentru muncă.
cu stimularea activităţii creatoare.
Practic, se va trece la crearea de noi truse, de
jocuri de construcţii din diferite materiale, de jocuri
modularizate, de jocuri specifice fetelor. În anul
19TI se vor da În funcţiune nOÎ capacităţi de producţie

pentru asigurarea realizării mecanismelor pentru intregul volum de jucării, pentru diversificarea producţiei de jucării electronice şi electrice. Pînă in
1980 sarcinile celor ce răspund de acest sector al
producţiei bunurilor de larg consum se concretizează Într-un număr sporit de sortimente noi, ce
vor fi asimilate ţinindu-se cont de principalele tipuri
de jucării, Încă deficitare faţă de cerere.
Astfel, se prevede creşteri la truse şi scule de
6,1 ori, la Jucării textile de 3,2 ori, la jucării muzicale
de 2,6 ori, la jocuri şi JUCării mecanizate de 2,2 ori,
iar la jocuri şi jucării electrice şi electronice de
14,6 ori.
Principalele deficienţe încă existente În producţia
de jucării: ritmul redus de diversificare şi innoire a
sortimentelor, necorelările programelor de creaţie

mai aDlrohmdiată
sînt solicite:!!i SDOlradic
timenfelof
elevilor
de sutlamsarrlbhJlri N~ce~;are
de serie mică sau
electric sau elecfrlonlc.
Se impune. de asemenea, ca relaţia prc~ducătorbeneficiar să fie Întărită
activizarea
de
avizare a jucăriilor din
M.EJ., a cărei muncă
nu trebuie să se rezume la măsuri formale. Sint aş
teptate, din partea beneficiarilor, orientări precise.
programe clare. idei concrete în valorificarea
nutului educativ al jocurilor şi jucăriilor ce vor
produse. Ideea unui concurs de creaţie tehnică realizat de principalul producător (M.I.U.), În colaborare cu revista noastră, concurs adresat tuturor vÎrstelor, va putea oferi o gamă largă de sugestii, care,
introdusă in producţie, va contribui, de bună seamă,
la realizarea principalelor deziderate, la eliminarea
actualelor deficienţe.
In ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii in
comerţul cu iucării se prevede ca pînă Î111980 să se
infiinţeze noi magazine specializate, dîndu-se in
exploatare un spaţiu de circa 30 000 mp.
Problemă de mare importanţă pentrU' formarea :;.;
educarea tinerei generaţii, pentru pregătirea pentru
muncă şi viaţă a copiilor, atenţia de care se bucură
acest capitol al producţiei bunurilor de larg consum
atestă Încă o dată grija neţărmurită a conducerii de
partid şi de stat pentru yiitorul celor mai tineri cetă
ţeni ai ţării.

NOUTATI DIN PRODUCTIA
DE JUCARII A ANULUI VIITOR

12 modele noi de jocuri de construcţii, maşini, autocisterne,
de plajă, autocamioane

seturi jocuri
ROMAN, televizor muzical, «Dacia» 1 300 cu telecomandă, pistă pentru invăţat conducerea auto, elicopter cu telecomandă,
7 noi modele de păpuşi (dintre care
două cu mecanism de mers şi vorbit),
mijloace de transport, joc de montaj
auio-electric, modelul demontabU al
avionului «Vlaieu U», telefon interior,
maşină de cusui, puşeă-arbalefă, tir
de vinătoare, truse pentru micul. liicătUl..ş, truse de fizică, biologie, chimie efc.
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în felul
ieşirea gelleratc'rueste
vrem la ieşirea sintetizorului 5
Pentru aceasta va trebui ca
să avem un divizor care să dea la ieşire
frecvenţa de 100 Hz obţinută prin divizarea celei de 5 MHz. Cele două rre(~vente
se aplică detectorului de fază care
compară. Dacă nu sînt identice, la ieşire~
acestuia apare un semnal care comanda

,.
in9~' ANOFUAN NICOLAE
După cum s-a arătat, divizoarele de
frecvenţă îşi găsesc o mare utilitate la
realizarea sintetizoarelor de frecventă

cu

fază blocată.

'

Prezentăm în acest număr un astfel
de dispozitiv cu ajutorul căruia se pot
obţine frecvenţe din 100 în 100 de Hz,

în banda 5-5,5 MHz. Acestea au stabilitatea unui cuarţ etalon (100 kHz).
S-a ales banda amintită mai sus,
deoarece prin mixare cu cîteva frecvenţe
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fixe se poate trece uşor în toate benzile
de radioamatori.
Pentru a înţelege funcţionarea unui
asemenea dispozitiv, să examinăm
schema din fig. 1.
În esentă, sintetizorul comportă un
bloc ce furnizează frecventa etalon.
Aceasta trebuie să aibă valoarea eg:di"i
cu ecartuJ d intre frecvenţele genera le
la ieşire (în cazul de raţă, 100 Hz).
Astfel, banda 5 - 5,5 MHz va fi par-
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oscilatorul pînă ce frecvenţa va fi exact
5 MHz. Pentru a obţine o altă frecvenţă,
se modifică divizorul ~ astfel încît
frecvenţa de la ieşire dorită, divizată să
fie egală cu 100 Hz. Deci, prin reglarea
divizorului Di se pot obţine frecvenţele
dorite la ieşire. Pentru banda 5-5,5 MHz
se utilizează un divizor variabil între

va conta numai
perioade şi
fonna

poziţii

dorite se face cu
comutatoare, dintre care trei au
10
iar al patrulea 1 x 5
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F.T.J.

DIVIZOR
REGLABIL 02

Divizorul D j se realizează cu 3 capsule
divizoare prin 10, de tipul
CDB 493 E.
Se pleacă de la frecvenţa etalon de
100 kHz. Divizînd-o cu 1 000 (10 x 10 x
numărătoare

10), se obţine etalonul de comparare
(IOO Hz).
Se pot folosi şi alte cuarţuri diferite
de 100 kHz. De exemplu, dacă se dispune de un cuarţ de 80 kHz se face o
divizare cu 800 (8 x 10 x 10). Se Înseriază două divizoare cu 10 şi unul
cu 8. Modul de realizare a fost arătat
Într-un articol trecul.
Divizorul ~ se realizează tot cu
numărătoare divizoare prin 10, dar alegerea frecvenţ.ei se face cu ajutorul comutatoarelor de la ieşirile descifratoarelor
din binar în zecimal (CDB 442 E).
În serie cu cele 4 divizoare cu 10 se
află un divizor cu 5 (CDB '473 E, CDB
472 E). în acest fel se obţine divizarea
de bază de 50 000 (5 x 10 x 10 x 10 x
10).
Totul este în aşa fel aranjat ÎnCÎt
poziţiile comutatoarelor indică chiar frecvenţa dată de sintetizor la ieşire.
Cu ajutorul comutatorului KI se face
reglajul frecvenţei în trepte de cîte
100 kHz. Comutatorul K II ajută la
reglarea frecvenţei din 10 în 10 kHz,
K III din kHz în kHz, iar K IV din 100 în
100 Hz. Deci poziţia lui KI va indica sutele de kHz, K II zecile de kHz ş.a.m.d.
Exemplu: Dacă dorim să fixăm
5,0000 MHz, vom pune toate comutatoarele pe poziţia zero.
Dacă dorim frecvenţa de 5,2073 MHz,
vom pune comutatorul KI pe poziţia
2, KII pe poziţia O, KIll pe poziţia 7
şi K IV pe poziţia 3.
Deci orice frecvenţă se citeşte foarte
uşor, datorită felului cum au fost alese
banda şi raportul de divizare.
După cum se poate urmări în fig. 2,
la realizarea schemei s-au folosit numai
circuite logice, cu excepţia oscilatorului
comandat în tensiune.
Oscilatorul cu cuarţ este unul de felul
celor prezentate într-un articol trecut.
Dacă se doreşte o extincţie, chiar în
plaja de 100 Hz, dintre două frecvenţe,
se poate monta în paralel pe cristal un
condensator (trimer) variabil de capacitate mică (O... 30 pF).
în acest fel, toată banda de 5,05,5 MHz va putea fi parcursă în mod
continuu.
Pe schemă s-au prevăzut chiar legă
turile la picioruşele capsulelor integrate.
Circuitele ŞI-NU şi negatoarele sînt de
tipul,celor prezentate în articolele trecute.
Circuitele de derivare s-au realizat
cu cîte 2 circuite NU, un circuit ŞI-NU
şi un condensator. Astfel, indiferent de
lăţimea impulsului la intrare, la ieşire
va apărea un impuls, totdeauna de aceeaşi
lăţime

(O,2rs).

Detectorul de fază este de constructie
specială, avînd o sensibilitate ridicată
chiar la defazaje de ordinul unităţilor
de grad. Formele de undă în punctele
principale ale detectorului sînt date în
fig. 3.
Oscilatorul comandat în tensiune nu
pune probleme deosebite. Cerinţa principală este aceea de a avea o deviaţie
de frecvenţă cît mai mare pe voIt.
La ieşirea detectorului de fază ten-
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siunea are o variatie lentă. Pentru a avea
o tensiune de c~mandă cît mai mare
pentru diodele varicap, se foloseşte un
amplificator de tensiune continuă.
Tensiunea de comandă este lent variabilă în jurul valorii de +4 V (± 1,5 V).
Capacitatea variază în jurul valorii de
220 pF
50 pF). Aceste valori sînt
orientative şi diferă foarte mult de ia
o diodă la alta. Se recomandă folosirea
diodelor DZ 310 şi selectarea celor cu o
variaţie cît mai mare a capacităţii pe
voit.
S-au folosit două diode şi nu una,
din cauza efectului care apare la valori
mici ale tensiunii de polarizare, şi anume
alungirea unei semiperioade şi scurtarea
celeilalte (deci apariţia distorsiunilor),
ca urmare a variaţiei capacităţii în ritmul
semnalului alternativ.
Prin folosirea a două diode şi polarizarea acestora ca în fig. 2 se înlătură efectul
amintit mai sus.
Semnalul cules de la oscilator se aplică
unui etaj separator cu impedanţă de
intrare foarte mare (boot-strap). Printr-un divizor potenţiometric se culege
un semnal ce se aplică numărătorului
CDB 490.
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
Se testează pe rînd fiecare subansamblu. în primul rînd se constată
buna funcţionare a oscilatorului comandat în tensiune. Cu ajutorul unei surse
de tensiune continuă reglabilă se constată variaţia frecvenţei între 5 şi 5,5 MHz,
prin aplicarea unei tensiuni între 0,65 ...
0,8 V la intrarea amplificatorului de
tensiune.
Cu cît plaja de variaţie a tensiunii este
mai mică pentru o aceeaşi variaţie a
frecvenţei, cu atît montajul va fi mai
bun.
De asemenea, cu ajutorul trimerului
şi prin reglarea miezului bobinei se
încearcă încadrarea deviatiei de 500 kHz
în plaja 5-5,5 MHz. '
Datele bobinei şi condensatorului
C g sînt orientative, valorile exacte fiind
stabilite experimental (acestea depinzînd
în mare măsură de diodele folosite).
Următoarea etapă constă în verificarea bunei functionări a oscilatorului cu
cuarţ şi a div{zorului D 1. Dacă nu se
dispune de un osciloscop, se ascultă cu
ajutorul unei căşti de impedanţă mare
frecvenţa de 100 Hz.
În acelaşi mod se constată buna
funcţionare a divizorului reglabil. Cu
ajutorul unui osciloscop se vizualizează
formele de undă şi frecvenţa semnalului
la fiecare picioruş nr. 14 al capsulelor
CDB 490 E şi la picioruşele 12 şi 8 ale
circuitului CDB 472 E.
în fiecare din punctele indicate mai
sus frecvenţa scade de 10 ori, iar la
ieşirea circuitului CDB 472 E scade
de 5 ori faţă de punctul anterior.
De asemenea, se constată apariţia
impulsului de comandă a detectorului
de fază, fiind în acelaşi timp şi comanda
de aducere la zero a numărătoarelor.
Sursa de alimentare va trebui să dea
5 V/350 mA şi + 10 V/35 mA.

RADIORE[EPTOR[U
IR ITE InT RAT
Ing. CAN ENACHE

Circuitele integrate liniare au căpătat
în ultimii ani o mare întrebuintare în
aparatura radio-TV.
.
Fiecare circuit joacă rolul unui întreg
etaj în aparatul respectiv şi prezintă o
serie de avantaje faţă de varianta cu
componente discrete, cum ar fi: fiabilitate sporită, simplitate în depanare,
performanţe sporite, economie de piese
etc.
În numărul nostru din aprilie v-am
prezentat circuitul integrat liniar TBA
790, iar în acest număr vom descrie
circuitul T AA 661. Cu aceste două
circuite, care se fabrică la noi în tară
(la IP.RS.-Băneasa), se poate realiza' un
radioreceptor lucrînd în banda UUS
cu modulatie în frecventă.
Circuitul' T AA 661 este alcătuit din
23 de tranzistoare, 6 diode, 22 de rezistenţe şi este realizat pe o plăcuţă de siliciu
de dimensiuni foarte mici, închisă într-o
capsulă de plastic cu 14 terminale (fig. 1).
Etajul de intrare, denumit şi amplificator-limitator, este format din patru
perechi
de
tranzistoare
conectate
cu emitorul în comun, urmată fiecare
de un repetor pe emitor (tranzistoarele
Tl-Tl2). Acest etaj are rolul de a
amplifica foarte mult semnalul modulat
în frecvenţă aplicat la intrare şi a-l
limita totoda tă. Prin aceasta se elimină
modulaţia parazită în amplitudine care
însoţeşte semnalul de intrare şi nu se
pierde nimic din informaţia M.F. a

semnalului.
Semnalul dreptunghiular astfel obţinut se aplică etajului demodulator format din tranzistoarele T13-T20 simultan în două locuri: în baza tranzistorului T20 şi, după o defazare printr-un
circuit LC, în bazele tranzistoarelor
Tl6-T19. Cu ajutorul circuitului LC
se obţine o deviaţie de fază proporţională
cu abaterea frecventei semnalului fată
de frecventa centrală.
'
Demodulatorul (discriminatorul) are
proprietatea de a da la ieşire o tensiune
proporţională cu diferenţa de fază între
tensiunile aplicate pe cele două intrări.
în acest mod se realizează demodularea
semnalului MF.
Caracteristicile electrice principale ale
circuitului sînt prezentate în tabel.
Tensiunea de ieşire de audiofrecvenţă
de 270 m Veff este suficientă pentru a
ataca circuitul TBA 790 K, obţinîndu-se
în fmal o putere de cca 2W.
Schema unui radioreceptor simplu cu
aceste două circuite integrate este dată
în fig. 2.
Tunerul folosit este cel de la radioreceptorul «Mamaia», dar practic poate
fi utiliz~tă orice altă schemă. Datele
constructive ale bobinelor sînt: LI = 39
spire cu sîrmă de 0,1 mm, cu priză la
spira 5; L2 = 27 spire cu sîrmă de 0,1 mm.
se realizează pe un
Montajul
cablaj imprimat de dimensiuni mici
(15 x 7 cm).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

filbu If
Decupla; defazor
Nu se utifizează
Nu se utilizează
Decuplaj
Intrare
1. Deeuplaj
8. Intrare defazată
9. Masă
10. Nu se utilizează
11~ Nu se utilizează
12. Iesire defazor
13. + Ve.c.
14. Ieşire

+12V
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~
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acestor două tranzistoare se face
de
intermediul a două
divizor capacltlv. Capacităţile de
470 pF care realizează acest divizor,
precum şi cea de 68 pF, conectată în
paralel pe condensatorul variabil, sînt
cu mică, de tipul «caramelă». Acordul
în bandă se face cu un mic cOJ;ldensator
variabil cu numai 3 plăcuţe: una fixată
pe rotor, iar celelalte două pe statorul
condensatorului. Tranzistorul Tz este un
etaj separator, iar T3 - repetor pe emitor. Aceste două etaje sînt necesare
pentru a micşora la minimum influenţa
celorlalte etaje asupra oscilatorului cu
Vll

Ing. GEORGE PiNTILIE ...
Y03AVE

Utilitatea unui emiţător cu frecvenţă
variabilă (VFO) este de necontestat.
Avantajele unui asemenea aparat se fac
simţite, în special,~ în marile concursuri
sau campionate. In această ordine de
idei vă prezentăm un emiţător pilotat
de un oscilator cu frecventă variabilă,
cu o putere input de ordincl a 7 W, cu
modulaţie de amplitudine şi cu posibilitatea de a lucra în regim telegrafic. Alimentarea se face de la o sursă de curent
continuu de 18 V, iar consumul (la vîrf
de modulaţie) este de maximum 1 A.
Un asemenea aparat este destinat, în
folosirii în condiţii de «portabil».
Alimient.an~ se face de la trei acumula-

frecvenţă variabilă.

în sensul stabilizării frecventei oscilatorului local, primele trei etaje sînt alimentate cu o tensiune stabilizată de
12 V. Tranzistorul T4 amplifică semnalele cu frecvenţa de 12 MHz şi funcţio
nează în clasa AB. în aceeaşi clasă de
lucru este conectat şi T5 , care funcţio
nează în regim de triplare a frecvenţei
de 12 MHz. Următoarele etaje funcţio
nează în clasa C. Tranzistoarele T6 şi
lucrează ca dubloare, iar celelalte
-1;j) sînt amplificatoare ale frecven-

final
beculete
sînt conectate ca sarClIll
de baterie legate în paralel (de 2,5 V/O,2 Ă)
Aceste două becuri îndeplinesc şi rolul
de «siguranţe ultrarapide» în caz de
suprasarcină accidentală a tranzistorului final.
Modulaţia de amplitudine se aplică
în circuitul colectoarelor celor două tranzistoare mai sus-amintite.
Modulatorul asigură o putere de ordinul a 5 W şi foloseşte în final două
tranzistoare AD 152 (AD 155).
Aceste tranzistoare nu necesită radiatoare, deoarece este cunoscut că raportul
«vorbă/pauză», în cazul emiţătoarelor
de radio amatori, este de ordinul al: 3,
iar conectarea continuă în emisie, de
regulă, este de 2-4 minute.
Protecţia la supramodulaţia accidentală se realizează
o diodă Zener de
ordinul a 30-35 V.
cazul de fată s-a
folosit o diodă Zener de tipul PL 33 Z,
de I.P.R.S.
m!)lifica"torul modulatorului nu necesită explicaţii suplimentare. De remarcat

Ilo

separator
este
de tipul celor folosite la receptoarele
«Mamaia». Se poate folosi orice tip de
transformator separator.
Transformatorul de modulatie TR2
se realizţază pe un miez de tole' E
1,
cu sectiunea de 3 -4 cmZ • între tolele
E şi l' se lasă un interstiţiu de ordinul
a 0,2-0,3 mrn (două straturi de hîrtie
de caiet şcolar).
înfă.şurarea primară conţine 2 x 90
spire din sîrmă Cu -Em cf> 0,5 mrn.
Secundarul are 120 de spire din aceeaşi
sîrmă.

Valoarea rezistenţei de 22 k.o. (încu steluţă şi conectată în circuitul bazelor tranzistoarelor finale din
modulator) se va alege experimental
astfel încît curentul de repaus al acestor
două tranzistoare să fie de 8 -10 mA.
Comutarea de pe emisie pe recepţie
se face cu ajutorul unui releu miniatură
de 12 V care trebuie să aibă două contacte cu două poziţii: unul este folosit
la comutarea antenei, iar celălalt la
intreruperea alimentării emiţătorului cînd
sîntem
recepţie. Contactele de
ale
corespund poziţiei «n:cepţie».
semnată

PL33Z

R2

2 X AD155(152)
T14-T15

toare de 6 V (din acelea folosite la motoretele «Mobra»).
Oscilatorul local funcţionează pe
frecvenţa de 12 MHz şi este realizat cu
un tranzistor de tipul BC 171. Se pot
folosi cu rezultate similare şi tranzistoare de tipul BC 107 -109. S-a folosit
un montaj cu colectorul la masă, cu
reacţie între bază şi emitor, folosind

6

tei de 144 MHz.
, Cuplajul cu antena se face cu ajutoml
unui circuit «IT» în care sînt folosite
capacităţile
tnmer de 10-40 pF,
6-25 pF, inductanţa LlD' precum şi
capacitatea de colector a tranzistorului
final Tn . în acelaşi mod se face şi
cuplajul între tranzistoarele prefinal şi
final. Alimentarea cu curent continuu

că în circuitul de emitor al primului etaj
amplificator (T 12) se află o corectie
RC care favorizează frecventele înalte.
Valoarea capacităţii de 0,2~ (care este
legată în serie cu rezistenţa de 39Ga)
se alege experimental, în funcţie de microfonul folosit, şi determină «tonul» modulaţiei.

r

2.
Ing. MOLNAR GASOR
Un mare număr de circuite integrate
liniare necesită alimentare de la surse
duble, cele două tensiuni (V S +, respectiv VS -) putînd fi egale sau diferite.
Deoarece aceste circuite prezintă o stabilitate bună faţă de variaţiile tensiunii
de alimentare, în cazul în care se cunoaşte consumul total (numărul· circuitelor folosite şi încărcarea lor~ alimentarea se poate face de la stabilizatoare
de tensiune nepretenţioase. Scheme simple au fost prezentate in numerele trecute ale revistei «Tehnium»

exem-

însă

aceste sta-

fIl

diator comtm din tablă de aluminiu,
avînd dimensiuni minime de 100 x 100 x
2 mm. Cele două. tranzistoare izolate
electric de radiator trebuie să fIe în
contact termic cît mai bun cu: acesta.
Curentul maxim de ieşire este în jur
de 0,6 A.
.
în fig. 3 prezentăm schema unet surse
duble care are performanţe mult îmbunătătite fată de circuitul precedent.
Bornele '1'-2'-3' se leagă la bornele
1-2-3 de la filtrul din fig. 1. T 1 -T 2 T 3 -T4 sînt identice cu cele din fIg. 2
(inclusiv radiatorul).
Funcţionarea

Az
T1

A1

8D135
80137
80139

BC107

T3: BC 108
BC251

Iz

C'l

AC180K

C1

stabilizatorului

Amplificatorul diferenţial format din
T 5 -T 6 este amplificatorul de ero~re
pentru sursa pozitivă. Pe intrarea n~m
versoare se aplică tensiunea de refennţă
obtinută de la o diodă Zener. Pe intrarea
in~ersoare se aplică o fracţiune din tenculeasă de pe cursorul
siunea de
Do1len'ţl01ne1truJlUl Pl' Cu ajutorul acestui
se poate
tensiunea
între

AZ

BD 130
T1 BD138
BD140

Cz

BC177
TZ Bc 178
SC 171 etc

81°
+11 Vin (2.2:-:-24V) A1

Concursul are bei
., vineri 24
-

etapa ia U-a,

sÎmbătă

25

intre orele 16.00-

22.00 G.M.T.
-

eiapaa III-a,

duminică

26 decembrie, Între orele

04.00-07.00 G.M.T.
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la vîrf, egală cu 4 x Pef.
Astfel, Pef= Uefx Ief, dar Uef=0,7 Uvîrf, de
unde Pvîrf= 1,4 Vefx 1,4 Ief=2 x Per.
Cum UvÎrf-vîrf=2 Uef, rezultă Pvîrf-vîrf=
= 2 Uef x 2 Ief, deci Pvîrf-vîrf = 4 Pef.
În unele prospecte se întîlneşte expresia «putere muzicală»; aceasta exprimă ,valoarea de
1,5 Per.
O altă mărime prin care se -caracterizează un
amplificator de putere este banda de trecere
măsurată la puterea eficace debitată.
Astfel, un amplificator de bună calitate. trebuie
să aibă o bandă de trecere cuprinsă Între 20 Hz
şi 20 kHz, cu o abatere de 1 dB (fig. 6). Cu cît
banda de trecere este mai mică, cu atît amplificatorul este de calitate mai slabă.
"
De o mare importanţă este gradul de distorsiune a semnalului. Un amplificator HI-FI nu
trebuie să depăşească 0,2% distorsiuni. Se pot
admite 0,5% Ia 100 Hz şi 5 000 Hz fără a fi sesizată distorsionarea semnalului. Trebuie tinut
cont Însă cJ gradul de distorsiuni depind~ de
puterea debitată de amplificator.
Dacă amplificatorul debitează pe o sarcină
mai mică decît sarcina nominală (de obicei cuprinsă Între 4 şi 8 Q), gradul de distorsiuni creş
te, şi invers.

PREAmPLIFI[ATOARE
51 AmPLIFllATOARE
Ing.ILU~
Lanţul amplificării semnalelor de
venţă, semnale provenite de la diverse

audiofrecsurse, cum
ar fi microfon, picup, chitară etc., impune condiţii speciale atunci cînd se urmăreşte o redare
de înaltă fidelitate, condiţii bine precizate atît
pentru partea electrică cît şi pentru partea acustică.

Partea electrică este compusă, în majoritatea
cazurilor, din două unităţi distincte: preamplificatorul şi amplificatorul de putere.
PREAMPLIFICATOR UL
Preamplificatorul apare ca un element de cuplaj între sursele de semnal şi amplificatorul de
putere, avînd încorporate circuitele de corecţie.
De remarcat că preamplificatorul operează numai cu semnale de mică putere, dar totdeauna
tine cont de caracteristicile electrice ale semnalului ce va fi tratat. Astfel, amplificarea poate fi
liniară sau corijată. în primul caz, semnalul aplicat preamplificatorului trebuie să fie amplificat
fără a i se aduce modificări (fig. 1), pe cînd în cel
de al doilea caz, semnalul trebuie să fie mai mult
sau mai puţin amplificat, în funcţie de frecvenţă
(fig. 2).
De obicei, corectarea caracteristicii de frecvenţă
se face la nivelul etajului de intrare, prin introducerea circuitelor corectoare prin intermediul unui
comutator (fig. 3), sau există etaje de intrare
corectate, separate pentru fiecare sursă de semnal
(fig. 4). COreG'ţiile se obţin cu filtre pasi ve în bucle
de reacţie selectivă, ceea ce permite modelarea
caracteristicii de frecventă.
Aceste corecţii nu treb~ie confundate cu reglajul de ton, care dozează doar frecvenţele înalte
sau joase (curba din fig. 5), corecţii prevăzute
pentru adaptarea la. sensibilitatea urechii în funcţie de frecvenţă şi la calitătile acustice ale încă
perii unde se face audiţia. În sfirşit, acest reglaj
de ton realizează corectarea reproducătorilor acustici (difuzoarele), ţinînd cont de timpul de
reverberatie si de intensitatea undelor sonore reflectate î~ îri.căpere.
FILTRELE
Utilizarea unor filtre este impusă de impersursei primare a semnalului, sau, în

fecţiunea
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cazul reproducerilor, de imperfecţiunea suportului: disc, bandă magnetică, radio. Aceste imperfecţiuni ne obligă de multe ori să reducem chiar
banda de trecere a amplificatorului.
Tot cu ajutorul filtrelor putem elimina anumite
frecvenţe jenante, cum ar fi zgomotul de fond al
discului sau zgomotul ce apare de la o doză,
datorat mecanismului de antrenare a discului.
în practică, frecvenţele joase de tăiere pentru
filtre se situează la 40 - 50 Hz, eliminîndu-se astfel
zgomotele de la mecanismele de antrenare sau
zgomotele exterioare - vînt, paşi etc. Pentru
frecvenţele înalte s-au adoptat 6 sau 10 kHz, eliminîndu-se zgomotele de pe banda magnetică
sau cele provenite din interferenţa posturilor
de radio.
Panta de atenuare a filtrelor trebuie să elimine eficient frecvenţele indezirabile, dar fără să
denatureze timbru} specific al instrumentelor muzicale. Aceste pante de atenuare pot fi de 6 dBj
octavă, 12 dBjoctavă sau 24 dBjoctavă. Calitatea
acestor filtre este realizată de constructori în
functie de banda de trecere dorită. De remarcat
că ~nele preamplificatoare au prevăzute şi circuite de egalizare concepute pentru corijarea
acusticii sălii de ascultare, acustică perturbată
de un oarecare număr de rezonatori. La o cameră
obişnuită de locuit, aceste rezonanţe apar aproximativ Între 100 şi 500 Hz.
în cazuri dificile, egalizatorii constituie singura
soluţie de eliminare a rezonanţelor (cînd asupra
sălii nu se pot opera modificări constructive).
Ideal pentru un egalizator este posibilitatea de
influentare a unui număr cît mai mare de frecvenţe Î~ sensul compensării excesului de reverberaţii sau al in suficienţei randamentului difuzoarelor.

o

o

PICUP

RADIO

o

o

ETAJ DE
IEŞIRE

PICUP

CIRCUITE
DE
CORECTIE
ETAJ DE
INTRARE

RADIO

ETAJ DE
IEŞJRE

AMPLIFICATORUL DE PUTERE
Amplificatorul de putere se caracterizează prin
lipsa circuitelor de corecţie, rolul său principal
fiind debitarea unui semnal cu o intensitate bine
precizată şi nedistorsionat.
Pentru definirea calităţilor unui amplificator
se au în vedere mai mulţi parametri. Astfel,
puterea debitată poate fi putere eficace, măsurată
în Wef, sau putere de vîrf, care este egală cu
2 x Pef. Se mai întîlnesc definiţii de putere vîrf

1---.....-1

o

MICROFON

o

ETAJ DE
INTRARE

MICROFON
CIRCUIT DE
CORECŢIE

Se mai defineşte şi gradul de distorsiuni de
intermodulaţie, adică de apariţie a unor frecvenţe mari prin amestecarea a două frecvenţe
ce trebuie transmise. Această marime reflectă de
fapt linearitatea amplificatorului.
Figura 7 prezintă grafic distorsiunile pentru
un amplificator de înaltă fidelitate (HI-FI).
Cu aceste CÎteva noţiuni generale, tinărul constructor amator de audiţii de inaltă fidelitate poate
caracteriza ma i precis
realizat sau poate aprecia mai exact un """.q.n.un,., ... "".
industrial.

Pentru sonorizări interioare În reproducerea
unor programe inregistrate pe disc, bandă
magnetică sau preluate de la radio, se poate
folosi un amplificator ca acela prezentat in fig,
1.
Acest amplificator poate debita o putere eficace de 10 W cu distorsiune sub 0,4% şi o bandă
de trecere cuprinsă Între 20 Hz şi 20 kHz.
Acest amplificator de putere poate fi excitat
cu preamplificatorul din fig. 2.
De remarcat că preamplificatorul are 3 intrări
prevăzute cu circuite de corecţie şi În acelaşi
timp apare şi o reacţie negativă care de fapt
constituie o modificare a curbei de răspuns
globale.
La intrarea de magnetofon poate fi cuplat şi
un microfon sau radio.

Intre tranzistorul T 2 şi T3 este cuplat circuitul
corector de ton, cu o eficacitate de + 18 dB la
50 Hz şi 15 kHz.
+30V

,1
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(jA741
a, b şi c (respectiva', b' şi c' pentru sursa
de tensiune negativă) pentru cele două
poziţii extreme ale potenţiometrului Pl'
Tensiunile din punctele a şi c trebuie să
fIe aproximativ egale, iar în punctul b
trebuie să avem cu aproximativ 0,6 V
mai puţin. Pentru poziţia superioară a
cursorului, tensiunea din punctul a tresă fIe cu cel puţin 1 V mai mare
decît tensiunea din punctul b. în caz
contrar, R6 va fi înlocuită cu o rezistenţă
de valoare mai mică. Tensiunile s-au
măsurat faţă de masa comună. Identic
vom proceda cu sursa negativă.
în încheiere vom prezenta o sursă
dublă realizată cu amplificatoare operaţionale de tip PA 741 (echivalent pA 741,
LM 741, TBA 221 etc.). Tensiunea de referinţă este realizată cu ajutorul unei
diode Zener alimentată de la un generator de curent constant (format din
Dt. D2' T 5, R9 şi RlO~ Tensiunile obţi
nute de la această sursă pot fi folosite
şi ca tensiuni de referinţă în diverse
scheme. Ondulaţlile la ieşire (la curent
de <;arcină de 500 mA) sînt sub 10 mV.

Rezistenţa R9 poate să fie înlocuită cu
un potenţiometru semireglabil. Alegînd
un curent de generator potrivit (se deduce experimental pentru dioda Zener
folosită1 se poate obţine o stabilitate
foarte bună a tensiunii de ieşire faţă de
variaţiile temperat urii.
Variaţia tensiunii de ieşire la o variaţie
a curentului de sarcină cu 500 mA este
sub 10 mV.
Alimentarea stabilizatorului se face de
la un redresor şi filtru identice cu cele
prezentate în fig. 1, iar tranzistoarele
T 1 -T2 sînt montate pe un radiator asemănător cu cel descris la sursele precedente.
Se recomandă dimensionarea corectă
a transformatorului pentru a respecta
valoarea tensiunii de intrare. Tensiunea
la intrare mult diferită de valoarea cerută
poate duce la modificarea schemei şi
(sau) la creşterea puterii dirijate în tranzistorul serie. ModifIcarea sau extinderea gamei de reglaj pentru tensiunea de
ieşire poate să reducă performanţele stabilizatoarelor prezentate mai sus.
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În articolul de faţă sînt prezentaţi fac-

torii ce intervin in pregătirea şi prepararea propriu-zisă a soluţiilor de uz
fotografic. În cazul unor excepţii sau
prescripţii speciale, acestea se indică
de obicei anexate la reţeta respectivă.
Vasele şi ustensilele de laborator
necesare, calitatea apei utilizabile, modul de preparare a soluţiilor din reţe
tar, conservabilitatea soluţiilor, iată
principalele probleme prezentate În
continuare.

VASE ŞI USTENSILE DE
LABORATOR
Vasele şi ustensilele ce le vom lua
şi suficiente laboratorului unui fotoamator.
Desigur că rezistenţa la acţiunea
substantelor chimice manipulate este

in considerare sint necesare

utilizarea
ca material
pentru unele ustensile, cum ar fi spatuleie sau linguriţele pentru manevrarea chimicalelor.
Un fotoamator care ţine la corectitudinea şi acurateţea lucrărilor sale
va trebui să dispună de un minim care
constă

in:

• Pahare de laborator cilindrice
(Berzelius) sau conice (Erlenmayer) şi
baloane cu fundul plat şi git scurt şi
larg, cu volume 0,5, 1, şi 1,5 I pentru
dizolvarea componentelor din reţete
şi prepararea propriu-zisă a soluţiilor.
• Cilindri gradaţi de capacităţi diferite-, de la 10 mila 2 1, pentru măsurarea
substanţelor in stare lichidă.
" Piinii de diferite dimensiuni necesare pentru transvazarea şi prepararea
soluţiîlor.

• Baghete de sticlă sau masă plaspentru agitarea soluţiilor în vederea grăbirii unor procese de dizolvare.
• Spatule (lingurite) din inox sau

tică

Termometre avînd domeniul intre
(}-;-100°C, necesare 'in timpul preparării soluţiilor şi unul sau două termometre divizate de la O la 30 (40)OC
pentru prelucrarea materialelor fotosensibile.
• O balanţă de mici dimensiuni (sau
un CÎntar pentru scrisori), cu precizie
de CÎntărire mai bună de 0,1 g.
.. O sursă termică pentru Încălzirea
apei sau a soluţiilor, care poate fi un
reşou, un bec de gaz (atenţie, este
necesar un suport de azbest pe care se
aşază vasul de ÎnCălzit), sau chiar
aragazul.
• Un creion dermatografpentru notarea pe sticlă a conţinutului.
Notaţia de pe sticlă trebuie să fie
completă pentru identificarea precisă
a conţinutului. De exemplu:

amoetc.) şi nu conţine
sau alte microorganisme.
Verificarea apei se face la temperatura camerei şi ia 40--45°C, după o
uşoară încălzire. Apa nu trebuie să
aibă nici un miros În ambele cazuri.
La temperatura camerei, apa se gustă;
ea nu trebuie să aibă nici un gust special. Apa trebuie să fie perfect Încoloră.

Ilo

Este util de ştiut că un gust astringent denotă prezenţa unor săruri de
fier, un gust sărat prezenţa clorurii de
sodiu, un gust amărui prezenţa săru
rilor de magneziu, un gust dulceag
existenţa calciu lui. Existenţa unor substanţe organice in putrefacţie se face
de asemenea simţită prin modificarea
gustului apei.
In cazul unor ape avind săruri de
calciu şi magneziu, aşadar ape dure,
se folosesc pentru dedurizare substante cum sînt hexametafosfatul de
sodiu şi potasiu sau produsul ORWO
1901.
Există şi alte posibilităţi de Îmbunătăţire a
ce prezintă inconveniente
Tratarea apelor cu aspect
tulbure cu unele substante duce la
f"It:>,-."rlt:>r,:,,:, impurităţilor. N~ insistăm,
orăşenească asigură
suficientă pentru luDacă se constată

I
INDICATOR
PIRGH1E_ DE TIP
DE ARMARE
AL FILMULUI
A

(ASA)

COMUTATOR COMUTATOR

DE

PENTRU
FUNCTIONAR E

AUTO~ATĂ

fotografică s-a
de curînd cu un
nou tip de aparat, «Olympus OM 2», care este semiautomatizat, cu vizare şi claritate direct pe obiectiv, iar
ca film se foloseşte unul
obişnuit, de tip Leica. Aparatul dispune de reglare automată a expunerii şi profunzimii. Declanşarea este
facilitată de un buton prevă
zut cu un pufer pneumatic;
măsurarea luminii se face
prin intermediul a două celule (CdS) şi a două diode
cu siliciu, profunzimea se
reglează automat, iar timpul
de expunere este cuprins
intre 1 şi 1/1 000 s; pentru o
luminozitate suplimentară,
OM 2 este prevăzut cu un
buton de dirijare electronică. Printr-o baleiere spre
polul plus rezultă o supraexpunere, iar spre minus
o subexpunere.

Tehnica

îmbogăţit

INEL PENTRU

REGLAREA
TIMPULUI
DEEXPUNERE
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folosită.

SOLUTIILOR
Considerăm cazul general al preunei soluţii plecînd de la reVom discuta apoi şi despre alte
situaţii des Întîlnite, prepararea

LOC PENTRU

ELECTRONfC

fenomene
legate de propriede lucru aie soluţiilor, este bine
se analizeze totuşi printre posibilele

solutiei folosind seturi de chimicale
cumpărate şi prepararea folosind solutii concentrate.
'CINTĂFUREA
SUBSTANTE..
LOR COMPONENTE. Este prima
operaţie şi de corectitudinea indeplinirii ei depind o serie de proprietăţi ale
solutiei finale. Modul de manevrare al
balanţei se presupune cunoscut de
către posesorul ei, astfel ÎnCÎt nu se
insistă.
Substanţele

care intră În componenta retetei se CÎntăresc toate Înainte
de di'zolvare pe foi de hîrtie foarte
curate sau pe sticle de ceas. Manevrarea substantelor se face În mod individual cu cîte o spatulă. Utilizarea unei
aceleiaşi spatule presupune spălarea
şi uscarea ei perfectă după fiecare manevrare. Tn orice caz este cu desăvîr
şire interzisă utilizarea aceloraşi usten~
sile pentru pregătirea revelatorilor şi
fixatorilor.
Cîntărirea se va face cu maximum
de precizie, În specia! pentru componentele ce intră in cantităţi /:eduse.

DIZOLVAREA
SUBSTANTElOR
Substantele se

dizolvă

În ordinea

mentionării În retetă sau conform indicaţiilor speciale ce însotesc unele

retete.
Vasele utilizate trebuie să fie perfect
curate. Ca regulă generală, se vor utiliza aceleaşi vase pentru aceleaşi substanţe. Astfel, vasele folosite pentru
prepararea revelatorilor nu vor fi niciodată folosite pentru prepararea fixatorilor, şi invers.
Temperatura apei va fi de 3O-40°C
pentru revelatori, pentru a permite o
uşoară şi completă dizolvare a tuturor
componentelor fără să se oxideze
substanţeie reducătoare. Dizolvarea
sulfitului de sodiu anhidru, a carbonatului de sodiu anhidru, a hidroxidului
de sodiu etc. se face cu degajare de
căldură, fapt de care se va ţine seama
prin utilizarea apei la limita inferioară
de temperatură.
Dizolvarea tiosulfatului de sodiu se
face cu absorbţie puternică de căld ură,
ceea ce
ca temperatura apei
să fie de 60-.10°C.
destinate
Volumul de apă care se face dizolvarea componentelor este·.de
După

continuă

cu ajutorul unei baghete,
pentru a grăbi dizolvarea. Dacă prepararea se face in vase ce se pot inchide, se agită cu totul.
Nu se introduce o substanţă pină
cind cea precedentă nu a fost complet
dizolvată.

Utilizarea seturi lor de substanţe din
prezintă certe avantaje:
-substanţele sint gata şi precis

comerţ

cîntărite;

-calitatea

substanţelor

este ga-

rantată;

-soluţiile obţinute sint cele recomandate de fabricantul materialului
fotosensibil;
- prepararea 'lor este rapidă.
Soluţiile se prepară conform instrucţiunilor ce însoţesc fiecare set.
Tot din comerţ, În marea majoritate
a cazurilor, se procură soluţii concentrate de revelatori. Eie se pregătesc
pentru lucru
diluare in raportul
necesar
de lucru se
de între-

rli.,.,",h"",,,,,,,

sulfuric apare Într-o reţetă, nu uitaţi
ei se toarnă în ~pă şi nu invers!

că

pASTRAREA SOLUTIILOR
CU excepţia unor revelatori ce se
oxidează rapid sau nu conţin substanţe de conservare, soluţiile preparate
şi neîntrebuinţate se pot păstra relativ mult, cel puţin o lună revelatorii şi
trei luni fixatorii. O soluţie utilizată sau
diluată se păstrează mai puţin. De
exemplu, revelatorul ATONAL, diluat
in scopuri speciale, îşi menţine proprietăţile numai două săptămîni.
Păstrarea se face În recipienţi de
culoare Închisă (pentru revelatori oblfgatoriu), perfect umpluţi, intr-un loc
răcoros şi la adăpost de surse de lumină directă.
O coloraţie a soluţiei sau un miros
urît denotă alterarea acesteia, situaţie
in care se va arunca. Apariţia unor

precipitate (ia fixatori În special) înÎnvechirea soluţiei şi va trebui
de asemenea să fie aruncată.
Este recomandabil
noteze
fiecare

seamnă

şi

depuneri, este necesară curăţarea
lui.
Cel mai simplu este să se folosească
o soluţie slabă de acid clorhidric, conform reţetei:
Acid clorhidric concentrat •.• 10 mi
Apă
. . . . . . . . . . 990 mi
După utilizarea soluţiei de acid, se
clăteşte vasul abundent cu apă curată.
Dacă vasul va servi preparării unui
revelator, se recomandă clătirea lui
după spălare cu o soluţie alcalină, cum
ar fi cea de mai jos:
Carbonat de sodiu . . . 50 g
Apă pînă la
. . 1 000 mi
O spălare ulterioară este desigur
necesară.

Vasele avînd gura largă pot fi spă
late şi cu ajutorul unui praf de vase
utilizat la bucătărie.
ln Hteratura de specialitate există o
multitudine de soluţii pentru curăţarea
vaselor.
O apă de calitate
tru
soluţiiior se
răcire.

În gaura
(virful acelor).
Etalonarea cintarului se face cu
etalon.
Dimensiunile principale ale
realizat
sînt următoarele: lungimea tijei 360 mm,
mea acului indicator 22 mm, distanţa. de
cuţit la contragreutate (centru) 80 mm şi de la
prima gaură la cuţit tot 80 mm. Lungimea cadranului (coarda) este de 190 mm. Dimensiunile
interioare ale cutiei sînt 230 x 100 x 25 mm.
Cutia este prevăzută cu un capac prins cu
două balamale.
cuţit

l

o
Ing.!. URSU

capul de jos al tijei. Tija este din ţeavă de aluminiu (antenă de televizor) şi este din două bucăţi
egale pentru a încăpea in cutie (în care se asază
tot aparatul atunci cind nu se lucrează cu el).
Îmbinarea celor două bucăţi se face prin lărgirea
uneia şi subţierea alteia În formă conică, astfel
ca să intre una În alta. Suportul 3 este din tablă
de 0,5 mm şi se fixează pe tijă cu ajutorul unui
şurub M3. Pîrghia cotită este din tablă subţire
(balot) şi este
la un capăt cu o
tate de
iar la celălalt
două
taferul.

Cîntarul
alăturată

CÎntarelor care
de o "'6"\'''''''''-'
realiza În ""+,,,,1 i
Ilo'
asemenea, ei poate
folosit 1n laboratorul Jj.~+,,,~,".,+i ....
o parte a
zero la 20 g, cu
a lui se
cintări
cu
de
g.
cutia paralelipipeCîntarul se compune
dică 1, tija 2, suportul 3, pîrghia cotită cu contragreutate 4, talerul 5, acul indicator {) şi cadranul
cu două feţe 7.
Cutia este din placaj şi are incastrată În peretele de jos o piuliţă M6 În care se inşurubează
,,""10

",,1"0

se atîrnă
sfori
ai unui
Acu! indicator este
cu grosimea de 0,5 mm;
se montează uşor,
prin introducerea Într-un suport fixat pe pirghie
prin acelaşi şurub M3 care fixează şi acele.
Cadranul este confectionat din tablă de 0,5 mm,
iar la mijloc este prevăzut cu o pană prin care
se fixează În capătul tijei cu o faţă sau cu alta
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TOATE PIESELE DIN LEMN SE
LIPESC CU ARACET SAU AGO

•

CORPUL CENTRAL,FLOTOARELE ŞI CARENAJUL MOTOR
SE SCOBEse, CU GROSIMEA PERETELUI DE 2 .

•
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FINISARE SE VOPSEŞTE
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ei.
sulfuric În
mentin ută În
la 1,26 gjcm 3'- Umplerea bateriei nu trebuie
făcută peste nivelul primului perete
transversal de deasupra plăcilor
'''''-'''''C.".1"2'tll

pe moconservarea acesteia
trebuie Încărtotal la
de două luni,
datorită fenomenului de autodescărcare inerent. La remontarea bateriei pe motocicletă se verifică
dacă polul minus este legat de
masă. Inversarea legăturilor bateriei scoate din funcţiune regulatorul
şi apoi generatorul de curent.

TARE, ÎnTR Jln R

de demontare.

Dacă lampa semnalizatoare de
frÎnare nu se aprinde la acţionarea
pedalei, trebuie reglat întrerupăto
rul lămpii, pentru a evita arderea

şi se
electrozi la
Îndoirea cu atende masă.
3 este redată schema
electrice a motocicletei
eZ-Sport 250.

REGLAREA fARURILOR
Pentru reglarea faru~ui se aduce
motocicleta În faţa unui perete
plan la distanţa de 5 m. După slăbi
rea şuruburilor de fixare a proiectorulul În carcasa sa, acesta se orientează pentru obţinerea unui spot
pe perete, de forma şi la cotele
rezultate din fig. 4.

REGLAREA fRiNELOR
Deoarece jocul Între sab.oţii şi
tamburii frÎnelor se modifică drept
urmare a uzurii plăcilor de ferodou,
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se
5 este ilustrat modul de
a frinei de pe roata din

se ridică
se slăbesc

cric şi
axei
spate
a motocicletei),
şei roţii de
(de pe partea
dreaptă a ei) şi,
sfîrşit, piuliţele
de siguranţă ale "intinzătoarelor de
lanţ (amplasate pe ambele părţi ale
motocicletei); intinderea propriuzisă se face prin strîngerea succesivă cu acelaşi pas a piuliţelor
Întinzătoarelor de lanţ.
Dacă lanţul este prea intins, se
poate deteriora rulmentul roţii din
spate. După terminarea reglării, se
strîng În ordine piuliţele bucşei
roţii de lanţ şi ale axei roţii, apoi
se controlează Încă o dată Întinderea lanţului prin ridicarea buclei
sale cu degetul pînă la poziţia
Întins.

impune
mult mai

un
sumar. Aceasta nu Înseamnă Însă
cîtuşi de puţin că el este mai
important.
Azi, cind pe drumurile şi străzile
ţării noastre traficul rutier este tot
mai intens, siguranţa circulaţiei depinde În mare măsură şi de echiparea corectă a bicicletelor cu sistemele şi dispozitivele impuse de
prevederile legale.
După cum precizează Regulamentul de circulaţie. ia art. 63 litera a,
biciclistilor ie este interzis «să circule cu bicicleta fără a fi echipată
cu frînă eficace, sonerie, o lumină
aibă îndreptată înainte, precum şi o
lumină roşie sau un dispozitiv reflectorizant (ochi de pisică) îndreptat inapOi».
O însemnătate deosebită o are
sistemul de iluminat al vehiculului
cu două
ia care de
se
semnalează
cele mai frecvente
defectiuni.
circula cu bicicleta
echipată corect este În
rînd
interesul
cacI a avea
lumini Înseamnă a fi văzut de la
distanţă de către ceilalţi particila
În mod deosebit
către
În
care bicicliştii sînt cei
rabili.
Mai ales În lunile de toamnă şi
iarnă, cînd zilele sînt scurte, iar
ceaţa şi ploile frecvente reduc şi
mai mult vizibilitatea, a te deplasa
pe drum cu bicicleta neechipată
cu lumină aibă În faţă şi catadioptru
În spate, aşa cum fac din păcate
mulţi posesori de vehicule cu două
roţi, constituie un act grav de inconştienţă, care poate costa viaţa imprudentului biciclist, dar care reprezintă un mare şi real pericol
şi pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier.
În acest anotimp, cind tocmai În
orele de vîrf ale circulaţiei (6--1 şi
17-49) este Întuneric şi, după cum
se ştie, această perioadă a zilei
«atrage» pe arterele rutiere un număr mare de vehicule - inclusiv
numeroase biciclete {chiar În oraşele mai mici şi În comune)-lipsa
echipamentului la care m-am referit sau proasta sa întreţinere poate
crea bicicliştilor şi celorlalţi participanţi la trafic mari necazuri. De
aceea, tînărul biciclist trebuie să
se îngrijească zilnic de buna functionare a dinamului bicicletei si
a farului, să cureţe ori de cite o'ri
este necesar stida acestuia şi «0rJlCICIt:nel

chiui de IJ''''',",U''.
care nu mai reflectă lumina
deoarece lăsarea lor pe
aripa din spate a bicicletei În această stare, numai
ca posesorul
ei să fie găsit
la un eventual
control, este ca şi cum acest dispozitiv nu ar exista.
Nu trebuie pier~ut din vedere
că marea majoritate a bicidiştilor
accidentati de autovehicule nu aveau vehiculul echipat cu catadioptru ori iicesta era uzat, acroşa
rea lor producindu-se deci de către
vehicule care circulau În aceeasi
directie si ai căror conducători
nu au putut să le observe În timp
util.
Vopsirea aripii din spate a bicicletei cu vopsea aibă (sau şi mai
bine albă-reflectorizantă), ataşarea
la Îmbrăcămintea bicidistulu! a unor nasturi reflectorizanţi, purtarea
de centuri, brasarde, jambiere reflectorizante sporesc considerabil
vizibilitatea şi,
securitatea biciclistului, dar nu numai
aceste măsuri contribuie la
rea
zona respectivă.
Un biciclist ce
cu
vehiculul
albă
În
a
În ultimul
moment
către un automobilist
ce efectua o depăşire numai datorită
că avea ia unul din
ochi un bandaj. Această
aibă l-a salvat deci de la o :;:'("'in,::.n_
tare sigură.
Nu sintem pentru improvizaţii, ca
de exemplu lanternele purtate În
mînă pe care bicicliştii le aprind
doar la «nevoie» şi care pot «rupe»
În orice moment echilibrul -şi
aşa precar -al bidclistului. La fei
de ineficiente se dovedesc si felinarele agăţate de haina bidclistului
sau de vehicul, care se sting cînd
ţi-e lumea mai dragă.
Pe lîngă aceasta, atenţia biciclistului trebuie să fie concentrată
numai şi numai la circulaţie şi nu la
accesorii de acest gen.
După cum e şi logic, lumina ii
este necesară biciclistului şi pentru a observa zona din fata vehiculului'. 1n pofida vitezei reduse, cînd
nu are lumină, acest vehicul poate
acroşa alte vehicule sau poate intra
peste diferite obstacole de pe drum
sau din zona din apropierea drumului. Coborind o pantă accentuată cu viteză de cca 40 km pe oră,
un biciclist care circula «În orb»
a intrat În plin peste o căruţă ('
(CONTINUARE iN PAG .....

mI B. Se constată
deauna prioritate.

1. PROTECTIA
CIRCULAiIEI
SIMULTĂNE

A DOUĂ TRENULEŢE

Traseul prezentat în fig. 1 conţine
linii în buclă închisă, întrunite la
unul din capete pe o porţiune comună,
racordarea făcîndu-~' cu ajutorul macazurilor K şi B. Pentru simplificare a
fost reprezentată o singură şină de la
fiecare linie (cea conectată la minusul
alimentării). Două trenur~ C şi D, circulă simultan şi în acelaşi sens pe cele
două linii. Se pune astfel problema de a
asigura în mod automat trecerea lor
succesivă pe porţiunea comună de drum,
respectiv de a comanda corespunzător
cele două macazuri.
Să observăm la început că şina exterioară a liniei 2 este sectionată Între
tronsonul special 870 din stÎnga planului
şi tronsonul special 870-4 din dreapta.
Pe toată această porţiune de drum, trenul
C (care circulă pe linia 2) controlează
mersul trenului D pe linia 1, anume atunci
cînd el se găseşte în porţiunea delimitată
de tronsonul 475-2P (stînga sus) şi 475-1C
(dreapta sus).
Atunci cînd trenul se află în cantonul
de comandă, alimentarea canton ului comandat este întreruptă. Trenul D se va
OprI astfel, putînd să pornească din nou
numai după ce trenul C a depăşit macadouă

că

trenul Car;;: ir::ct-

SCHEMA ELECTRICA
Atunci cind reteaua este alimentată.
polarităţile circuitului de tracţiune ca·
respund celor indi<;:ate În fig. 1. Distingem
două situaţii posibile:
a) Trenul C nu este pătruns În cantonul de comandă (situat Între tronsoanele speciale 870 şi 870-4). Potenţialul
şinei exterioare a acestui canton este la
minus 9 V. Baza şi emitorul tranzistorului T 40 (AC 127) frind la acelaşi potenţia~ tranzistorul este blocat şi căderea
de tensiune la bornele rezistentei R 41
este practic nulă. între emitorul şi colectorul tranzistorului T 40 găsim o tensiune de aproximativ 9 V, care se aplică
astfel între emitorul şi baza lui T 41
(AD 161~ Tranzistorul T 41 va fi în consecinţă deschis, avînd o rezistenţă practic nulă. Dacă în acest moment trenul D
intră în cantonul comandat, el va circula
normal şi va depăşi fără riscuri macazul K.
b) Locomotiva trenului C a pătruns
în cantonul de comandă. O cădere de
tensiune de aproximativ 0,3 V va apărea
la bornele rezistenţei R 40 (de 2,2 Q).
Baza tranzistorului T 40 este uşor pozitivată (+0,3 V) faţă de emitor; tranzistorul va conduce şi astfel la bornele rezistenţei de colector R 41 va apărea o
cădere de tensiune de circa 8 V. Potentialul emitor-bază al lui T 41 va fi foarte
redus (+ 1 v pe bază) şi astfel tranzis-

torui T 41 va prezenta o rezistenţă internă ridicată. Dacă în acest moment,
trenul D soseşte în cantonul comandat,
el se opreşte deoarece practic întreaga
ter,siune a reţelei de tracţiune se gă
sel}\!.(- între emitorul şi colectorul tranzistorului T 41.
Din momentul în care locomotiva
trenqlm \.: a depăşit macazul B, căderea
de tensnwe pe rezistenţa R 40 devine
nulă ş~ după cmn s-a arătat mai sus,
rezistenta internă a tranzistorului T 41
devine de asemenea practic nulă. Locomotiva trenului D, oprită în cantonul
comandat, va reintra în circulatie.
Să facem cîteva observaţii' privind
montajul descris. Becul L 40, montat. în
serie în circuitul de emitor al tranzistorului AD 161, este de 2,2 V/0,4 A Rezistenţa sa internă este practic nulă în
funcţionare normală, crescînd considerabil în cazul unui scurtcircuit în caq,tonul comandat. Acest boc limitează curentul prin tranzistorul T 41 Ia circa
350 mA (În lipsa unui astfel de bec se
pot monta în paralel două becuri de
2,5 V/0,2 A etc.). Cu toate acestea, este
indicat să se monteze tranzistorul T 41
pe un radiator cu suprafaţa de 20 cm 2 •
Tranzistorul T 40 nu are nevoie de radiator.
Rezistenţa R 42 va fi practic un potenţiometru liniar de 10 ka. Dioda D 40
(BY 126) anulează funcţionarea sistemului în cazul inversării polarităţii în circuitul de tractiune.
Reglajul pottmţiometrului R 42 se face
astfel (fig. 2): se iau trenuleţele C şi D
din circuit şi se alimentează reţeaua (şi
nele) cu aproximativ 9 V, conform polarităţii indicate. Se racordează între cele
două şine ale cantonului comandat de exemplu, folosind două cordoane cu
crocodili - o rezistenţă de 47 Q, la
minimum 2 W. Se conectează un voltmetru de curent continuu la cele două
borne (prize de curent) ale tronsonului
475-2P, cu polarităţile indicate în figură.
Se ajustează cursorul lui R 42 astfel încît
voltmetrul să indice 0,45 V.
SEMNALIZAREA AUTOMATĂ
Montajul descris mai sus poate fi
completat prin introducerea unui semafor, plasat la intrarea în cantonuI comandat, pe linia 1. Un singur tranzistor
suplimentar - T 50 (AC 127) - este su-
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ficient pentru comutarea automată a
becurilor semaforului (roşu şi verde).
Atunci cînd un tren intră în cantonul
de comandă, semaforul trece pe roşu;
la părăsirea acestei zone, cantonul comandat primeşte alimentare şi astfel semaforul trece pe verde.
Schema electrică a montajului este
dată în fig. 3. Dupl cum se vede, baza şi
emitorul tranzistorului T 50 sînt montate
în paralel cu baza şi emitorul lui T 40.
Cînd un tren circulă prin cantonul de
comandă, tranzistorul T 50 este deschis
şi astfel se aprinde becul roşu (L 50) al
semaforului. Cînd cantonul se eliberează, T 50 se blochea2ă (baza la acelaşi
potenţial cu emitorul) şi becul roşu se
stinge. Cantonul comandat fIind alimentat, se va aprinde becul verde.
Dioda D 50 şi condensatorul C 50
sporesc eficacitatea filtrajulu~ ridicînd
tensiunea la bornele becului L 51.

2.COMANDA
MACAZURILOR
PRIN IMPULSURI
Macazurile frecvent întîlnite în comert
au comanda de tip electromagnetic (d~
exemplu, «louef», modelele 84 E şi 85 E).
Ele sînt echipate cu două bobine alimentate de la o tensiune alternativă (de
exemplu, 15 V), furnizată de blocul de
alimentare.
Declanşarea comenzii se poate face
fie manuaL fie utilizînd un tronson special de linie prevăzut cu un contactor de
trecere (vezi schema din fig. 4). Oricare
ar fi sistemul ales, impulsul de comandă
nu trebuie să dureze mai mult de o secundă, altfel existînd riscul de deteriorare a bobinelor. Riscul este încă şi mai
mare atunci cînd tronsonul cu contactor se află instalat într-o gară, unde s-ar
putea opri o locomotivă exact pe contactor (dealtfeL tocmai în gări sînt mai
frecvent utilizate macazurile şi deci şi
comenzile lor).
..
Soluţia propusă pentru comanda prin
impulsuri a macazurilor este prezentată
în fIg. 5. După cum se vede, aIimentarea
bobinelor nu' ~ mai face în tensiune alternativă, ci în tensiune continuă, folosind pentru redresare dioda D 60 (BA Y
38). Energia înmagazinată în condensatorul C 60 (1 500--3000 .uF/30 V) va fi
aplicată la închiderea unui contactor - uneia dintre bobinele B 60--B 61,
sub forma unui impuls. Eficienta actionării electromecanice este mult' sporită
în curent continuu.
Chiar dacă printr-un accident unul
dintre contact oare rămîne închis mai
mult timp, curentul prin bobina corespunzătoare.a macazului va fi limitat la
o valoare nepericuloasă (cea 30 mA la
1,1 V). Acest lucru se realizeaZă prin
introducerea rezistenţei R 60 (220 Q),
care limitează viteza de încărcare a condensatorului Rezultă de aici că montajul
va necesita un anumit timp limită între
două comenzi succesive, timp impus de
încărcarea condensatorului. Pentru un
condensator de 3000 ţiF (şi cu valorile
celorlalte piese conform schemei), timpul
de încărcare va fi de aproximativ 6 s.
Evident, timpul creşte cu creşterea valorii. condensatorului Pe de altă parte,
mănnd valoarea condensatorului obţi
nem şi un impuls mai puternic, capabil
să comande simultan mai multe macazuri (in paralel). Practic, pentru comanda

I
~J

,

unui singur macaz este suficientă valoarea de 1 500 ,liP, iar un condensator de
3 OOO,uP poate acţiona simultan, în condiţii sigure de funcţionare, trei macazuri
(trei bobine în paralel).
în reţeaua prezentată în fig. 1, montajul de faţă poate fi utilizat, de exemplu,

ALB

BOBiNĂ
DE COMANDĂ
860
R 300

ROŞU

L-

B61

R 300
BOBiNĂP~

ALB

COMANDA

GONTACTOR

R60

060

2200 BAY38

CONTACTOR
+25V

AlB
B60

ROSU
B61

ALB

pentru comanda automată a macazului
B, situat înaintea gării. El va permite
dirijarea alternativă a trenurilor D şi C
pe liniile 1 şi, respectiv, 2. Porţiunea din
circuit care ne interesează a fost preluată
în fig. 6, cu o modificare: s-a introdus o
nouă ramificaţi,e - linia 3 - racordată
la linia 2 prin macazul A.
Comanda macazului B, adică dirijarea
trenurilor pe liniile 1 şi respectiv 2, se
realizează prin contactoarele de linie Q 1
şi H 2. Astfel, la trecerea trenului D (pe
linia 1) prin dreptul contactorului Q 1,
macazul B va bascula spre linia 2; invers, la trecerea trenului C (pe linia 2)
prin dreptul contactorului H 2, macazul
B va bascula spre linia 1.
Pentru ca macazul A să nu încurce
accidental acest flux, el a fost introdus
în montajul de comandă prin impulsuri
(vezi schema electrică de conectare din
fig. 7). El este astfel alimentat încît să
fie pus pe linia 2 de fiecare dată cînd şi
macazul B este pe linia 2 (bobinele A 2
şi B 2 sînt în paralel).
Comanda macazului A pe linia suplimentară 3 se va putea face folosind o
altă instalaţie (manual sau automat), la
alegerea constructorului. Dealtfel se poate şi renunţa la linia 3 şi macazul A.

CONTACTOR

REGLAREA VITE~EI
SAREA POLARITAŢII

ŞI

INVER-

Montajul din fig. 6 permite reglarea
a vitezei motoraşului (a tensiunii de alimentare), cu ajutorul potenţio
metrului P (100 n, bobinat), ca şi inversarea sensului de mers (a polarităţii la
borne), cu ajutorul comutatorului cu 6 picioruşe, K. Montajul va fi realizat pe o
plăcuţă separată şi, dacă este posi bil, s
va introduce în cutia alimentatorului
fi montate la exterior comutator
nul potenţiometrului.
Rezistenţa R t (150-1
puţin 1 W, pot
. et
chiar de 50 il
t,
de la difuzo
i
Rz (1 il
a In nichelină de
orte fără încălzire
t de 1 A. Tranzistoutere (AD 149, EFT 250
rul T va fi
sau echivalent). El va fi montat pe o placă
de aluminiu sau de alamă cu dimensiunile 50 mm x 100 mm, îndoită ca în
fig. 7. Fixarea tranzistorului pe placă se
va face prin două şuruburi cu piuliţe.
continuă

baterii de 4,5 V, dispunînd de un sistem
care permite conectarea lor în
individual, într-un sens
comutator complex
în două trepte a t
inversarea pol .
cere prin z
atorului, fiind
N
ntru constructorÎÎ
ăta doar cum se pot
ă baterii prin surse de
a reţea. în acest fel, montajul
1 pentru posesorii comutatorului
ntit.
Materialele necesare sînt două transformatoare de sonerie şi două diode care să
suporte cel puţin 1 A (F 407 etc.). Schema
de conectare a bateriilor (iniţială) este
arătată în fig. 8, iar schema de conectare
a transformatoarelor este arătată în fig. 9.
Nu este necesar nici un fel de reglaj
auxiliar.
ALIMENTATOR REGLABIL CU
INVERSARE DE POLARIT ATE
în fine, celor care nu posedă deloc un

9+12V
(REDRESOR)

+
Cele două
prin găuri
atingă.

plclOruşe vor traversa placa
mai largi astfel încît să nu o

Montajul funcţionează sigur, fără nici
un fel de reglaje. în lipsa comutatorului
de inversare K, tensiunea regla bilă se ia
de la bornele A şi B.
îNLOCUIREA BATERIILOR
PRIN REDRESOR
Unele alimentatoare de tip comercial
pentru trenuleţe funcţionează cu două

ALtM

(ŞiNE)

alimentator le
simplă şi totuşi

recomandăm

suficient de

o

schemă

bună.

Ea furnizează tensiune continuă regla bilă între
O şi 9 V (aproximativ), cu posibilitate de
inversare a polarităţii (fig. 10).
Montajul conţine în plus faţă de cel
descris la nr. 2 (fig. 6): 1 transfo"l:mator de
sonerie (eventual cu întrerupător în circuitul primar), 4 diode care suportă cel
puţin 1 A
de exemplu, de tipul F 407
(sau o punte redresoare gata confecţio
nată, din comerţ) şi 1 condensator electrolitic de 200-500 ţtF/15 V.
Schema funcţionează fără nici un fel de
reglaje. Singurul dezavantaj este că transformatorul de sonerie are o putere redusă,
încălzindu-se la o funcţionare mai îndelungată.

[URMARE
DIN PAG.1Sl

cărui conducător, la fel de neglijent, nu echipase vehiculul cu felinarul regulamentar. Accidentul s-a
soldat cu moartea biciclistului. Cazul nu este singl:llar. Alţi imprudenţi s-au lovit de stilpi, parapete,
au intrat peste mormane de balast,
nisip etc.
Oglinda retrovizoare nu este prevăzută de lege printre dispozitivele
obligatorii şi muiţi o consideră
necesară
doar automobiliştilor.
Greşit! Ea se dovedeşte extrem de
utilă şi biciclişti lor, mai ales În
condiţiile actuale de trafic aglomerat, cînd asigurarea completă
şi la timp realizată este o problemă
vitală la depăşiri şi viraje la stînga.

Nu m-am referit la sistemul de
frînare pentru că la acest capitol
sînt mai puţine probleme, el fiind
În general solid şi eficient atunci
cind i se face intretinerea cuvenită
(care dealtfel comportă operaţiuni
simple, accesibile oricui).
Starea cauciucurilor şi a roţilor
prezintă, de asemenea, importanţă.
S-au înregistrat cazuri cind uzura
pronunţată şi neintreţinerea pneurilor au dus la explozii, urmate
de «darea peste cap a bicicliştilor»
şi accidentarea lor gravă.
Dacă vrei să te asculte şi să te
ajute, bicicleta, acest «căluţ» modern, util pentru deplasări şi pentru
sănătate, care nu cere de mîncare
şi nici benzină, trebuie să fie complet dotată tehnic şi permanent
îngrijită.

ALÎM.

(ŞiNE)
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"POPULAR ELECTRONICS" - S.U.A.
"WIRELESS WORLD"-.ANGLIA
!lRADIO COMMUNICATION" .. ANGLIA
s,GST" .. S.U.A.

la tensiunea de de:sctndere
acest caz se deschide tiristorul
circuitul său de comandă.
Condensatorul C l este
la tensiunea sursei de alimentare.
poate rămîne oricît de mult.
impulsul ajunge la intrare, tiristorul D 1
se deschide, conectînd sarcina la sursa de alimentare.Condensatorul C l se reîncarcă prin tiristorui deschis D 1; tiristorul D 2, în momentul descărcării condensatorului C b se deconectează.
După închiderea tiristorului D2> condensatorul
C l începe să se încarce din nou.
D 4 -D s sînt de tip DZ 308.
,sPOPULAR ELECTRONICS"S.U.A.

Tn
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Antena este confecţionată din ţevi de aluminiu
cu diametrul exterior de 32 mm. Carcasele pentru
infăşurarea bobinelor au diametrul de 28,6 mm.
Bobinele L , L2 au 23,5 spire, L3' L - 29 de spire,
L ,L - 26 de spire conductor, ~ 1,4 mm. Lungimea
Înfăşurării tuturor bobinelor este de 229 mm.

III1IIIII

În urma experimentelor făcute de către G3PTN
în vederea sporirii eficacităţii antenelor, autorul
a elaborat o variantă cu trei elemente, a cărei
schemă
gama de 14
este arătată
desen.
autorul

de
ductor f/J 1,2 mm,
Feeder de antenă este folosit un
de 75 Q, cu transformator de "rI'e>",l"" ... "
Autorul recomandă
felul
următor. Mai întîi se re~[le~LZa
apoi se adaugă reflectom!. Folosind orice semnal de la o staţie radio locală pentru amatori,
se obţine cel mai bun raport de radiaţii faţă-
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I

I

spate, reglînd lungimea reflectorului. RegHnd
reflectoml,
reacordează elementul B
frecvenţă.

acest caz,
să crească.

15,35
,."',"A1,t,,1

n
Elementele capacitive se află În imediata apropiere
a bobinelor. Ele reprezintă segmente de corniere
de aluminiu cu latura de 19 mm şi lungimea de
610 mm, fixate de ţevi (sub un unghi de 90° unul
faţă de altul). Capetele cornierelor sînt legate cu
sîrmă cu diametrul de 1,5-2 mm.
Frecvenţele de rezonanţă ale elementelor sînt
trecute pe desen.
Acordarea vibratorului antenei cu fiderul se realizează cu ajutorul unui dispozitiv În formă de T.
Diametrul ţevii folosite În dispozitivul pentru acordare este de 9,5 mm, lungimea de 1016 mm. Porţiunea intercalată de susţinere este izolată (nu este
indicată În desen), confecţionată din sticlă organică.
Capacitatea maximă a condensatorului pentru ajustarea acordului este de 140 pF. EI este amplasat În
interiorul unei cutii din aluminiu şi izolat de pereţii
acesteia. Condensatorul este fixat de teavă cu
ajutorul unei benzi din aluminiu de 152 mm.
nGsyrg -

S.U.A.

Pentru garsonieră sau terasă -construcţii pe măsură - un scaun şi o masă cu un design
adecvat.
Materialul folosit -lemnul de brad, plăcile aglomerate etc.
Culoarea poate fi natur sau prin depunerea unui strat de vopsea.
perna de pe scaun este susţinută de o ţesătură din in sau einepă.
Imbinarea părţilor componente se poate face cu şuruburi sau cuie.
Blatul mesei este dintr-o placă aglomerată, dar poate fi şi dintr!'o foaie de sticlă groasă.

Cu puţină ingeniozitate, cutia de scrisori
se poate transforma Într-o adevărată piesă
decorativă de la intrarea unei locuinte.
Se construieşte din plăci aglomerate care
se furniruiesc sau se acoperă cu melacart
(eventual se vopseşte).
Cele două capace -superior şi inferiorce au fost desenate se decupează siUşa este prevăzută cu geam, recomandabil transparent.

Stilul popular este din ce În ce
mai solicitat si utilizat În bucătărie
sau sufragerie. Un dulap etajeră
rustic pentru pahare -foarte simplu şi comod, imprimind În acelaşi
timp atmosfera unui colţ din natură. Construit din lemn de brad la
dimensiuni adecvate scopului şi
încăperii unde este montat,se poate
face cu două sau mai multe rafturi.
Nu se recomandă a se vopsi.

o audiţie plăcută În

special a muzicii se poate obţine

ataşînd amplificatoarelor agregate acustice adecvate _

boxe.
Construcţia acestor boxe are particularităţi pe care
amatorul nu trebuie să le ignore.
Decupajul pentru difuzoarele eliptice se face mai
dificil direct cu ferăstrăul.
Trasarea conturului difuzorului şi apoi practicarea
unui număr mare de g·ăuri facilitează mult decuparea.
Sînt elocvente În acest caz fotografiile alăturate.
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PROPUNEM
SPRE ALEGERE
TEV'A TIPURI:

PORT
ENUS
VENUS,
OMPLIMEN '50 cm 3050

110 lei

LASIC

59 cm
59 cm

3500
3530

458 lei
525 fei
530 lei

IAMANT
UX

61 cm 3550
65 cm 3960

533
lei
•
594 lei

126 lei
140 le-

PERA

PERA,

20

125 le'
125 lei

I

!.\

LaU.

PRET,

OORA
ZEFIR..,

1
2

345.. 365 Iei

ALFA
COSMOS
ALBATROS.PREDEAL-AUTO

2
3

BILE
PESCARUŞ

cora

2
3
3

450 lei
450 lei
500 lei
645 lei
750 lei
1220 lei

L.U.

PRET

MILCOV
MANGALIA
PACIFIC

2
3

500 lei
965 lei

CU PIOUP

4

1900 lei

STATIONARE
,

r
i

Multe monumente istorice din R.P. Bulgeneraţii arta bulgaria păstrează
garilor din anii
culturii slava-bulgare, educă
dragosantichitate
tei faţă de
şi trezesc mindrie şi
de marea

din clasa a VII-a. S-au stabilit 4 sectii cu
6
artistică a 'Iemartistică a

li

artăa~~~tc,ri~G\rCiUnC)Sc:uu

COllTe<:tio,nează astfel:
.. llSf"F' ....... două

se ME DE

TE
TOFOANE,

Sub semnătura lui M. Silişteanu şi 1. Presură,
Editura tehnică
seria practică a publicat În
două volume o
de scheme electrice
magnetofoanele şi
cu mare utilizare În tara noastră.
prezente cu
produsele electronice ale
naţionale, fapt ce constiun atribut aparte a~ acestei lucrări.
afara schemei electrice, la fiecare tip de
sînt redate desenul cablajului imprimat
dls,punerea piE~selor componente, descrierea
date tehnice
ale
etc.
Evident, această lucrare are un caracter pur
practic, fiind de un real ajutor În tehnica depanării.

Constructorii amatori, analizind schemele din
cuprinsul
pot
ingenioase rezolvări
şi
aparaturii electronice,
puncte
lor montaje.

,
PURI

moale
sau plop),
groase de 16 mm fiecare şi late de 52mm, prinse intre
ele cu 4 cuie de
desenăm şi decupăm
formele laterală
exteriorul după
secţiunile AA,
din cuieleuşurare şi zonele
ghidaje şi scobim
1, 3. 7 şi aripa portantă.
unde vor fi incastrate
In partea dinspre prova (faţa) şi pupa (spatele)
modelului se VOf fixa urechile de agăţare la coardă
(1, 7), executate din tablă de duraluminiu de 3 mm.
Pentru prinderea metalului pe lemn se va adopta
o tehnologie aparte. De o parte de alta a gondolei
(3) sau urechii se vor
cu
AGO, emaită sau
aracet, cite o plăcu1ă
p~acaj de 2,5 mm, pentru
consolidarea plăcilor.
Ansamblul astfel realizat se va putea acum lipi
intre plăcile corpului (2) cu clei AGO În mod obiş
nuit. Gondola matorului se execută din tablă de
duraluminiu de a mm grosime. la partea superioară
se va lipi o parte a carenajului maiorului (12), peste
care se aşază prin ghidaj'ele (5) capacul carenei
(peste motor). Pentru fixarea motorului se folosesc
două plăci (10) realizate din flşii de oţel de axa mm,
prevăzute cu două găuri M a pentru şuruburi (11).
Rezervorul (6) se poate fixa în mod analog, cuaju"
torul unor şuruburi M 3 şia două piuliţe (4). Motorul
(9) se fixează cu şuruburi M 3 (10). Carenajul motoru:
lui (12) se execută din lemn moale, prin scobi re.
Consola papuci lor (16), sub formă de aripă portantă
profiiată aerodinamic,se execută dintr-o Iarnă de
lemn de tei de 5--=1 mm
ca in desen
fixată. in corpul
şi cu ajus două cepuri din lemn
(Ia centru). Pentru
intă.rire, in porţiunea coda&ă se
o lamelă de
placaj de care se
consola.
T al pe consolă
mai scurt se fixează,
cu ajutorul a
de 5 mm, a doua
confecţionată din
ureche de agăţare
duraluminiu gros.
se face prin
îndeiere obişnuită. la
(16) se va.
respecta unghiul pozitiv
grade) sub care este
aşezată faţă de axa
aceastaond o impor·
tantă deosebită la
suprafaţa apei.
Pe suprafaţa de glisare a
de atac şi a papucilor zburători se va
a plăcuţă subţire din placaj (1 mm), duraluminiu sau melacart (14), a cărei
muchie se va ascuţi bine. Intregul model se Iăcu
ieşte bine cu emailită subţiată, se şlefuieşte de CÎteva
'Ori, după care se ac'Operă prin suflare cu 2-3 straturi de vopsea duco. Piesele metalice nu se vopsesc,
dar se vor lustrui cu pastă abrazivă.
uscarea
vopselei, modelul se acoperă cu două.
subW'
de palux şi se şlefuieşte cu
Elicea modelului se va
dintr-un lemn tare
(salcîm, carpen etc.), folosind şabloanele din desen
(17). Cu un motor ST G
cu maÎoul conic (8) cu vosă atingă
lant, această elice a
viteza de 180
motor un carburant standard.
trebuie echilibrată, bine finisată
şi Iăcuită cu palux.

POPOVICI DORU -

Lugoj
Marca şi tipul casetofonului dv. nu
sint cele indicate in scrisoare. Vă recomandăm pentru depanare să apelaţi
la serviciile unui specialist.
POPESCU 1. - Cimpulung Muscel
Adresaţi-vă magazinului «Dioda»
din Bucureşti.

ANCA ION -

Cîmp,ia Turzii
pentru felicitările transmise colectivului redacţiei.
Scăderea intensităţii sunetului se
datorează dezacordului blocului de
canale.
butonul de acord.
Mulţumim

SECERE MIHAI Nu este absolut obligatoriiu
struiţi montajul
da

folosi P 403.
-Iasi
Construcţia unui emiţător se .
face numai
baza unei

TARAS

-

Bucureşti
reţinut

Materialul trimis a fost

JUNCAN

..... .,• .....,. ....,.... -

spre

Timi-

MA TU MIHAI REMUS - laşi
Nu deţinem schema Apelaţi şi la
o cooperativă specializată.

Elev CONSTANTINESCU FLORIN
-Bucureşti

Vom publica schema unui receptor
pentru banda de 3.5 MHz.
lungimea de undă este egală cu
raportul intre viteza luminii şi frecvenţă.

TA TU STEUAN -

Ploieşti

Utilizati o antenă exterioară, apoi
deplasaţi bobina de acord pe bara de
ferită pentru audiţie maximă. Dacă nici
acest rezultat nu vă mulţumeşte, bobi100 de
şi 20 de
gama
este transmis pro-

şoara

«Dioda» este

Adresa

12/,1976 ale revistei

este Dulbli(~abiIă.
alte materiale.
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