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In urma cutremurului din 4. mariie tin,

unele locuinţe s-au produs o serie de stricăciuni, fisuri, crăpă
turi ale tencuieli_oI', care necesiti reparaţii ce pot fi
efectuate chiar de locatari. Pentru a veni in sprijinul
acestora, oferim un grupaj de materiale cuprinzind
sfaturi practice" şi reţete pentru realizarea reparaţiilor
inb-un timp scurt
in cazul În care au apărut fisuri
in tencuiala pereţilor
din interior sau exterior, in jurui
tocurilor de la uşi şi ferestre, remedierea şi repararea acestora se
fac in felul următor.
inainte de a începe lucrarea de
reparare propriu-zisă, trebuie să
determinăm gradul de deteriorare
a tencuielii. Prin bătăi uşoare,
aflăm dacă crăpătura este aparentă sau profundă sau dacă tencuiala este desprinsă de pe perete. in cazul in care tencuiala s-a
desprins, chiar dacă nu a căzut,
percepem un sunet gol. Cu un
creion marcăm zona de tencuială
ce trebuie îndepărtată. Dacă nu
există tencuială desprinsă de perete, atunci pentru remedierea cră
păturiior trebuie să recurgem la
lărgirea acestora in stinga şi in
dreapta cu cite 1-8 cm.
Tencuiala veche trebuie complet îndepărta1ă pină la zidărie operaţiune ce se face cu dalta,
ciocanul de zidărie sau cu şpaclu.
in cazul in care este necesară
decuparea unei porţiuni mari de
tencuială, se va avea grijă ca in
urma indepărtării tencuielii locul
curăţat să aibă o formă geometrică regulată (de obicei, un pătrat).
Pentru a evita imprăştierea molozului in intreaga Încăpere se recomandă ca pe pardoseală să se
pună hirtie. După Îndepărtarea tencuielii dizlocate se cură1ă praful şi
firele de nisip cu mătura, astfel
incit locul să rămină perfect curat.
După ce am curăţat şi am indepărtat molozul se aşterne din nou
hirtia. După aceste operaţiuni pregătitoare facem estimarea cantită
ţii de mortar necesară reparaţiilor
prin măsurarea suprafeţei de tencuială dizlocată. După ce am preparat mortarul necesar, trecem la
repararea peretelui deteriorat Inainte de a se trece la aplicarea mortarului, intreaga suprafaţă curăţită
şi pregăti1ă se udă abundent cu
apă. Aceasta este necesară pentru a se realiza legătura cit mai
bună intre mortarul nou care va fi
aplicat şi cel vechi. De obicei,
mortarul se prepară in varniţe sau
În targa de lucru, iar la amestecul
materialelor se utilizează sapa de
mortar. Din targă sau varniţă, morşi crăpături

tarul se aduce cu găleţi, iar dacă
distanţa de parcurs nu este mare,
cu canciocul. Este bine şi indicat
ca şi găleata şi canciocul folosit
să fie bine udate inainte de inceperea lucrului, pentru a evita depunerile de material.
Aplicarea mortarului pe perete
se face cu ajutorul mistriei sau
şpadului. De regulă, mistria se
foloseşte acolo unde volumul de
lucru este mai mare, iar şpaclul
in special la umplerea crăpăturilor
mai mici şi mai ales acolo unde se
lucrează cu mortar de ipsos şi
ipsos-var. În timpul lucrului nu
trebuie să uităm să udăm, din
cind in cind. peretele, deoarece,
acesta fiind uscat, absorbţia de
apă este foarte mare. Mortarul
aruncat cu mistria se ind reaptă
cu dreptarul. Trebuie să ţinem seama ca mortarul proaspăt să nu
depăşească grosimea tencuielii
vechi, care. de obicei, nu depă
şeşte in interior 15-25 mm şi la
exterior 20-40 mm. Intrucit la mortar, in special la cel cu ipsos, chiar
dacă adăugăm un intirzietor de
priză (prima priză incepe foarte
repede), recomandăm prepararea
unei cantităti mai mici de mortar.
la mortarele de ciment, prima priză incepe după 45-8.) de minute (in
raport cu cantitatea de ciment
adăugat). iar la cele de var au o
Întărire mai lentă. Mortarul de var
bine udat poate fi folosit chiar şi
după 12 ore, iar cel cu adaus de
ciment după 4 ore.
Dupăintărirea mortarului de tencuială, aplicat in locu riie deteriorate ale peretelui, se procedează
la driscuirea suprafeţelor pentru
obţinerea primei "finisări. Această
opera~ie cons1ă in aplicarea unui
strai foarte fin de mortar. Nisipul
folosit in acest caz este foarte fin,
granulaţia lui fiind cuprinsă intre
O şi 0,2 mm, iar peste suprafaţa
drişcui1ă se aplică un glet de var.
Pentru a se obţine gletul de var,
pasta de var este strecurată printr-o sită fină şi se adaugă puţină
apă. Gletul de var se aplică cu
fierul de glet
In cazul in care suprafaţa-suport
a zidăriei care urmează a fi tencui1ă nu are aderenţa necesară,
remedierea neajunsurilor se face
prin acoperirea cu rogojini de tres-

tie sau plasă de rabiţi. Ff\lr #11 ea
rogojinii de trestie sali "'" plasei de
rabiţi este obligatorie la tavan, in
jurul geamurilor şi locurilor uşi
lor.
Reparaţiile crăpăturilor şi deteriorărilor pe tavane se fac· prin
aplicarea cu mistria a mortarului,
se drişcuieşte şi se dă un glet
de var.
În cazul in care constatăm cră
pături in cimp de maximum 25 cm
lăţime În jurul tocurilor şi pervazurilor la uşi şi la ferestre procedăm
astfel: se desface tencuiala deteriorată, se deschid rosturile, se
curăţă foarte bine de praf. inainte
de a se treqe la refacerea tencuieliIor (ca in cazul pereţilor), trebuie
verificate orizontalitatea şi verticalitatea tocurilor şi ramelor uşii şi
geamurilor. Verificarea se face cu
bolobocul. in cazul cind nu-I avem
la îndemînă, aceasta se poate verifica cu fir cu plumb, dreptar, vinclu sau colţar.
Dacă uşa sau geamul trebuie
indreptate, Înlăturăm şi zidăria
veche, se curăţă de praf şi fire de
nisip şi se reface zidăria de cără
midă, verificind tot timpul orizontalitatea şi verticalitatea. La reparaţiile În jurul tocurilor şi pervazurilor folosim următorul tip de mortar: 0,900 kg de ciment, 0,0014 m3
var pastă, 0,006 m3 nisip, 0,002 m3
apă.

La tencuielile interioare pe rabiţi
se foloseşte mortar de var cu adaus
de 150 kg ipsos sau ciment la metrul cub de mortar.
Dacă crăpăturile şi fisurile sÎn1
profunde, adică şi peretele prezin1ă deteriorări, se va trece şi la refacerea zidăriei.

Printre sculele şi uneltele necesare reparaţiilor destinate tencuielilor se numără: varniţa pentru
prepararea mortarului, sape de
mortar pentru amestec, lopeţi, cancioc, mistrie, d rişcă, şpaclu, Îndreptar, fir cu plumb, ciocan de
zidărie, boloboc, vindu.

• Mortarul var-ipsos se obţine
prin amestecul unei părţi var, 3
părţi nisip, 0,2 părţi ipsos şi 0,03
părţi apă. Se recomandă pentru
medii cu umiditate sub 60 la sută.
• Mortarul var-ciment este realizat prin amestecul varului pastă
(1,5 părţi), nisip (1 părţi), ciment
(o parte) şi 0,03 părţi apă. Se foloseşte pentru medii cu umiditate
sub 60 la sută.

• Mortarul ciment-var se oOllne
prin amestecul unei părţi var pastă,
o parte ciment, 6,5 părţi nisip şi
0,03 părţi apă.
Se recomandă in medii cu umiditate peste 60 la sută.
• Mortarul ciment-var se obtine
prin amestecul a 0,3 părţi var pastă, f'
o parte ciment, 4 părţi nisip şi ·1
0,03 părţi apă. Recomandabil În,

::~;:i;~~~~;;;~; ~;~e~~t~m; ~.

foloseşte un mortar rapid şi rezistent in a cărui compoziţie intră: o I~
parte nisip, 0,4 părţi ciment, 0,03 \~
părţi apă. Se amestecă bine pinăl
cind se obţine o pastă omogenă,
după care se aplică pe zidărie.
• Pentru zidărie din beton prefabricat, beton turnat monolit şi
calupuri BCA se foloseşte un mortar special - gipac -:- in a cărui
compoziţie intră 1kg ipsos, 200 9
var pastă, 200 9 aracet şi o cantitate de apă necesară fluidizării
pastei obţinute. Gipacul este utilizabil după prima priză a ipsosului in vasul de preparare. Apoi se I
aplică pe perete in stratllri"SI tiri
şi succesive.
• Mortarul ipsos se obţine prin
amestecul unei părţi ipsos, 0,5 părţi
var pastă, 3 părţi nisip, precum şi
o cantitate de apă necesară pentru realizarea unei paste vÎscoase
care se aplică cu şpaclul direct
peretele umezit anterior.
Mortarul ipsos este recorr'bit numai În, :Ti6diu cOlmol~".
• Un alt tip de mortar ipsos se
obţine prin amestecul unei părţi
ipsos cu 2 părţi nisip şi apă pînă
la formarea unei paste viscoase.
Şi acest tip de mortar este folosit
pentru medii complet uscate.
Mortarele folosite pentru reparaţii se prepară numai manual, iar
dozarea se execută volumetric
(chiar dacă reţeta este dată În kilograme), iar măsurarea se face, de
obicei, cu canciocul.

În încăperile În care urmează să se monteze covo'rut, se va asigura un regim climatic cu temperatura
de cel puţin +16°C şi umiditatea relativă a aerului
de maximum 6&1/0 cu cel puţin 24 de ore Înainte
de montare. Acest regim se va menţine În tot timpul
executării pardoselii şi cel puţin 3) de zile după
terminarea acesteia dacă, Între timp, nu se trece la
un regim de exploatare normală a încăperilor.
Fîşiile tăiate se vor aşeza in poziţiile de montare

Adezivul PRENADEZ este puternic inflamabil! In consecinţă, vor
fi luate măsurile corespunzătoar~
de precauţie: obligatoriu se va or':
ganiza o bună ventilaţie (aerisire)
'".·•.'~i~i!!r;N.,ritl·.• . ă.·..•, ....••.•:.•. ~.••• 'iit·;d,ml""\.ţţl
""G~".".sehisă şi nu

In încăperile in care urmează să se monteze dalele se va asigura, cu cel puţin 24 de ore inainte de
montare, un regim climatic cu temperatura de cel
puţin +16°C şi umiditatea relativă a aerului de
maximum 65%.
Acest regim se va menţine in tot timpul executării imbrăcămintei pardoselii şi cel puţin ro de zile
după terminarea acesteia, dacă intre timp nu s-a
trecut la regimul de exploatare normală a Încă-

şi se vor lăsa desfăşurate timp de minimum 24 de
ore pentru aclimatizare şi În acelaşi timp pentru
eliminarea tensiunilor interne din material produse
de şederea În sul a covorului.
După aclimatizare, fişiile de covor vor fi croite
definitiv cu 2-3 mm mai retras fată de profilul peretelui.
Înainte de aplicarea adezivului, atit suprafa1a sîratului suport, cit şi spatele fîşiei de covor se cură1ă
bine de praf cu ajutorul unei perii.
De asemenea, se curătă încălţămintea muncitorilor.
Fîşiile de covor curăţate vor fi aşezate in poziţie
de montaj.
lipirea fîşiilor de covor se va face cu adezivul
Prenadez SB, incepindu-se cu fîşia de lîngă peretele cel mai apropiat de uşă.
Se va aplica un strat de adeziv de către doi muncitori concomitent atit pe jumătăţile fîşiilor de covor
intoarse, cit şi pe suprafa1a stratului-suport
De-a lungul tuturor marginilor longitudinale ale
fişiilor de covor, cit şi a marginii înnăditurii, se va
lăsa cite o zonă de cca 10 cm lăţime neunsă cu
adeziv, pentru a se impiedica, in această fază. lipirea covorului În dreptul marginilor.
Aplicarea adezivului, atit pe stratul de suport, cit
şi pe porţiunea plană a fîşiilor de covor, se va efectua cu ajutorul unui şpaclu cu lungimea muchiei
de 15 cm.
Adezivul se aplică În strat subţire (0,200...0,250 kgJ

perilor.
Oalele se vor aduce În încăperile În care vor fi
montate, se vor scoate din ambalajele de livrare şi
se vor răspîndi pe stratul suport, păstrîndu-se
astfel minimum 24 de ore pentru aclimatizare.
. Direcţiile principale de aşezare a dalelor se vor
alege În funcţie de forma, de dimensiunile încăpe
rii şi de pozitia uşilor.
Montarea dale lor se face, În general, de la centrul suprafeţei pardoselii spre marginile ei. Se vor
alege pentru fiecare încăpere două axe perpendiculare al căror punct de intersecţie trebuie să se gă
sească cit mai in centrul camerei, astfel incit suprafata pardoselii să se împartă in patru părţi aproximativ egale.
Inainte de aplicarea adezivului, atit suprafa1a stfatului suport, cit şi spatele dalelor se vor curăta
bine de praf cu ajutorul unei perii. De asemenea,
se va avea grijă ca În încăperea in care se execută
pardoseala din PVC să se circule cu Încălţăminte
curată.

Lipirea dalelor se va face cu adeziv Prenadez sa,
care se aplică in două straturi: unul pe suprafata
stratului suport şi celălalt pe spatele dalelor.
Tn cazul băilor şi al bucătăriilor, înainte de aplicarea celor două straturi arătate mai sus, se va
aplica pe suport un prim strat suplimentar de ade-

mandă:
- lămpi

1. MATERIALELE NECESARE
ADEZIV
Îmbinarea ţevilor din PVC cu mufele fitingurilor
sau ale pieselor fasonate se efectuează, atît pentru
instalaţiile de presiune, cit şi pentru cele de scurgere,
prin lipirea suprafeţelor de contact cu adeziv Codez 100.
SOLVENT
Pentru decaparea suprafeţelor de contact care se
lipesc cu adeziv se va utiliza solventul dicloretan.
Vergelele de sudură au secţiunea circulară sau
triunghiulară şi se fabrică la I.P.M.P.-Iasi.
2. INDICAŢII PRIVIND PRELUCRAREA LA
CALD
Pentru Încălzirea materialelor din PVC se reco-

de benzină, becuri de gaz sau arzătoare
pentru gaz sau gaze naturale, prevăzute cu tuburi
sau coşuri prelungitoare;
- radiaţii cu raze infraroşii, cu gaze naturale sau
cu aragaz. lncălzirea se poate face şi in cuptoare
cu aer cald sau băi cu nisip. Materialul nu se va
Încălzi la temperaturi ce depăşesc 160°C. Temperatura de lucru indicată a materialului este de 130°C.
Incălzirea materialului trebuie să fie uniformă şi
numai pe porţiunea necesară prelucrării.
Viteza de lucru la deformare trebuie să fie cit
mai mare.
Răcirea trebuie să fie cît mai rapidă.
Temperatura materialului după răcire va fi de
maximum +40°C.
3. CALIBRAREA ŢEVILOR
Operaţia de calibrare a capetelor de ţeavă se efectuează la imbinarea ţevilor cu fitinguri sau piese
. fasonate uzinate, de acelaşi diametru nominal, În
vederea păsuirii perfecte prin stringerea ţevii in
mufa piesei de îmbinare.
Capătul de ţeavă se taie perpendicular pe axul
ţevii, se încălzeşte şi se calibrează direct În mufa
fitingului neîncălzit În care urmează să fie montat
exact În poziţia de montaj (care se marchează prin
două linii încrUCişate).
Păsuirea ţevii În mufă trebuie să fie perfectă şi
În acest scop, răcirea capătului de ţeavă se face
În poziţia de calibrare În:
- apă rece, pentru ţevile cu grosimi de perete
pînă la 5 mm;
- aer liber, pentru ţevile cu grosimi de perete
peste 5 mm,

mp) cit mai uniform; nu se admit aglomerări de
adeziv (cuiburi).
lipirea covorului se va face după 20-40 de minute de la aplicarea adezivului, interval de timp necesar evaporării excesului de solvent din adeziv,
care variază in funcţie de temperatură şi de gradul
de ventilare al încăperii. O indicaţie asupra momentului potrivit pentru lipire se obţine prin aplicarE:a
degetului uscat pe stratul de adeziv; se consideră
că lipirea se poate face atunci CÎnd degetul nu mai
este murdărit, însă se simte o oarecare aderentă.
Jumătăţile unse ale fişiilor de covor se vor aşterne~
pe suprafeţele respective ale stratului suport, avÎndu-se grijă ca aplicarea să se facă de prima dată
exact pe poziţia prevăzută, deoarece deplasarea
ulterioară a covorului nu mai poate fi făcută fără
deteriorări. In timp ce covorul este desfăşurat pentru lipi re, se va eviia să se prindă aer sub covor,
in care scop se procedează la intoarcerea acestuia
pe porţiuni mici ce se vor succeda continuu, presindu-se cu mina de la mijloc către capăt şi din
axul covorului către margine.
După lipirea tuturor fişiilor pe fiecare jumătate
de cameră, pardoseala se va presa cu un rulou
metalic îmbrăcat cu un bandaj elastic din cauciuc
moale. in lipsa acestui rulou. pardoseala se va
presa cu mina prin intermediul unei cirpe.
Eventualele urme de adeziv rămase pe suprafaţa
covorului se vor indepărta prin frecare cu o cîrpă
aspră şi uscată.

ziv, care se va lăsa să se usuce minimum două ore.
Aplicarea adezivului, atit pe stratul suport, cit şi
pe dale, se va efectua cu ajutorul unui şpaclu cu
muchia netedă şi cu lungimea muchiei de numai
15 cm.
Adezivul se aplică În 'Strat subţire (0,200...0,250 kgJ
mp). cit mai uniform; nu se admit aglomerări de
adeziv.
Adezivul se va aplica pe un număr de dale care
se vor putea monia in 2O-ro de minute.
Aplicarea adezivului pe stratul suport se va face
pe sferturi de cameră, În etape corespunzătoare
numărului de dale ce se pot aplica in 2O-ro minute.
lipirea dalelor se va face după 20-40 de minute
de la aplicarea adezivului Prenadez SB, interval de
timp necesar pentru evaporarea excesului de solvent din adeziv, care variază În funcţie de temperatUl'ă şi de gradui de ventilare al incăperii.
la aplicare. fiecare dală va fi aşeza1ă cu direcţia
de calandrare perpendiculară pe aceea a dalei Învecinate.
Dalele se vor aplica. de la inceput, exact În poziţia lor definitivă, deoarece deplasarea ulterioară
duce la degradări. Eventualele urme de adeziv ră
mase pe suprafa1a dale lor se vor îndepărta imediat
după fiecare operaţie de lipj~e, prin fr~care cu o
CÎrpă aspră şi uscată.

4. MUFAREA
Operaţia de mutare a ţevilor se efectuează la Îmbinarea ţeavă pe ţeavă. fără intermediul mufelor.
Mufarea se execută la cald. Capătul de ţeavă Încălzit se mufează direct pe capătul de ţeavă neîncălzit, peste care urmează să fie montat exact in
poziţia de montaj, care se marchează conform prevederilor de la punctul 3.
Păsuirea mufei formate pe ţeavă trebuie să fie
perfectă. In acest scop, răcirea se face in poziţia
de mufare, la fel ca la punctul 3.
5. LIPIREA
Operaţia de lipire este permisă numai la etanşa
rea imbinărilor PVC pe PVC şi numai În mufe uzinate sau confecţionate pe şantier.
Operaţia de lipire se va efectu~. În următoarele
faze:
- inăsprirea suprafeţelor de lipire (cap de ţeavă
şi interior de mufă), cu glaspapir de granulaţie
mare;
- ştergerea suprafeţelor inăsprite cu o cîrpă
uscată;

- ştergerea suprafeţelor inăsprite cu dicloretan;
- intinderea rapidă, cu o pensulă rotundă, a
unui strat subţire de adeziv pe toată suprafa1a capătumui de
care urmează să intre În mufă,
precum şi
mufei;
imediată, exact În poziţia În care s-a
pălsuilrea capătului de ţeavă În mufă,
im~ediată

uscare
in<:erIC8Irea de

a excesului de adeziv;
presate cîteva minute; după un
24 de ore, piesa poate fi supusă

etanşeitate.

Se ştie că receptoarele cu detecţie
directă, În varianta modernă, se realizează cel mai bine cu o diodă cu germaniu, intrucit joncţiunea acestuia intră În conducţie la numai aproximativ
0,2-0,3 V. Toate semnalele care depă

siunea de polarizare a diodei intre O şi
0,75 V. Mărind tensiunea de polarizare,
la un moment dat nu se mai produce
detecţia, intrucit dioda intră În conducţie. Se revine puţin, rotind incet axul

şesc acest prag vor fi deci detectate.
Diodele cu siliciu intră În conducţie la

o tensiune de aproximativ 0,6-0,7 V,
fapt pentru care În mod normal nu se
folosesc la detectia semnalelor slabe.
Folosind artificiul indicat În schema
alăturată, se pot utiliza şi diode cu
siliciu, sensibilitatea depăşind pe cea
a diodelor cu germaniu din schemele
clasice. Cu ajutorul divizorului de tensiune format din R2-P1, alimentat de
ia o baterie de 1,5 V, se reglează ten-

r
R

I
o metodă curent utilizată de constructorii amatori pentru obţinerea
unor rezistente variabile cu domeniul dorit est~ cea din figura alătu
rată. Manevrînd cursorul potenţio
metrului P, montat ca reostat în
paralel cu rezistenţa fixă R, se obţine,
la bornele A-B ale ansamblului, o
rezistenţă r variabilă Între O şi
PR
P+R
Pentru a uşura calculele implicate,
cu OI: (constantă) raportul

să notăm

dintre valorile numerice ale lui P
şi R (exprimate în aceleaşi unităţi),
adică P
OI: • R. Cu această notaţie,
valoarea maximă a rezistenţei r se

=

scrie _01:_ . R, sau, dacă ne raportăm
01:+1
la
valoarea
potenţiometrului,
p

1+01:
Prin alegerea adecvată a raportului 01:,\ această metodă permite obţi
nerea unor rezistente variabile într-un domeniu dorit: diferit de cel al

CONCURSULUI
TEHNICO-APLICATIV DE MODELISM

"CUPA TINERELDR SPERANTE"
1. SCOPUL:
Concursul tehnico-aplicativ de modelism «Cupa tinerelor speranţe» se desfăşoară cu tinerii participanţi la activitatea de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei. Acest concurs finalizează pregătirea În

verificarea În
Însusite de
şi practic
şi cercurilor
lism, constituind un
al tinerilor şi o

şi urmăreşte

a cunosti ntelor
'teoretic
cadru! secţiilor
de modede stimulare
plan
or-

Concursul se desfăşoară În trei etape:
- Etapa de masă - pînă la 15 mai;
- Etapa judeţeană - pînă la 30 mai;
- Etapa finală
- în tabăra C.C.
al
U.T.C.luna
iulieaugust
Tabelul nominal cu cÎştigătorii fazei
judeţene la toate categoriile cuprinse În
anexa nr. 1 vor fi
Secţia pregătire

patriei

.... .",·ti"i ... "

elevi

şi

(băieţi

instituţii

de
a tineretului pentru apărarea
patriei (16-20 de ani) şi care sînt consîructorii modelelor prezentate În concurs.
La etapa judeţeană \tor fi invitaţi
minimum 5 concurenţi pentru fiecare
categorie.
pregătire

tru Educatie

ţia Română de

I\lIr,r!t:>,Ii",rn

cu factorii cu
gătirii tineretului
triei.

4

dOlnelliul preapărarea pa-

(valoarea
scade prin conectarea rezistenţei fixe în paralel).
Dacă potenţiometrul iniţial P
(montat ca reostat) este liniar. rezistenta x delimitată de cursor variază liniar cu poziţia cursorului, deci
cu diviziunile echidistante în care
este împărţit unghiul cursei. Desigur,
rezistenta r a ansamblului nu variază
liniar. '
Să notăm cu D diviziunile echidistante ale cursei, definite prin ramaximă

La etapa finală vor participa echipe
reprezentative ale judeţelor formate din
cîştigătorii etapei judeţene astfel:
- un participant la categoria aeromodele de zbor liber planor, categoria
A-2;
- un participant la categoria rachetomodele, obligatoriu cu 3 racheto-modele
(racheto-plan 5 Ns; racheto-model cu
stramer - panglică 5 Ns; rachetă, machetă zburătoare 5 Ns);
- un participant la categoria automodele cu elice aeriană cu motor Diesel
de 2,5 cmc;
- un participant la categoria navomodele veliere clasa M.
Concurenţii de la categoria aero şi
navomodele care, pe lîngă modelele din
concurs, au construit şi modele de telecomandă se vor prezenta şi cu acestea
la concurs.
Echipele vor fi însoţite de un activist
al comitetului judeţean (municipal) al
U.T.C. sau de un instructor de modelism
(profesor) stabilit de către comitetul
ju~eţean al U.T.C.
in componenţa echipei judeţene la
minimum o categorie trebuie să fie un
reprezentant din rindul tinerilor din întreprinderi, institutii sau comune .
Toate echipele vor prezenta la etapa
finală modelele în stare de funcţionare,
echipate complet, atit pentru perioada
de antrenament, cit şi pentru concursul
oficial. Nu sînt admise decît modelele
ce respectă dimensiunile categoriilor
respective şi sînt construite de către
participanţi.

O serie din planurile tehnice

şi

expli-

: D = ; (D variază liniar de
la o la 1 cînd cursorul se deplasează
de la extremitatea stîngă la extremitatea dreaptă). Legea de variaţie a
rezistenţei r în funcţie de poziţia
cursorului
se scrie în acest caz:
P
r=--01:+ 11D
În graficul alăturat a fost reprezentată variatia rezistentei r în functie de
poziţia c~rsorului (D) pentru' trei
valori diferite ale lui OI: (0,5; ţ; 2).

caţiile de execuţie ale modelelor respective vor fi publicate şi În revista «Tehnium».

IV. CLASAMENT ŞI PREMII:

La etapa finală primii 3 clasaţi la individual la fiecare categorie şi primele
3 echipe judeţene vor fi premiate de
C.C. al U.T.C., C.N.E.F.S. şi F.R. Modelism cu cupe, medalii, diplome etc.
În clasamentul pe echipe vor intra
numai echipele cu formaţia completă
(4 concurenţi) şi va fi realizat prin adiţio
narea punctelor obţinute de fiecare concurent la probele individuale.
Pentru
clasamentul
pe
echipe,
punctajul de echivalare Între categorii
este următorul:
Locul 1 =100 pct. Locul 11 =45 pct.
Locul 12=40 "
Locul 2=7' 90 "
Locul 13=35 "
Locul 3=85 "
Locul 14=30 "
Locul 4= 80 "
Locul 15=25 "
Locul 5= 75 "
Locul 16=20 "
Locul 6= 70 "
Locul17=15 "
Locul 7= 65 "
locul 18=10 "
Locul 8= 60 "
Locul 19= 5 "
Locul 9= 55 "
Locul de la 20 În
locul 10= 50 "
sus = 1 punct
Concurenţii neprezentaţi la start, În
timpul stabilit, eliminaţi, retraşi din concurs nu primesc puncte şi nu vor intra
În calculul clasamentului pe echipe.

V. PROBLEME
ADMINISTRATIVE:
Cheltuielile de organizare a etapelor
judeţene şi finale sînt suportate de
către C.C. al U.T.C. Scoaterile din
producţie şi baremurile de arbitraj pentru oficiali la etapa finală sînt suportate
de către F.R. Modelism.

potenţiometrului. In acest punct, cei

mai mic semnal deschide dioda, care
detectează astfel semnalele recepţio
nate.
Sensibilitatea montajului permite obţinerea unor rezultate surprinzătoare.
Se vor folosi o antenă exterioară bună
şi o legătură corectă la pămînt.
Circuitul acordat (bobina şi coridensatorul trebuie corelat cu
frecvenţa
Se
folosi În
acest
de
medii
de

ElevCDNSTANTIN PAVELGrupul şcolar I,Electrocontact" - Botoşani

de necesitate. Grosimea conducracord se va
de
necesare.

un

Verificarea continuităţii unor circuite
electrice se face uzual cu o sonerie,
cu un bec sau cu un onmmetru. Atunci
Însă CÎnd trebuie să se constate si
unor tensiuni, operaţia s'e
cu un instrument de măsură.
acest caz, atenţia se imparte permanent intre ,indicaţia instrumentului, eventuale schimbări de domeniu şi
punctele de verificare; operaţia este
obositoare şi se produc adeseori erori.
Dacă tensiunile sînt cunoscute si trebuie stabilită prezenţa lor pe circuite
determinate, se poate folosi cu succes
prezentat În figura alătuare
dacă

Pentru transformatorul
1) s-a folosit
de

«Mamaia». Transformatorul
a fost realizat pe un
a necesita tole cu
de
mare de fire care bobinînd

este

aceasta,

aşa cum se arată în
zoarele sînt toate de

9-=-12.V
se

din potenţiometrul P se
regla sunetul de bază. Cu con1'1""1" "",.tl"ll",,1
se ajustează domeniul
de regiaj al acestei frecvenţe. Cu valoarea indicată
nF), domeniul va fi
la 800 Hz la 700 Hz.
1-,,1"'<:>,1'11"1 bornele A-B, se
firele unei instalatii. Dacă
bornele
B şi masă se introduce o tensiune de
la
curent continuu sau alternativ
10 V), În difuzor se va auzi un
cu o
frecvenţă corelată cu tensiunea aplicată, La tensiuni de intrare mai mari
deCÎt cea indicată, reducerea tensiunii
la valoarea domeniului prescris se va
efectua cu ajutorul unui divizor montat
la intrarea aparatului. Funcţionarea
oscilatorului fiind simplă, nu mai necesită explicaţii suplimentare. Transformatorul Tr este un transformator de
de genul celor folosite la
de radio cu tranzistoare, cu
zorul adecvat. Consumul montajului
este de 7-9 mA la o tensiune de alimentare de 9 V.

c:

asemenea
utiliza
transformator
retea
să debiteze în secundar 9 ..;la un curent maxim de
800 mA - A. Se
foarte
bine acestui scop unele
de transformatoare de 1t~!,:'lr~-,!':n-

număr

K" 3) în poziţia a (respectiv a',
a"), hu cel care a făcut apţlul
va acţiona butonul său K3 (respectiv K /3 sau K" 3) în poziţia b
(respectiv b', b"). Comutarea vorbire-ascultare (în vedere:: asigu-'
rării efective a convorbirii) o·'va
face abonatul care a lansat
comutatorul

+

Traficul din ce În ce mai intens din rnrnr'PTn",p intertehnica transmiterii la mari
Morse În timpul legăturilor radio prin
meteoriţi (meteor scatter) fac necesară ...... ,.'t1~>rn'_
zarea echipamentului de transmisie telegrafică şi la
statiile de radioamatori.
Desigur, manipulatorul mecanic semiautomat renumitul bug mecanic -, manipulatoarele electronice
semiautomate cu tuburi, tranzistoare sau circuite
integrate au constituit sau constituie încă etape importante În-modernizarea CW-ului unei staţii de radioamator. Celor care au trecut de aceste etape le propunem realizarea manipulatorului electronic cu memorie, executat cu circuitele integrate.
Noutatea acestui manipulator o constituie unitatea
de memorie tip RAM (random access memory), memorie de acces compatibilă cu circuite integrate de
tip TTL sau DTL, realizată Într-o capsulă «dual in
line», cu 16 terminale (picioruşe), În tehnologie MOS.
Tipul de circuit integrat (Ci) folosit este 1 101 (sau
2 501), cu o capacitate de 256 biţi, produs al firmei
«Signetics».
Schema bioc a manipulatorului
1) are la bază o
realizare a radioamatorului Sl\I12C'QlS. modificată pentru
care le-am avut la
schemă care
na'~lOnale şi

f:!l'" "",..,

următoarele

Unitatea
Generator

2
ferăstrău»

se poate
descrisă

în «Tehnium»
asemenea se pot
cu ajutorul unui

c. Unitatea de comc!nela
semnalizare se I.A/IIIJ,:IUIII'"
din CBB 3 şi CBB 4, tip
945, un numărător de
tip
SN
NOR tip 7
3 tranzistoare cu Si şi 3
diode eIE~ctlrolium,inE~sc:ente
Această unitate de comandă realizează:
1. Conectarea memoriilor separat sau serie, prin
comutatorul 11 , după cum urmează:
Poziţia ! memoriile separate; se poate selecta
folosirea fie a memoriei A, fie a celei notate cu B, prin
apăsarea succesivă pe butonul «V». Comanda se
realizează prin CBB 4, tip DTL 945, care modifică starea
de potenţial (O sau 1) al «CS» (chip select) corespunzător fiecărei memorii. Semnalizarea functionării se
face prin LED 3 pentru memoria A şi LED 2 pentru
memoria B.
.
Poziţia II - memoriile A şi B se înseriază, astfel că
se poate utiliza pentru stocarea mesajelor telegrafice
Întreaga capacitate a memoriei. Comutarea se realizează automat la sfirsitul fiecărui ciclu de numărare
(baleiaj).
.
2. Comutarea ciclului de 'funcţionare pentru un ciclu
de baleiaj sau funcţionare continuă, prin comutatorul
'2:
Poziţia I - un singur ciclu; oprirea se face automat
prin bascularea circuitului CaB 3,
DTL
Pornirea unui nou ciclu se face prin
«S» (start). Vizualizarea 'I'IIl"ll'l", ... n.""" baleiajului se
face
dioda electroluminescentă LED 1.
-- functionare continuă
o comandă
de «reset}) (readucer'ea la. starea.
realizată de
cel de-ai treilea numărător
16, tip
Anularea
comenzii de «reset» se
face
la

REALIZAREA PR.ACTICĂ
Modelul realizat a fost executat pe o placă din material
termorezisîent (suport de placă imprimată
Cu), de cca 150 x 120 mm, pe care se fixează
CI, lăsînd însă interval suficient Între ele pentru a
permite executarea cablajelor cu sîrmă de Cu de
0,4 mm, izolată cu pvc. Terminalele pentru comenzi
şi semnalizări se fixează pe cose.
Comutatoarele şi întrerupătoarele sînt de tip
laţie
şi 14 - Întrerupător ton «Mamaia», 11 şi
comutator de uRde ((Zefir»).
Cutia În care se montează ansamblul va avea orificii de ventilaţie, căldura disipată de CI de memorie
depăşind cu mult pe cea a CI tip TTL sau DTL.
fUNCTIONAREA
Se verifică funcţionarea bugului electronic şi a
comenzilor; dacă acestea acţionează corespunzător,
se trece ia testarea memoriei. Pentru aceasta se aşază
1') pe poziţia II - (A+B), 12. pe poziţia I (un singur
ciciu), iar 13 f>e poziţia R (reaâ). Se apasă butonul «S»
şi se urmăreşte aprinderea LED 1 (LED 3 este aprins
deja) şi deci funcţionarea baleiajului.
Se transmite cu bugul electronic
dorim să-I stocăm În memorie. Odată
(cei 512 biţi
LED 1 se
şi limita lIit';:,ajU!U!
De exemplu:
limita normală a
redare se comută
pe
(<<S»
m Î,crcIÎnltrelrUl:Iăt'Dal'e

nil

lează

3.
se face manual. cu ajutorul ~,.,fro,·""".~,nr.lllii
Unitatea de manipulare a ",,..,.,iHi,trl,, .. li'oi
circuit de conectare a

şi

direct

din două
e.
de alimentare se
separat de
surse
electronic,
în funcţie de CI folomanipulator. Consumul
5% şi 'inhe 50-60 mA
site, între 200-300 mA la 5
la 10 V± 5%.

în
la
Desigur, fiecare
îşi
o mulţime de utiiizări ale acestui mic
care execută cu multă
comenzile
nu «oboseşte» nici
de ore de concurs.

11

10

9
8

DTl 945
SN 1493
(PT. JK SE lEAGĂ (NUMARĂTOR
11 CU 6 şi 4 CU 9) (FJ'J211)

CB
WJ

Ing. G. CABIAGLIA
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Acest aparat, cunoscut printre radioamatori şi
sub denumirea de «heterodină modulată», este
practic indispensabil oricărui pasionat de construcţii
radio, el putindu-se folosi În cele mai diverse situaţii.
Astfel, cu ajutorul său se pot regla etajele amplificatoare de Înaltă şi medie frecvenţă ale receptoarelor
şi trage concluzii asupra sensibilităţii lor. De asemenea) se pot etalona scalele respectivelor receptoare sau chiar ale altor aparate de măsură şi control
(cum ar fi grid-dip-metre, măsurătoare de cîmp etc.).
Montajul propus este destul de simplu şi, odată
reglat, performanţele sale nu sînt mai prejos de cele
ale unei aparaturi profesionale.
După cum se poate observa din schema de principiu (fig. 1), pentru o cit mai bună stabilitate s-a
ales pentru oscilator un tranzistor cu efect de cimp,
montat· după o schemă cunoscută la tuburi sub
denumirea de E.C.O.
Stabilitatea termică a unui astfel de oscilator
depinde de corecta alegere a punctului de funcţio
nare a FET -ului; de aceea, În acest scop, s-au luat
următoarele precauţii:

-in circuitul de poartă s-a folosit un divizor de
tensiune care permite utilizarea unei rezistenţe de
sursă relativ mari, ce introduce o reacţie negativă
importantă;

-s-au folosit tranzistoare cu efect de cimp de
ia care condiţia de oscilaţie este
mult uşurată, ceea ce a permis ca priza de sursă
să fie relativ JOs;
-pentru amortizarea Înfăşurării de reacţie pe
frecvenţele cele mai joase (pentru a nu se atinge
o tensiune inversă exagerată pe poartă şi deci a
deteriora FET-ul oscilatorului) s-a prevăzut o rezistenţă de 390.0..
Realizarea practică a celor patru bobine este dată
În fig. 2. Bobina de unde scurte (5,5---H MHz) conţine
11 spin~ sîrmă (f) 0,65 mm Cu-Em-M (cu priză la splra
3,5 de la masă), mfăşu rate pe o carcasă cu 0 12 mm;
bobina pentru unde medii şi frecvenţe intermediare
se realizează pe o carcasă cu trei galeţi (3x 43=129
de spire cu liţă de radiofrecvenţă 1Q---QO x 0,060,07 mm, priza luîndu-se la spira a 13-a de la masă)
şi diametrul exterior de 10 mm; În sfîrşit, bobina de
unde lungi se realizează pe o carcasă identică cu cea
de mai sus (010 mm, avind tot trei galeţi) şi conţine
Înaltă frecvenţă,

AC181l<.jRADIATOR
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13,5V
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MODUlATOR

R.F.

2 x 135 de spire cu liţă de radiofrecvenţă, priza fiind
la spira 40 de la masă. Toate bobinele vor fi prevăzute
cu miezuri feromagnetice reglabile, corespunzătoare
frecvenţelor respective.
In cazul În Cilre sint necesare şi alte game de frecvenţe, se pot introduce În plus alte bobine, priza
luîndu-se la 1/3-4/4 din numărul total de spire
(pentru frecvenţe peste 17 MHz); desigur, se poate
folosi şi armonica a II-a (11-34 MHz), care are Însă
o amplitudine mai mică, dar suficientă pentru a fi
ascultată cu un receptor de sensibilitate medie.
Oscilatorul de joasă frecvenţă foloseşte un tranzistor BC 107 A(B), montat după o schemă clasică cu
BC; cuplajul cu etajul următor se face printr-un
transformator miniatură (driver), curent folosit În
aparatele de buzunar; cu valorile din schemă, În
funcţie de tipul transformatorului, se poate obţine
o frecvenţă de 400--1 000 Hz. in scopul obţinerii
frecvenţei standard de modulaţie (1 000 Hz), se va
modifica divizorul capacitiv format din con densatoarele de 220 nF şi 33 n F, păstrînd u-se raportul;
cu ajutorul semireglabilului de 5 ko. se va regla
punctul de amorsare a oscilaţiilor cit mai aproape
de limită, În scopul obţinerii unui semnal cit mai pur
sinusoidal.
Repetorul, realizat tot cu un BC 107 A(B), are
montat În emitor un potenţiometru 2kn cu ajutorul
căruia se poate. regla gradul de modulaţie de la
16
O la 50%. Butonul acestui potenţiometru va fi scos pe
fORMA REALA A
panou şi gradat corespunzăto( cu procente ale graTRAPEZ ului DE
dului de modulaţie; În caz că se doreşte o soluţie
MODUlAŢÎE
mai simplă, in emitor se va monta un semireglabil
de 2,5 k.o. cu care se va stabili un grad de modulaţie
fix (de exemplu 30~:'). Modulaţia se realizează În
U[Vvv]t l
UNDE SCURTE (5,5 +17 MHz)
circuitul de grilă al repetorului pentru RF care foloseş1e un FET identic cu cei din oscirator; injecţia
semnalului de RF se face prin intermediul unui
1"'--::::_____
:
condensator mic de 1,5---e pF, pentru a se impiedica
0
o eventuală modulaţie de frecvenţă a oscilatorului la
0
30°
60°
900 1200 150 0 1800
aplicarea joasei frecvenţe.
U[Vvv] 3
UNDE MEDii (500+1500KHz)
ln 'scopul determinării globale a performanţelor
•
•
II
!
..
aparatului, după realizare se va controla pe de o
parte dacă variaţia tensiunii de ieşire se găseşte În
limitele indicate in fig. 4, iar pe de altă parte dacă
aspectul trapezului de modulaţie este cît mai aproU[Vvvl 0° 30° 60 0
90°
120 0
1500
piat de forma ideală (flancurile cit mai liniare).
Dacă se constată neconcordanţe, vom avea În
FRECVENŢE iNTERMEDiARE
vedere următoarele:
2
(400 oi- 500 KHz)
-selecţionarea unui alt exemplar de FET pentru
;G_ _ _ _ _ _ _~..:;..,;;-;;...;;;..;;;...;.....;.;....::....-.....
III
modulator;
1
- modificarea rezistenţelor din sursa acestuia;
-alegerea corectă a punctului de funcţionare in
cllzul folos'irii altui FET decit cel indicat (de exemplu,
BF 244 AlB sau BF 245 AlB);
-modificarea prizei bobinei oscilatorului.
Tn ceea ce priveşte realizarea atenuatorului, acesta
va fi cît mai robust şi ingrijit, folosindu-se rezistenţe
de precizie, neinductive, ecranul fiind de alamă sau
cupru sudat la masă (cutia aparatului).
Pentru a putea exista posibilitatea verjficării În
[CONTINUARE IN PAG. 11]
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fig. 4 - Variaţia tensiunii de
i.F. in cadrul fiecărei game (pe
abscisă deschiderea Cv in
grade).
Fig. 6. - Alimentatorul pentru
retea.
Fig. 7. -Calibratorul cu cristal.
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sau
rilor etc.
o reprePiesa esentiaIă a
zintă
'
retea. Acesta
coboară tensiunea de 220 V a'
valoare de -;- 5 V, ":,<;:101,-r'inn
amplificare de curent
secundar.
general, un curent de 2-3 A este suficient
pentru înroşirea anselor din nichelină
curent utilizate.
Realizarea transformatorului implică
următoarele etape şi calcule elementare.
Se procură în primul rînd un pachet de
to1e din fier-siliciu, de tip E + 1, avînd
suprafaţa secţiunii centrale S de cel
puţin 5 cm 2 • O soluţie practică este
cum părarea unui transformator gata bobinat de la magazinele cu piese de
schimb TV, şi anume a unui transformator de ieşire-sunet. Deşi vor trebui înlocuite bobinajele, el prezintă
de a oferi carcasa (din carton) gata confectionată.

Calculul înfăsurărilor necesare dede secţiun~a S a miezului utilizat.
PrC)jJumelm schema de bobinare din fig. 1,
în care s-a prevăzut o înfăşurare secundară pentru tensiunea de 5 V şi curentul
maxim de 3 A, cu prize mediane la V şi

necesitate,
ne10r de racord.
Puterea maximă din secundar va
5 V x 3 A = 15

de

din cOladilct,oaI'e,
pentru puterea
un curent maxim de
tabele (sau prin
reiese
trui conductorului din primar (înfăşu
rarea n 1) trebuie să fie de circa 0,25 mm.
S-a aproximat prin adaos pentru a avea
certit udinea că primarul nu se încălzeşte
la o funcţionare îndelungată.
Numărul de spire din
nI' şe
calculează

tru
S=
de
(11

cu

relaţia

nI = 220· S. Pen-

sectiune a miezului de tole
6,25 C~2 (2,5 cm x
rezultă,
exemplu: n 1 =
spire
0,25 mm).
secundară va contine în

55
S
în cazul exemplului ales (S =

totall:lz,
rezultă

+

n3

+ n4 =

BRICHETĂ
ELECTRICĂ

. ' d'

5· -- splre) a

lcă

44 de spire. Acestea vor împăr
prizele mediane astfel: fi,. = n3 =
= 8 spire. Conductorul folosit
secundară va avea
1,2 mm
mm),

Pentru alte sectiuni ale miezului de
tole se reface calc~lul înfăşurărilor după
modelul de mai sus, folosind acelaşi
conductor.
După bobinare se introduce transformatorul într-o cutie adecvată. Pe o
parte laterală se montează întrerupătorul
şi se scoate cordonul cu ştecher pentru.
racordul la reţea (fig. 2). Pe capac se
vor monta 4 bucşe în care să intre bananele ştecherelor stas de la aparatele
electrocasnice (de exemplu, bucşe din
triplu ştecherele de tip vechi). Aceste
bucşe vor fi amplasate în formă de romb
cu latura de 19 mm şi cu diagonala mică
tot de 19 mm, astfel încît să poată fi
raoordate două cîte două printr-un şte
cher obişnuit (nu vor putea fi folosite în
acest fel extremităţile diagonalei mari şi
de aceea vom conecta la aceste bucşe
una din înfăşurările de 2
Tensiunea
dorită de
2, 3, 4 sau 5
va fi astfel
preluată
simpla introducere a ştecherului cu ansa de pirogravură în buc-

8

PENTRU

o

tant este ca să poată fi înlocuită uşqr,
de
prindere in şuruburi. In
fig. 3
un exemplu concret.
Capetele unui cordon cu ştecher sînt
cositori te pe două bucăţi de sîrmă de
cupru de 2,5-3 mm diametru, izolate
cu plastic. Locurile de lipire se Îmbracă
în varniş de diametru adecvat, iar apoi
se trece un tub izolator mai gros peste
ambele bare. Pentru consolidare suplimentară, se mai pot trece încă 2--3 inele
mai mici de varniş pînă în apropierea
capetelor rămase libere. Aceste capete
se dezizolează pe o lungime de cca 3 cm,
se îndepărtează unul de altul şi se îndoaie
în bude cu diametruI interior de 2-3 mm.
În aceste bucle vor fi montate
şuruburi adecvate (cu piuliţe şi
care vor servi la prinderea ansei
nicheIină.

Ansa poate avea forme diferite, în

şele corespunzătoare.

funcţie de modelul pe care vrem să-I
gravăm (ovală, ascuţită la vîrf, în unghi
drept la vîrf, în formă de floare etc.). Se
va confecţiona din nichelină, alegînd
lungimi între 2 şi 10 cm, în funcţie de
diametrul dorit şi de Încălzirea necesa-

A doua parte componentă a aparatului o constituie suportul ansei de nichelină, cu cordonul şi ştecherul său de
racord. Există, desigur, numeroase variante constructive uşor de realizat. Im,por-

ră (lungimea se stabileşte exrlen·melltaJ.,,!:i%ll~
scurtînd firul atunci cînd UH;aj,~ln~a
este suficientă şi viceversa). Cîteva
deIe posibile de ansă sînt prezentate
fig. 4.

IiEnERAToR 51nU501
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În estetica locuinţei putem imprima originalitate
prin culoare. Cu acest dispozitiv r
prin vopsirea pulverizată cu duco sau temp
cromatice plăcute, pe suprafeţe perfeţt
Ei se compune dintr-un dispozitiv'
(construit de noi), o cameră de
cameră de minge de fotbal) şi o
tip «broască» (pentru umflat
Dispozitivul se bazeală
mare a unui corp lichid
destul de
ambianţei

MARK ANDRES
următoarele:

alăturat reprezintă

tric
cu un tranzistor de putere de
(BDY 39, 2 N3055 etc.). Alimentarea se face de
un
acumulator de 12 V, consumul de curent fiind de aproximativ 2-2,5 A.
este cu o
Tensiunea alternativă de la
bună
sinusoidală.
ei a
\"al'\.<Ul,a,t<1 pentru
Hz (ca la reţea), Q;ndQrpg la această
uşoară a
valoare putîndu-se face prin
condensatoarelor.
Tranzistorul va' fi montat oh!ig,ltoriu pe un radiator
cu o suprafaţă de cca 200
, confecţionat din tablă de
aluminiu de 2 rom grosime.
Rezistentele folosite sint bobinate la 10
trebuie
cel puţin
să suporte fără încălzire periculoasă
300 mA).
este pentru 15-25 V, iar
Condensatorul C l (1
condensatoarele C 2 -C 3
de tensiuni peste 250 V.
Piesa cea mai laborioasă a montajului o constituie
transformatorul Tr, care are în acelaşi timp rol de ridică
tor de tensiune şi oscilator. El se realizează pe un pachet
de tole din fier-siliciu cu o sectiune a miezului de cel
puţin 6 cm 2 , cu întrefier de 0,5 ~. Datele bobinelor sînt

= 65

secundar,
imediat
fa11z1:storrn este în montaj cu colectorul comun, în
ceea ce elimină pericolul de suprasolicitare
atuna
variază sarcina
Rezistenţa •"E,U,H"ua
de bază
de amplificare în
curent al
utilizat.
Dacă radiatorul a fost bine, dimensionat
tranzistorul
ales poate disipa o putere de cel
8
la bornele
de ieşire avem o putere utilă de
10
(adică un
curent de aproximativ 45 mA sau o sarcină de minimum
4,5 k.O.). În funcţie de datele precizate se vor alege utilizările practice ale generatorului, care pot fi: alimentarea
unui tub fluorescent, alimentarea unui radioreceptor prevăzut cu adaptor pentru reţea, alimentarea aparatelor
de ras electrice în automobil etc.

Fiz. M. SCHMOL

este

zistoare
componente.
de. amplicurent, beta, este necesară la sorimperecherea tranzistoarelor şi
normala functionare a acestora.
Instrumentul prop~s alimentează baza
tranzistorului ce urmează a fi măsurat
cu un curent constant de 100 ţtA, iar
curentul de colector al acestuia este
funcţie de factorul p. Valoarea de 100 ţtA
a fost aleasă şi pentru a facilita gradarea
liniară a instrument ului indicator, in
vederea citirii directe a lui f3, precum şi
a executa măsurătoarea în condt mai apropiate de parametrii
normali.
Curentul cu care se alimentează baza
tranzistorului de încercat s-ar fi
obţine uşor cu ajutorul unei
rezistenţe, dar acest sistem prezintă
zavantaje, cum ar fi: a) curentul de bază
cunoaşterea

influenţat

de tensiunea
la tranzistoarele cu
la
curentul de bază
terLsitme:a de alimentare
etc. Pentru aceste motive s-a recurs la
două surse de curent constant, cu care
va fi alimentată baza tranzistorului de
Încercat: una pentru tranzistoare de tip
iar alta pentru tranzistoare npn.
dacă se
constantă ten1, de exemplu,
siunea
a
curentul
colector va fI, de asemenea,
constant şi independent de tensiunea de
alimentare.
Valoarea acestui curent se va regla cu
semireglabil Pl. Pe de
pentru a se stabiliza tensiunea
s~au conectat două diode
D6 şi
eventuale
mentare şi sînt comune pentru
Înainte de
zistorul
ohmmetru

măsurare

vom incerca tranajutorul unui
joncbun

Pentru ase
accesorii. Pe
forma o
ei de lucru.

efectua o gamă
ma.i uzuale le descriem
reală asupra com~~Be:ldtiâţfil

to1tO(U'ilIfU:::O

se folosesc o serie de

ca cititorul
şi pOlsibiilitiiţUll)f

PARASOlARE
Parasolarele împiedică intrarea În
obiectiva razelor de lumină laterală,
care ar duce la formarea unor reflexe
supărătoare şi

scăderea clarităţii

şi

contrastului imaginii. În acelaşi timp,
parasolarul protejează eficient obiectivul aparatului fotografic de ploaie,
burniţă, ninsoare.
Fotografierea contra-lumină (<<contre-joUD>, cum este curent numită)
presupune obligatorie utilizarea unui
parasolar.
Parasolarele se execută Într-o gamă
relativ largă de
dimensiuni
cauciuc, mase
aliaje metalice uşoare.

STATiVUL DE BUZUNAR
Este un mic dispozitiv care permite
imobilizarea aparatului fotografic prin
ataşare la un obiect oarecare (o masă,
un scaun etc.). Funcţionarea sa este
uşor de dedus din fotografie. Se fac
numeroase tipuri care diferă În principiu prin formă şi dimensiuni.
Stativul de buzunar este un accesofoarte
executarea
pentru
pentru repro-

CAP MOBil TIP NUCĂ

l1li

Mai puţin rigid decît cel anterior,
dar mai rapid in manevrare, capul tip
nucă permite, de asemenea, orientarea aparatului fotografic În orice direcţie. Se execută pentru două mete
de prindere de 1/4" sau 3/8~

nare În
de expunere
ziţiei

«8»

care este
Încetează
uniform,FăI"ă

Destinat În exclusivitate fotografierii
la mică distanţă, stativul din imagine
poate fi montat şi folosit cu uşurinţă
oriunde este nevoie de el, În încăperi
sau În cadru natural.
Iluminarea utilizată este cea a mediului ambiant.

În anumite situaţii, fotograful trebuie
se afle la distanţă relativ mare
de aparat. Declanşarea aparatului
grafic se poate face În aceste cazuri
pneumatic sau electric. Declanşatorul
1-1'1'",,,,,,,,:;,,,,, este simplu, constind dinpară de cauciuc, tub flexibil
plastică), un convertor cu mt:>mrlr::lrl~
care transformă creşterea presiunii
aerulUi din sistem într-o deplasare
mecanită şi un cablu flexibil ataşat
cOl1venorului. Lungimea tubului fleXibil poate fi destul de mare (chiar
25--30 m), uzual avînd valori de 3,
să

Un cablu
toare sau ·i ... i·,,,no.~ "1"'
Revenirea "'"i'",.",III'
buie să se facă sub
arc de revenire.

UNIVERSAL
'""'-"U' 'A ..... '

fotografic montat pe acest
poate fi indreptat În orice direcţie
de la înălţimea de aproximativ 75 cm
('135 cm cu prelungirea tijei centrale)
la sol. Construcţia este metaiică,
nir'inţlr",lit:> sint telescopice, dar de mare

7,10 m.

Acest tiP de declanşator are dezavantajul unei mici intirzieri intre momentul comenzii şi cel al acţionării
propriu-zise. Faţă de declanşatoarele
la distanţă electrice, care sint aproape
instantanee, declanşatorul pneumatic
are avantajul că nu necesită <2 operaţie
de armare după acţionare. In -revistă
s-au publicat o serie de date constructive pentru realizarea unor declanşa
ioare la distanţă electrice.

STATI" PENTRU
REPRODUCERI

Caseta
fotografie
inmagazinarea si utilizarea a
m de peliculă, ceea ce corespunde la aproximativ 450 de fotograme 18 x 24 mm. Caseta se montează in locul caioa(~ului
spate al Uf./.:UCllUI'UI -t,~i'"", .. <.+il"
rea şi
se fac lC'klumina zilei. Este un accesoriu necesar
CÎnd trebuie făcute multe fotografii
repede (reproduceri, de exemplu), sau
cînd plasarea aparatului fotografic hLL;
permite schimbări dese ale casetei
normale (fotografierea unor animale
etc.).

Este echipat cu o instalaţie de iluminat cu două surse. Sursele luminoase
sînt, de obicei, bec·uri f'"'t"',.. .. <>~:; .....'"
becuri mate (o paie), de
60---400 W. Reproducerea se face
condiţii optime şi rapid, dacă materialul de fotocopiat este plan.
Există o mare varietate constructivă
de astfel de stati ve.

VIZOR SUPLIMENTAR
MULTIPLU
Este un vizor de tiP turelă care permite vizări pentru mai multe obiective.
Inelul frontal se roteşte aducindu-se În
dreptul indicelui lentila corespunză
toare focalei obiectivului cu care se
lucrează. Vizorul multiplu din fotografie este construit pentru focalele 28,
35,50,85 şi 135 mm. Majoritatea vizoarefor de acest tip au şi un dispozitiv
ce permite corectarea parţială a erorii
de paralaxă.

VIZOR SUPLIMENTAR

La aparatele fotografice nereflex,
in cazul utilizării altor obiective decit
cele considerate normale, vizorul nu
asigură un control suficient al incadrării. Vizorul suplimentar se montează pe patina aparatului de fotografiat, cîmpul său corespunzind obiectivului, avînd focala notată. Vizoarele
din fotografie corespund unor obiective avind f=80 mm, respectiv f=35 mm.
Erorile de paralaxă cresc prin utilizarea vizoarelor suplimentare.

LupA DE VIZARE

(

Lupa de vizare înlocuieşte geamul
mat sau prisma de vizare. Imaginea
se formează pe retină, fără mijlocirea
vreunei suprafete mate. Reglarea
clarităţii se face foarte precis, lupa
avind şi posibilitatea de adaptare după
vederea operatorului. Se foloseşte
pentru fotografierea de aproape, in
special pentru lucrări tehn ico-şti inţi
fice şi În cazurile CÎnd iluminarea este
slabă. Contactul bun cu ochiul elimină
influenţa luminii ambiante parazitare.

APARATURĂ DE
CEAS DE EXPUNERE
ELECTRONIC
Se construiesc foarte multe tipuri de
ceasuri electronice pentru expunerea
hirtiei fotografice. Se caracterizează
prin precizie şi robusteţe.

LANTERNĂ DE LABORATOR

Se livrează dublă (ca in fotografie)
sau simplă (un singur corp). Becul este
obişnuit, avînd 15 W, ia tensiunea
reţelei. Frontal se montează filtre de
culoare, În funcţie de materialul fotogratic prelUCrat. DimenSiunile filtrelor
sînt 18 x 24 cm sau 10 x 15 cm, În
funcţie de mărimea cutiei metalice a
lanternei.
Montarea lanterne; se face uzual pe
un perete.

lAIORATO

APARAT DE MĂRIT (KROKUS
35 SL)

Un aparat de mărit modern pentru
film de 35 mm şi 4 cm lăţime. Aparatul
este destinat fotoamatorilor.
În poziţia de lucru normală, mărirea
maximă este 10. Prin rotirea cu 180P a
aparatului faţă de masa sa, se poate
proiecta pe podea, ceea ce permite
măriri de peste 10 ori. O greutate suplimentară (nişte cărţi, de exemplu) asigură menţinerea poziţiei. Proiecţia pe
perete permite măriri sporite. Se foloseşte rar această poziţie de lucru şi
numai pentru unicate, avînd În vedere o
serie de dificultăţi ce apar În procesul
de lucru.

IiEnERATOR
[URMARE CIN PAG. 73
orice moment a etalonării scalei, s-a prevăzut un
calibrator cu cristal, care poate fi inclus in aceeaşi
cutie cu generatorul de semnal modulat sau montat
separat. Etalonarea scale; generatorului se va face
cu ajutorul calibratorului (fig. 7) şi al unui receptor
după metoda «bătăilor nule» (deci cu modulatoru l
deconectat) În două etape:
-se porneşte calibratorul şi intii se marchează
diviziunile mai rare (din 2,5 În 2,5 MHz, de exemplu),
apoi cele dese (din 100 În 100 kHz).
In final, pentru cei care nu posedă cele două
tranzistoare cu efect de cimp (produse de I.P.R.S.),
se dă o schemă pentru generatorul de radiofrecvenţă
in care se folosesc tranzistoare BF 173 (fig. 5).
Se observă că În acest caz pentru comutatorul
de game este necesar un comutator cu 4 galeţi şi
atîtea poziţii cite game dorim.
Oscilatorul este de tip Hartley, stabilitatea şi
constanţa amplitudinii sale fiind destul de bune.
Priza de emitor se ia la 1/~/10 din numărul total
de spire (funcţie de subgamă), iar' numărul spirelor
bobinei de culegere este cam jumătate din cel cuprins
Între masă şi priză.
Pentru ca şi În acest caz influenţa asupra stabilitătii oscilatorului să fie cît mai redusă, s-au montat
trei repetoare identice la care singurul reglaj constă·
in alegerea corespunzătoare a rezistenţei cu asterisc
astfel ÎnCÎt nici un repetor să nu limiteze semnalul
(sus sau jos), lucru care se va constata conectind,
de la primul la ultimul repetor, un osciloscop în
paralel pe rezistenţa din emitor.
Pentru amatorii care doresc o variantă stationară
a aparaturi!
fig. {) se dă schema unui
alimentator
care permite conectarea
reţea.
Pentru
care
să construiască generai-a realizat
autorul
cu orice
ambele variante) stă ia
suplimentare.
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Reglarea avansului la aprindere

uşor pusă În evidenţă printr-o riglă,
aşa cum este ilustrat În fig. 1.

Instalaţia de aprindere a motorului autoturismului «Trabant» este
prevăzută, ca la. toate motoarele
În doi timpi, cu două ruptoare, două
condensatoare, două bobine de

La autoturismele «Trabant»-500
de constructie mai veche semnele
de avans sînt practicate pe volant
şi carcasa ambreiajului fig. 2.
Pentru a avea acces la placa pe
care sînt montate contactele ruptoarelor, se brachează rotile din
faţă către dreapta :poziţia ~cupată
de roata din dreapta corespunză
tor direcţiei de Înaintare. Pentru
comoditate Însă se preferă, de obi~ei, demontarea roţii respective.
In cazul În care se alege totuşi
prima situaţie, se aşază o cîrpă pe
pneu pentru a proteja «mînecile»
lucrătorului contra murdăriei.
După demontarea capacului plă
cii ruptoarelor se procedează În
felul următor:
- Se demontează bujiile, maneta schimbătorului de viteză se asază la punctul mort şi se roteşte
arborele cotit al motorului cu ajutorul fuliei, pînă CÎnd ruptorul cilindrului 1 (cel din dreapta) are contactele deschise la maximum fig.3.
- Cu ajutorul unei lere se verifică distanţa dintre contacte, valoarea recomandată fiind 0,4 mm.
Dacă este necesară efectuarea reglajului acestei distanţe, se slă
beşte mai Întîi şurubul U, ŞI apoi
se actionează excentricul El' fig. 3;
după strîngerea şurubului U1 se

inducţie ş.a.m.d.

Reg larea momentu lui declanşării
sCÎnteii este o operaţie mai dificilă
ca În cazul motoarelor În patru
timpi şi cu urmări mult mai «vizibile» ale reglajelor greşite.
La autoturismele «Trabanh>-600
şi 601 declanşarea sCÎnteii Între
electrozii bujiei trebuie efectuată
În momentul În care pistonul mai
are de parcurs 4 mm pînă la p.m.i.
În cursa sa de comprimare.
La autoturismul «Trabanh>-500
cu motor de 20 CP avansul la
aprindere este de 3 mm faţă de
punctul mort interior al pistonului,
iar la cel cu motor de 18 Cp·
de 2,13 mm faţă de p.m.i.
Poziţiilor amintite ale pistoanelor
le corespund semne practicate pe
fu lia arborelui cotit sau pe volant
(repere de avans). Astfel, la tipurile
600 şi 601 avansul este marcat
printr-o crestătură pentru primul
dintre cilindri, respectiv două crestături pentru cel de al doilea, practicate pe fulie - reper 2, care trebuie să corespundă cu palierul
carcasei motorului - reper 1. Corespondenţa acestor repere este

14

mai verifică o dată jocul.
Se roteşte arborele cotit al motorului pînă CÎnd se deschid la maxi-

la cel de al doilea condensator
"egat la şurubul S2 - fig. 3.
Se procedează În acelaşi mod ca

rvL!J
mum contactele celui de al doilea
ruptor (cel din stinga). Pentru reglaj se acţionează şurUbul U2 şi
excentricul E2.
Se fixeaZă o lampă de control
obişnuită cu un fir la masă şi cu
altul la cablul condensatorului fig. 4.
Se roteşte arborele cotit În sensul
de mişcare al acelor de ceasornic,
pînă CÎnd se aprinde lampa (contactele ruptorului 1 sînt deschise),
apoi rotirea se face invers, pînă la
stingerea lămpii. 1n fine, se roteşte arborele' cotit din nou către
dreapta, urmărindu-se ca momentul aprinderii lămpii de control să
coincidă cu corespondenţa reperelor de avans (fig. 1).
Dacă această corespondenţă nu
se realizează, trebuie reglat avansul. Pentru aceasta se slăbesc
ş~ruburile Zl, Z2' Z3 (fig. 5 şi fig. 3)
ŞI ,se roteşte placa pe care sînt
montate ruptoarele, spre stinga
sau
dreapta, pînă cind moaprinderii lămpii coincide
alinierea reperelor de avans
ilustrată anterior.
se
cele trei
avansului la a,,1' ..... 1'1,'"'1'''' al celui de al doilea cilinse branşează lampa de control

la cilindrul nr. 1, cu precizarea că
de data aceasta se urmăreşte
corespondenţa repere/or de avans
ale cilindru lui nr. 2, iar pentru reglaj
se utilizează şuruburile Z4şi ZSşi
excentricul E3 - fig. 3.
La autoturismul «Trabanb>-601
instalaţia de aprindere este prevăzută cu reguiator centrifugal de
avans. În acest caz, avansul trebuie
reg lat În poz iţia În care contragreutăţile sînt depărtate la maximum de axul rotorului (adică avansul maxim).
Pentru aceasta sînt necesare rotirea camei În
maximă şi
ei
această pOZiţie
toată durata
Se poate
o bară'de
subţire îndoită,
ca în fig. 5.

cu
produs de LCC.E.
Frecventa '~_._ .. l'_"_"_"
de
asta bil est~ în
fi
modificată din cOll1dtms,atc~ruJ
Tranzistorul
oricare din
109, BC171,
Tranzistorul
AC
180 K (Ge) sau
136 (Si). Re:z:iste:nţele
sînt de 0,25 W. Sursa sonoră este un
difuzor cu impedanţă între 20 - 40 n,
dar se poate folosi un difuzor cu o impedanţă mai mică prin înserierea cu o
rezistenţă convenabilă.

Oscilatorul de relaxare cu TUJ (T 3)
produce o tensiune în dinţi de ferăstrău
pe condensatorul C 2 cu o frecvenţă în
jur de 2 Hz. Această tensiune este aplicată prin R 4 pe baza lui T h producînd
modulaţia în frecvenţă. Se obţine în

asfaltul sau intrarea În decor, depăşi
rea
dreapta pe acostament -ce-i
manevre mai rare -soldate, de
căzături

reprezintă
0:> .... <>(';-1';1"'10

deIPă~>ire

cîteva din
de încălcare a norde către motociclişti

şi

Este cunoscut
maximă

Colonel VICTOR SEOA
Este foarte adevărat că depăşirea
pune probleme diferite, În funcţie de
categoria autovehiculului cu care se
efectuează această deosebit de importantă manevră. Una este să dublezi
pilotind un autoturism, alta este să
depăşeşti fiind la volanul unui autovehicul de 20 de tone şi cu totul altceva
este să efectuezi manevra de depăşire
fiind instalat la ghidonul unei motorete
sau motociclete.
Trebuie să recunoaştem că motocicUştii sînt net avantajaţi atunci CÎnd
dublează un vehicul cu tractiune animală sau chiar un autovehi'cul greu.
Maniabilitatea sporită a motocicletei,
gabaritu! ei redus, ~..",.,.,,,,,r,,,;,
reprezintă pentru
acestor
autovehicule cu două roţi atuuri importante in procesul efectuării depăşiriî.
Faptul că ei se pot strecura uşor În
spaţiul relativ redus dintre vehiculul
depăşit şi cei ce circulă din sens opus,
deşi o abatere gravă, i-a ajutat În multe
cazuri să scape ca prin urechile acului

de accidente «gata făcute».
Şi totuşi, În numeroase cazuri, paradoxal, motocicliştii şi motoriştii (care
nu beneficiază, În comparaţie cu motocicli ştii, de avantajul unui demaraj
puternic) au produs accidente cu consecinţe deosebit de grave, din pricina
incălcării regulilor de depăşire.
Principala cauză a acestor evenimente rutiere constă tocmai În
că piloţi! autovehiculelor cu două
se bazează, in foarte multe
mod excesiv pe
ce le
motocicleta şi
la efectuarea
manevrei de dublare.
Încercarea de a pătrunde
foarte ingust dintre două CllUlU\lI:')IIICUIH
ce se încrucişează, denumită În termeni
tehnici triplare, <deşirea» temerară
după depăşire pe sensul opus În virfuri
de pantă, Încercarea de a reveni pe
dreapta prin manevre bruşte, soldată,
din pricina stabilităţii
a motocicletei şi motoretei, cu nlO"<>'"',"';O
nlce, urmate ele luarea

că

in

viteza

admisă

este de 40
iar afara acestora de
60 km/h.
nu rareori pot fi văzute
motociclete care depăşesc vijelios autoturisme ce circulă cu 80-90 km pe
oră. Este uşor de dedus pericolul deosebit al acestor manevre, atit pentru cei
care dublează, cit şi pentru cei care
sînt depăşiţi.
Cum mulţi motociclişti obişnuiesc
să circule, din păcate, cu pneuri suprauzate, nu sint greu de presupus consecinţele ce le poate avea o explozie de
cauciuc la viteze de genul celor menţionate mai sus În timpul unei depăşiri,
cind, de regulă, autovehiculele rulează
la distanţe laterale mici unele de altele.
Nu trebuie să se uite că dacă la un
automobil o explozie de cauciuc, chiar
la roţile din faţă, nu are drept consecinţă intotdeauna răsturnarea maşinii,
cu toate urmările previzibile -mai adă dovadă de
rece
les cînd
şi
- În cazul mc)tolclclet,~lor, explozia de cauciuc este În toate
cazurile fatală, oricit de buni ar fi
acestora.
am intenţionat să
În acest
articol locurile sau
depăşirea nu este
acestea, precum
lor respective

de
folosind
acesta se poate
două tranzistoare complementare legate
ca în fig. 3.

TEHNICO-PRODUCTICONSENS CU MODER-

NIZAREA
Năstase, prE~şe~dilltele

sînt perfect integraţi În formele de
bază alE educaţiei tehnologice: societăţi ştiinţifice, cercuri tehnico-aplicative, muncă productivă.

-

Utecistii

Liceului

«Ion

Neculce»

şi-au organizat cercurile într-o
n ică societate
ale cărei obiective nu lipsesc
de comunicări,
cuceriri ale
sută de ani
- cucerire ce se afirmă cu tot mai
- este
eUUCi::Hl't:ll tehnologice
un statut
componentă primordială, nu numai în pregătirea
fesională, ci
În formarea .........,I+OI",To,,::,_
ultima

Iă

a

tului
al ,n+,,,,,, Y'::'ri.

se forme.
investigaţiei

Iloastre
Haret», «Ion Neculce» şi
Bolintineanu» În care elevii - munCItorii, tehnicienii şi specialiştii de mîine

",<:\C,ill,~iIQ

alegerea
autodotarea etc.
divers al cercurilor,
alegerea liberă a aces'tora nu fac
din această societate - asa cum ne
mărturisea
secretara
comitetului
U.T.C., Liliana Radu un
Într-o
un loc de
Bizare
Criteriul ~;Bnr'U'DI
profesională se consiiintr-un element stimulativ,
Într-o formulă cu valente formative».
.
Condusă şi organizată de către elevi,
sub Îndrumarea autorizată a cadrelor
didactice, activitatea cercurilor
cative din Societatea eultural-

de electronică,
rea elevilor la real·izarea
SIMPLEX, aparat intrat În
producţie, cu care au fost
nudin
şi din ţară.
acest
de comandă
la faza de
polifunctip laborator
cu 36 de
realizat În
În cadrul
Preocuorelor de practică
membrilor cercului de electrosînt
spre realizarea
stereo de mare
putere pentru sonorizarea sălilor de
spectacol, a unor aparate de măsură
necesare laboratoarelor de fizică. Chimiştii şi matematicienii sint, la rindul
şi pe plan teoretic i"
recilizarE~a unor comunicări bine documentate pentru apropiata sesiune
ştiinţifică, cu teme ca: «Cromatografia
În identificarea reactanţilon>, «Cibernetica În chimie», «Catalizatori În laboratoarele şcolare şi industriale»,
«Noi interpretări pe baza teoriilor H~
cente În chimia cuantică».

Activitatea tAI1ni("n-nl'nrlllll"'ti\l~
turor elevilor celor
tată spre activităţi tehnice moderne:
electronică, cibernetică, telecomuniauto-moto.
liceului industrial «Spiru
Hareb> muncesc În mari întreprinderi
«Electronica», F.EA.,FEMI,
din
de plan.
al acestui an
realizările lor s-au ridicat la
fată de 715 000 de lei
nl~, ... iifil"'>+ 'fn acelaşi timp, ex~
căpătată În producţie permite
valoroase În cercurile tehnicoaplicative, utilizate În special pentru
modernizarea procesului de învăţă
mînt. Iată cîteva prototipuri deja realizate în activitatea de cerc din care vor
fi selecţionate lucrări pentru actuala
ediţie a expoziţiei de creaţie «TehnÎum»: sesizor de prezenţă, amper~
metru-voltmetru, trusă complexă (cuprinzind alimentator reglabil, stabilizator, dispozitiv pentru Încărcarea baciocan de pirogravură şi ciocan
catometru, generator multisemnal, sursă de alimentare stabili-

Cercul de electronică aplicată
elev iHor
Liceului «Spiru
Hareb> se pregăteşte
expoziţia «Tehnium» cu o
avanpremieră. Din eXD<llzi1Ua
ganizaiă chiar in
lucrează membrii
al

remarcă.:

monslrarea

lor de electronică.
Sub deviza «Modernizarea modernizării», elevii liceului «Ion Necuice»
participă in atelierele de
la
realizarea de noi translformă.ri
şi dotări in toate cOlmolexeie
profUflctionale in care se
de invătămint.
Gama de maserii În care se lucrează
În şcoală: mecanică şi conducere auto,
electronică,
iăcătuşărie, strungărie,
timplărie, programare pe calculator,
este foarte largă şi, În afara

pot conlucra, răspund şi .-I07i.-l", .. ".+.
de a cuprinde profesiuni cerute de
ritmul dezvoltării economiei nationale.
Astfel, traseu! cerc-atelier pro'ductivatestare-integrare În muncă este acoperit permanent cu marile posibilităţi
formative ale educaţiei tehnologice.

o

constatare, deloc
la utecistii de la
Bolintineanw> c~ue, in
lor materializate in atelierele 1.... +rnr''';'L
derii «Electromagnetica»: relee, circuite pentru centrale telefonice, redresoare, aparatură telefonică, participă
efectiv la cercuri aplicative, orientate,
de asemenea, spre autodotare. Aşa
cum ne mărturisea şi tovarăşul profesor Adrian Beldeanu, directorul liceului, «fruntaşii in muncă sînt şi
fruntaşi la învăţătură. Nu este un fapt
paradoxal, ci o consecinţă a educaţiei
tehnologice, care conferă un larg caracter formativ pregătitii elevilor din
care nu lipsesc: cultivarea interesului
pentru producţie şi tehnică,.obişnuinreferă

elevilor, ;n-f·"""'''''·;111It'I''''l'"i,l",
practica
numai ia Îmboaă1tirE~a
dar şi la o
prezenţa Sp~~ciiali~;tiI()r

la
unităţi

de Învăţămînt, unde
numeroaselor societăţi tetll'll,CO··stllll'lţifice, a cercurilo~ tehnico-aplicative
oferă baza organizatorică a educaţiei
tehnologice alături de atelierele de
producţie fie din şcoli, fie din puternice
unităţi economice.
Legăturile
directe stabilite intre
disciplinele teoretice şi munca productivă, Între activitatea de cerc şi pregă
tirea profesională atestă largite posibilităţi ale integrării, deschiderea
cesului de învăţămînt in
ratului formării unui
jat plenar În realizarea
Într-o convorbire
aCi:l.dE!micia.I1U! Nicolae TeoUUI\:;l::i{;U. reputatul matematician,
şedinte
onoare al ::;cICiE~tatll
tifice a elevilor din mtmlCU:llUI
ghe
aprecia rolul
al cercurilor
de
important În
formarea
in pregătirea
lui pentru productie. pentru viată. «Pentru a fi muncitor calificat În perioada
revolutiei tehnico-stiintifice trebuie să
fii perfect informat int'r-o gamă largă
de domenii cu caracter aplicativ.
Astăzi, homo matematicus nu este un
om limitat la un domeniu. Cultura
generală împreună cu cultura ştiin
ţifică oferă cheia de boltă a unei

1. - O oră de biologie în cabinetul-laborator, realizat integral de el~vii
liceului «Ion Neculce» În cadrul orelor de practică productivă.
2. - Membrii cercului de electronică de ia Liceul «Ion Neculce» cunosc
nu numai tainele schemelor constructive, ci şi efectiv munca de montaj.
Adrian Rusu şi Matei Dima din anul IV D pregătesc asamblarea unui
nou laborator tonic.
3. - Cîţiva dintre elevii maistru lui instructor Ioachim Irimia, îndrumă
torul cercului de electronică aplicată de la liceul «Spiru Haret», la lucru,
pregătind finisarea prototipurilor pentru expoziţia «Tehnium».
4. - Un modern laborator lingvistic realizat i'n şcoală, pentru şcoală.
Şi limbile străine sînt foarte utile În educaţia tehnologică.
5. ...:-. O exclusivitate pentru elevii liceului «Ion Neculce» (care dobîndesc anual circa 100 de permise auto): repararea motoretelor triciclu
pentru Ministerul Muncii.
(Fotografie realizată în cercul aplicativ foto al liceuluiJ

care nu DrE~CIJIDetes:c
realizarea unor
şi
originale in cele mai diverse domenii.

I

I
Ing- GABOR MOL.NAR

trigerul Schmitt va
iar T 4 va trece în cond ucţie ŞI
Se introduce Se l în lichid şi se
stare se pă~itrează pînă cînd Vin nu scade sub
ţiometrului p! pînă cînd se constată h""(,lll~r,,~
bistabil
VI (vezi
primul caz,
M este în funcţiune, lucru semnaSe introduce În lichid Se 2 şi se scoate
Se reglează
lizat de becul BI aprins, iar în cazul al doilea motorul este
poziţia cursorului potenţiometrului P 2
cînd Se 2 ,
introdus primul În lichid, nu produce bascularea, dar indecuplat, becul BI stins, iar becul B2 luminează.
Rezistenţa înfăşurării releului RL nu poate să fie mai
trodus după Se! (care apoi se scoate) menţine starea premică decît 200 Q. Becul B2 se pune în serie sau în paralel cu
ce~entă (motorul M oprit).
releu~ în funcţie de tensiunea de alimentare aleasă, reIn acest caz. Se! se montează la nivelul maxi"m, iar Se2
zistenţa înfăşurării releului şi rezistenţa filamentului.
la nivelul minim Între care vrem să mentinem lichidul.
Montajul descris, fără nici o modificar~ - înlocuind
Becul şi releu!, !'use în paralel, nu trebuie să aibă rezistenta
doar senzorii cu un fototranzistor, fotorezistenţă, eventual
mai mică de 150 Q (la + 24 V tensiune de alimentare).
cu un tranzistor cu siliciu de mică putere în capsulă metaPunerea mfuncţiune
Iică, la care se face un orificiu în partea de sus a capsulei
Senzori~ confecţionaţi dintr-un material care nu va fi
(fig 4) - poate fi folosit, de exemplu, pentru numărarea
ataca! de lic~idul folosit, se leagă la circuitul electric. (O
pieselor fabricate pe banda rulantă. Ori de cîte ori între
solUţIe practIcă pentru confecţionarea senzorilor se vede
sursa de lumină şi elementul sensibil la lumină se interpune
În fig. 3.)
"
()".
•
un obiect opac, releul va fi acţionat, punînd în funcţiune
Se alimentează circuitul cu P 1 în pozIţIa a ŞI P2 lU
un numărător mecanic.
poziţia (b~ BC107
2 X BC107
această

Un circuit care poate să aibă utilizări multiple în
domeniul automatizării este prezentat în fig. 1. Montajul
poate să sesizeze lipsa sau prezenţa unui lichid între
armăturile unei sonde (senzor), permite semnalizarea luminoasă a acestor stări şi, printr-un releu, poate să pună în
funcţiune sau să decupleze un motor electric. Astfel,
circuitul poate fi folosit cu succes pentru menţinerea nivelului unui lichid dintr-un rezervor între anumite limite
prestabilite.
Schema conţine relativ puţine piese (toate de fabricaţie
românească şi uşor de procurat) şi cu puţină fantezie poate
fi, folosită şi pentru alte aplicaţii.
Tranzistorul TI furnizează un curent constant. Dacă
nu există lichid între bornele senzorilor (Se l' Se 2 ), tranzistorul T z din trigerul Schmitt (un tip de circuit basculant)
este blocat, T 3 saturat, ca urmare, T 4 nu conduce. Cînd
apare lichidul Între armăturile unuia dintre Se l sau Se2' la
baza tranzistorului T 2 va apărea o tensiune pozitivă
(Vin~ Dacă această tensiune este suficient de mare (Vin> V 2):

m
JZOLATOR

~~

Se1

1,5-;'-2mm

t

A
,CONDUCTOR IZOLAT

~~~----~A~A~II)GARNITURĂ

Se2

V·

leş

MOTORUL
--1
O.5-;-1mm OPRrT
MOTORUL
PORNIT

Y2

ORIiĂ DE lUl11lnl
Grupul

Elev FLORIN LUPU- Botoşani

şcolar "F.lectracontact"
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<i/J:

Varianta'pfezentată alăturat are la bază

principiul amplificatoarelor magnetice.
Cu ajutorul unor transformatoare traductoaie de dimensiuni mici se pot astfel
comanda puterile mari consumate de
becuri. (Principiul de funcţionare al amplificatoarelor magnetice a fost prezentat pe
larg în revista noastră în nr. 4/1975.)
Transformatoarele sînt realizate din
tole E + I întretesute. Pe cele două brate
laterale ale «E»-ului se înfăşoară ~n
număr egal de spire, dar în sens opu~.
Bobinele transformatoarelor se conectează în serie între ele şi tOl în serie ~u
becurile ce urmează a fi comandate. In.
lipsa semnalelor de comandă, becurile
nu ard, deoarece curentul se anulează
datorită tensiunilor induse de sens contrar din bobine. Pe bratul central al
pachetelor de tolese pl~sează CÎte o
bobină alimentată în curent continuu.
Cîmpul de excitare produs de acestea va
modifica echilibrul tensiunilor indpse
din bobinele laterale; cu cît este mai mare
de
cu atit mai mult se
va dezechilibra
format din cele
două bobine aflate
şi, deci, va
creşte curentul
şi becuri.
Transformatoarele Tr 1) Tr 2 şi Tr 3 sînt

realizate pe tole de tip E 18 (de la droserele folosite la becurile fluorescente :lin
comerţ). O atenţie deosebită se va acorda
bobinelor de pe braţele laterale. Numerele de spire trebuie să fie riguros egale,
pentru a nu mări pierderile - şi aşa
destul de mari - din miez. Grosimea
pac~letelor de tole este de 35 mm (la
fiecare). B1bbinele conţin următoarele Înfăşurări:

- Tr. 1: L 1 = 5 000 de spire, Cu-Em
(/) 0,3 mm;
L 2 = 2 x 400
spire, Cu-Em
ct>0,5mm;
- Tr. 3: Li = 5000 de spire, Cu-Em

0,3mm;
L 2 = 2 x 400 tle spire, Cu-Em
1/> 0,5 mm;
Tr. 3: Li = 5000 de spire, Cu-Em
1.' 0,3 mm;
-- L 2 = 2 x 500 de spire, Cu-Em
realizează
conţinînd 3

se

o

carcasă

de spire

de
D7B, D7J etc.
Pentru excitare, fiecare transformator
este prevăzut cu cîte un mic amplificator

cu un mtru de' frecvenţă la intrare. Amplificatoarele sînt, la rîndul lor, excitate prin
intermediul unui preamplificator comun,
echipat cu două tranzistoare.
Filtrele sînt de tip clasic (trece-sus şi
trece-jos).
Diodele DhD2 şi D3 detectează semnalele de audiofrecventă. Semnalele detectate vor negativa variâbil bazele tranzistoarelor din amplificatoarele de excitaţie,
curentul modulat de comandă traversînd
înfăşurările L l'
Pentru alimentarea montajului este
necesară o sursă dublă de 9 şi 30 V
(continuu), cu plusul comun.

Vin

Becurile folosite vor fi de putere mică
(220 V/25 W-maximum), pentru că la
puteri mai mari intervine fenomenul de
inerţie (becurile nu se mai aprind şi nu se
mai sting în ritmul sunetului care modu~
lează montajul). Becurile vor fi introduse
în cutii adecvate sau reflectoare cu geamul
colorat Tipurile tranzistoarelor utilizate
sînt: Ti> T 2, T 3 -EFT353;T 4 , T s, T6 EFT 214 (ASZ 15, ASZ 16 etc.); T 7 , T s
EFT 323 etc.
Semnalul de audiofrecvenţă, cules de
la un radioreceptor, picup, magnetofon,
amplificator etc., va fi introdus la bornele
potenţiometruhli de intrare (100 kQ/l,og).

a CUlolulm
Pentru o maşină <,>'",,.1"1""""
în curent continuu, se poate
schema din
fig. 1, prevăzută cu două tranzistoare complementare (2 N 3055 şi ASZ 15) ale căror baze sînt
polarizate printr-un potenţiometru de 500-1 kQ/
2 W. Divizorul rezistiv este legat la polul pozitiv
şi negativ al unei surse de 2 x 11 V.
Se constată că, mărind tensiunea de polarizare
(de la O la + 8 V), tranzistorul npn (2 N 3055) se va
deschide, permiţînd curentului să circule între
punctul a şi borna b a maşinii electrice de găurit
şi prin aceasta către priza mediană a montajului
(la borna 9 va apărea o tensiune pozitivă). Aceeaşi
variaţie de tensiune se aplică şi pe baza tranzistorului pnp (ASZ 15), care însă are tendinţa de
blocare. Deplasînd cursorul potenţiometrului în
sens contrar
acţionări, pe baza tranzistoarelor se va
o tensiune
ce conduce
la blocarea tranzistorului
si la deschiderea
o
la
' b se
mediană a transcondensatoare de 100
me:nţllllerea constantă

30V
2A

N
N

+

o tensiune
montate
baza,

în
Pe măsură ce se
tranzistoarele P4- se vor deschide, permiţînd obţi
nerea unei tensiuni
la ieşirea dispozitivului. Pentru a evita distrugerea tranzistoarelor la
momentul de suprasarcină al maşinii de găurit,
schema a fest prevăzută cu un sistem de prola supracurent. La creşterea curentului de
sarcină apare o cădere de tensiune pe rezistenţa
de 0,2 Q, ceea ce conduce la negativarea bazei
tranzistorului T 5
deci la pozitivarea bazei
tranzistorului Ti'
final este pozitivată baza
tranzistoarelor P4 micşorînd- tensiunea de la
bornele dispozitivului. Inversarea sens ului de
rotatie al electromotorului se realizează cu un
com~tator K avind
x 2 poziţii.
Transformatorul utilizat este de la magnetofonul «UNITRA-240», cu conexiunile din
fig. 3 a şi b.
Este cunoscut faptul că un tiristor alimentat în
curent alternativ poate fi comandat în impulsuri.
Electromotorul, prin
rotorului, întrerupe
tensiunea de alimentare a
tace ca acesta sa nu tIe deschis decît pe peI'lO,tGele
apare HHVU.'''U:A.
schema
fig. 2,
X apare o tensiune
cu trecere prin O, care se aplică
electromotorului
perioada cît apare un
în circuitul poterlw)metr'U-~:::OIld~msat()r
La trecerea
condensatorul C se rl"",'"",·"",,;;
Tiristorul

b
DATELE BOBBNELOR

"FO pentru 144 MHz
Pas

Priză

@a spira:

L1

(<<Tehnium» 12/1976)
bobină

carcase de U.S.

iomB «AI batl'osm

MIHĂescu

situează
scăzul.

le

de multe

În general, cînd se fac
despre
un amplificator de
fidelitate se
are în vedere partea finală, adică amplificatorul de putere.
Schema din fig. 1 prezintă un amplificanecesită 5 condensatoare,
tor
10
4 tranzistoare. De notat
că
este realizat cu două
tr2LDzlst,omre complementare,
foarte interesantă pe
al
economiei (sînt
zistoare
W).
intrare,
tranzistor
de conecemitorilor
finale.
consecinţă, tranzistorul T 1 este supus
unei
totale în curent continuu,
în maniera unui stabilizatQr de
Mai mult, funcţionarea sa devine independentă nu numai de
"""i"j-iil", de
dar si fată de
alimentar~. Ac~astă
independenţă exclude folosirea în
mon taj a unui termistor, fără a se proîn ansamblu.
duce

repetor
intrare
de ieşire mică
tocmai un
emitor, care face adaptarea
mari (cum ar a unei doze piezoelelctrilce) cu un etaj de intrare ca acela

::Ifl:flnj-::Irl~::I

vîrfurile semnalului să fie
ambele alternante. Cu recu'rentu! de
etajului
Experienţa a
că această rezistenţă poate
şi cu
valoare fixă, dar un regim optim se sta-

de

impedanţe

este

că

COlnsilderatiile de ordin teoretic
2
cu adaptările din
3, pot concretizate în schema
care este în esenţă un simplu amplifiToate ele:m€~ntele
cator de
1

1

! li!

'iO'

,:g,

O

2

rtII
o
mai complexe
de modificare a curbei
respectiv corectoare de ton. Un
cu asemenea calităti de corectare
în fig. 8, care' comportă un
este
(T 6) şi în care tranzistotranzistor în
rul T 1 este
într-o manieră diferită,
fiind montat între tranzistorul adaptor
de
tranzistorul de intrare
Acest tranzistor T 6, de
ca repetor pe
ad.apt.art~a circuitelor
imoe<larltă. ceea ce
prezintă o
Cu valorile
componente trecute în fig. 8, efil;acitatea circuitelor de
corecţie este de ± 18- dB la 50 Hz şi la
15 kHz.
Excitarea în joasă impedanţă a circuitelor de
are avantajul că legăturile
se pot face
cablu ecranat la potenţio-

metre şi Între etaje atunci cînd distanta
între punctele de contact ajunge chiar
pînă la 50 cm
O schemă completă de amplificator în

Căldura degajată de ciocanul de liPit
pe terminalele pieselor poate fi dău
nătoare in cazul În care aceasta este
foarte mare. la montarea semiconductoarelor şi a rezistenţe lor de mică

II

O,,

J

-1

r

-2

f

I-~~

rntZ

I

1

2-

5

10

20

100

1000

10000

PUTERE

care mtervm C1fCU1te de
preamplificator corector
este prezentată în fig. 9.
De reţinut că la i".~"LV",.,,",a
iau anumite 1"\r_'r'Q,nt;;
tului propriu şi
amplificate în mod artificial. Normele
tehnice după care se fac aceste operaţii
de inregistrare a discurilor se numesc
RIAA
Multe
ale schemei din fig. 9 au
fost an.:lliz:ate
inclusiv circuitele
Între tranzistoaMenţHmăm că din
p 1 se
curba de
domeniul frecvenţelor joase, din
reglează domeniul superior al freCVf~nt,~
lor, iar cu P3 se reglează volumul
al audiţiei.
la intrarea HRJUlcllUllUl două tranAceste două
zistoare, şi anume T 7 şi
LV<1 ""-'LHalL

tranzistoare constituie un preamplificator corector RIAA, avînd Între ele două
bucle de reacţie negativă: una în curent
continuu, între emitorul tranzistorului
T 8 şi baza tranzistorului T 7, şi a doua

buclă în curent alternativ, Între colectorul
tranzistorului T 8 şi emitorul tranzistorului T 7 •
Bucla de reacţie în curent alternativ

are un efect selectiv în frecventă, modificînd curba de răspuns a etajelor, tocmai
pentru compensarea caracteristicii RIAA
la
discurilor.
cont că tranzistoarele T 7 şi T 8
uu~ v,....'" o aplificare apreciabilă pentru
evitarea oscilatiilor sau a unor influente
de înaltă frec'venţă, între colectorul şi
baza tranzistorului T 7 a fost montat un
condensator de 220 pF.
La intrarea amplificatorului poate fi
cuplat un magnetofon sau picup cu doză
magnetică de joasă impedanţă, dar poate
fi cuplat şi un picup cu doză piezoelectrică
prin intermediul unui divizor rezistiv
100 kO/l kO. Semnalul cules de pe rezistenţa de 1 kO este suficient pentru
preamplificatorul ale cărui calităti au fost
deja enunţate.
.
Montajul poate fi transpus practic pe
circuit imprimat, dar funcţion~ază la fel
de bine şi pe circuit convenţional.
Recomandăm ca alimentarea cu energie să se facă de la o sursă de tensiune
stabilizată electronic, aptă a furniza 30 V
şi cel puţin 1 A.

putere, căldura care se propagă prin
poate distruge joncţiunea
Pentru a Înlătura aceste neajunsuri
se foloseşte un ciocan de lipit de mică
outere. Prezentăm mai jos modul de
picioruşe

1 - Vîrful ciocan ului; 2 - aţă pentru
fixarea provizorie a foliei de mică; 3 folie de mică; 4 - firele de racordare;
5 -Înfăşurarea de nichelină; 6 - papuci;
7 - tub din alamă; 8 - folie de azbest;
9 - cablul de racordare; 10 - ipsos;
11 - strat izolator; 12 - mîner din lemn.

confecţionare a unui astfel de ciocan
alimentat de la o sursă de energie
electrică cu tensiune de 6 V (acumulator). Puterea acestuia este de 15 W,
iar curentul absorbit din sursă este
de 2,5 A.
Virful este construit din bară de
cupru (25 4 mm. Rezistenţa electrică
se realizează prin infăşurarea pe bara
de cupru, izolată cu folie de m:că, a
unui fir de nichelină, efectuÎndu-se 20

de infăşurări la o distanţă de 1 mm.
Peste Înfăşurarea rezistivă se mai aplică un strat de mică. la ,capătul rezistenţei se montează doi papuci pentru
conexiunea cordonului de alimentare.
Rezistenţa astfel confecţionată se introduce intr-un tub de alamă În care
se toarnă o pastă de ipsos pentru
completarea spaţiului rămas liber.
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DRACIO - REF" - FRANTA;

.RADIO ELECTRONIK SCHAU" ...
AUSTRIA;
"HI - FI ELECTRONIBUE
POUR VOUS" an FRANTA ~

.PST" - SUA .

• 250-300 V

2x ZG33

Alimentarea cu tensiune continuă (Înaltă tensiune)
riguros stabilizată a unor montaje cu tuburi electronice,
cum ar fi oscilatoarele, se poate realiza cu montajul
alăturat. Tensiunea redresată şi fi/trată este aplicată pe
anod părţii pentodă a tubului ECl86, care este, de fapt,
tocmai elementul de" reglare a tensiunii. Partea triodă
este montată ca amplificator de eroare, avind conectate
În catod două diode Zener 33 V/1W.
Valoarea tensiunii de ieşire se stabileşte din potenţio
metrul de 50 k.O... Curentul debitat de acest stabilizator
poate ajunge la 50 mA .
• RADIO - REF" - FRANTA

-----•

Un montaj simplu de calibrator ce foloseşte un
tranzistor cu efect de cimp şi un cristal de cuarţ este
foarte util pentru verificarea sau gradarea scalelor
radioreceptoarelor. Schema este deosebit de simplă.
Cu trimerul de 45 pF se fixează exact frecvenţa calibratorului pe 100 kHz.
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DE AnTEnA
Pentru banda rezervată radioamatorilor, de 144 MHz, se poate
construi un amplificator de antenă cu zgomot de fond foarte
redus şi cîştig mare. Conectarea se face cu cablu coaxial cu
impedan1a de 50.0..
Bobinele au diametrul de 1 cm fără carcasă. L 2 şi L 4 au cite
8 spire din sîrmă de cupru argintată cu diametru' 0,6 mm. Pasul
bobinajului este de 0,5 mm. L1 şi L4 au 2, respectiv 1, spire cu
sir mă izol(!tă, bobinate peste L 2 şi L3. 1n locul tranzistorului 3N
140 se poate utiliza KP306. Şocul RF are 16 spire ~0,25.
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.RADlO ELECTRONIK SCHAU" - AUSTRIA
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DE ml[A PUTERE

Amplificatorul prezentat este recomandat a
fi utilizat la un picup, avind o putere utilă În
jurul a 2W, cu factor de distorsiune sub 1~~.
Primele două etaje amplificatoare de tensiune
sint construite cu tranzistoare uzuale de tip npn,
care au un bun randament si sînt stabile În
funcţionare. Etajul final de putere este in contratimp cu două tranzistoare AC 187, respectiv
AC 188, montate pe radiator. Alimentarea se
face cu 12 V, iar tensiunile de polarizare pentru
fiecare punct sint trecute pe schemă.
Alături de schema electrică sint date dispunerea pieselor pe circuitul imprimat şi aspectul
general al ampHficatorului. Difuzorul are impedanţa de 4.!l.
;pHI- FI ELECTRONRGUE POUR VOUS" -
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PROPULS
CU MOT
DE CAUCIU

Cl SA F.l.
Propulsoru! «180» a fost conceput astfel încit să
poată fi realizat de către orice aeromodelist Începător,
care a mai construit În prealabil un aeromodel simplu.
De asemenea s-a căutat ca la construcţie să se folosească exclusiv materiale indigene.
r" Aripa şi ampenajele (orizontal şi vertic,al) au o
I;ttlhnologie asemănătoare. Baghetele (cu dimensiunile
specificate În desen) sînt din brad de rezonanţă, de
ă calitate.
,
Pentru realizarea nervurilor este necesară confecJio!1!;\rea a două şabloane, folosite apoi pentru trasarea
celol"ialte nervuri. Nervurile se înşiruie pe două sirme
de Q 2 mm şi se finisează pachetul astfel obţinut,
avind la extremităţi cele două nervuri şablon. Se
Jinisează apoi numărul respectiv de nervuri.
.'lViontarea aripii şi a ampenajului orizontal se face pe
• o planşetă dreaptă de lemn. Aripa şi ampenaju! se
ll17iDÎnzesc cu hîrtie subţire de mătase care se întinde
udare-uscare şi se Iăcuieşte prin pulverizare cu
aviatic sau ago diluat.
uzelajul anterior este un tub cilindric din placaj de
, iar cel posterior este. tronconic, din furnir de
e 0,8 mm grosime. Pentru obţinerea acestor tuburi
sint necesare două şabloane: unul cilindric de /J 30 mm
şi lung de minimum 480 mm, iar celălalt tronconic de
<.1 :J) mm pînă la rP: 12 mm, lung de 585 mm. Placajul,
, rel>pectiv furnirul, se inmoaie in apă fierbinte şi se
l~agă strins cu un fir de cauciuc pe şablonul corespunzător. După uscarea completă (minimum 24 de ore) se
j desfac de pe şabloane şi se lipesc pe zona de teşire cu
aracet sau clei rece (caseină), avind grijă să nu se
\ifJească de şablon. Deşi nu este absolut necesar,
{ ,!le totuşi recomandabil să se împinzească şi fuze. I<jul cu foiţă de mătase.
Elicea este cea mai dificilă piesă a propulsorului.
Paleli se realizează din brad de rezonanţă lam elat
tei, paltin sau plop cioplit, ori furnir de 2 mm torsionat
pe un şablon special construit. Botul se confecţio
nează din tei, plop sau paltin. Axul şi piesa pe care se
fixează paiele (10) se fac din oţel arc de /J 2,5 mm.
Motorul se compune din 16 fire de 6 x 1 mm sau
24 fire de 4 x 1 mm de cauciuc Pirelli În greutate totală
de 40 9 uns.
Propulsorul construit după acest plan este in mare
centrat (centrul de greutate se află aproximativ la
",,0/0 din profunzimea aripii măsurat de la bordul de
~). Micile erori pot fi corectate prin lipirea unor
',ăţi de plumb in fată sau in spate, după caz.
rajul dinamic se face mai intii ca planor. Se
sează propulsorul din mină cu vint din faţă. Este
recomandabil să se facă centrajul pe o vreme aproape
calmă, cu vint sub 2 m1s. După obţinerea unei planări
corecte se poate trece la zborul cu motor. Se Începe
CU un număr mai mic de ture (60-80), .;.poi progresiv
se ajung,e ta turaţia maximă a motorului.
Virajul de planare fiind reglat, ta zborul cu motor
se poate obtine un viraj corect lucrind din inclinarea
elicei. De asemenea. cind modelul are tendinţă prea
accentua1ă de urcare, momente de tangaj sau chiar
looping, se va inclina axul elicei in jos.
Un model bine centrat, cu motorul armat la
320-340 ture, va urca pină ta 75-80 m, iar timpul total
de zbor \Ia fi de circa 3 minute şi 10 secunde.
Date ci. racteristice: anverg ura -1 284 mm; supraf,ţa
18,97 dm 2 ; greutatea totală (inclusiv cauciug.
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oanele prehmgitoare cu ştecher
ung prezintă uneori intreruperi
cauzate de utilizarea nepG~?',atoare (manipulare «brutală»), se,h pur şi simplu de uzura in
timp (i.idoiri repetate, tracţiuni, oxidări etc.). Indiferent dacă es1e vorba
de cordoane cu ştecher montat sau
turnat in plastic, depistarea locului de
întrerupere se poa1e face cu mijloace
simple, la indemina oricui. Soluţia de
mai jos se adresează, desigur, celor
care nu posedă un ohmmetru.
Folosind o baterie de 4,5 V şi un
bec de lanternă (3,5 V/O,1--{),2 A), se
realizează· circuitul din desenul ală
turat Unul din firele de la <dampa» de
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MARIA PĂUN

Un colier, o
ţară le
«pietre
nute cu propriile dv.
ce. Ca aspect ext.erior, eie
nu se vor deosebi cu nimic
de adevăratul chihlimbar, vor
fi, prin urmare, la fel de ÎnCÎntătoare ca veritabila
a Soarelui».
Pentru a le obţine,
nevoie de răşină ep1oxidic:ă
(este folosită de modeiişti
ia lipirea pieselor), sticlă organică de 1 ,5-2 mm grosimew
un liant,' puţină glicerină,
şmirghel.

Cu un obiect metalic încăl
zit se trasează in sticla organ ică forma aleasă. Cind sticla
s-a rădt, ungeţi forma obţi
nută cu glicerină. Amestecati
răşina cu liantui (9 părţi ră
şină şi 1 parte liant) şi turnaţi
in formă. Adăugaţi 2-3 pică
turi de apă şi amestecaţi
apoi, extrem de uşor, cu un
beţişor subţire, cu mişcări

astfel ca apa, În
cu răsina, să dea
de lumini al

comlJil1taţlie

interiorul «chihlimbarului» preparat de dv. puteţi
inchide o insectă, un fragment de firicel de iarbă, o
mică frunză, o petală de floare. În acest caz nu veţi mai
adăuga picăturile de apă, ci
se toarnă pe fundul formei o
parte din răşină, se Iasă să
stea pînă incepe puţin să se
Întărească, se pune apoi insecta sau fragmentul de firicel de iarbă etc., după care
se completează forma cu restul de răşină.
Cu răşina epoxidică se Vc:l
lucra într-o încăpere aerisită,
purtînd mănuşi subţiri de
cauciuc.

ORIZONTAL
1) Fizician român, sub conducerea căruia s-a realizat
primul laser cu gaz din ţară. 2) Printre· numeroasele
lucrări ale acestui fizician român sint şi cele privind
teoria relativităţii, gravitaţiei, telefonîei etc. - Constţ
laţie. 3i Stă la baza planificării -Inginer (abr). - In
combină. 4) «Epocă» - Telurură de argint şi aur,
naturală. 5) Fizician indian care a descoperit În anul
1928 fenomenul de imprăştiere combinată, efect care-i
poartă numele - În arenă - A şasea pe portativ.
6) Cu multă energie - Mai multe la un loc. 7) Folosit
În medicină - Construieşte in anul 1867 un motor
termic cu ardere internă. 8) Dispozitiv de tipullaserului
care emite În domeniul infraroşu - Primeşte Premiul
Nobel pentru că a reuşit să pună in evidenţă fisiunea
uraniului. 11) Se obţine prin fermentaţie - Specii
atomice izotope şi izobare.
VERTICAL
1) Fizician francez care descoperă legea curenţilor
electrici -O culoare. 2) Ca fizician pune În evidenţă
diferenţa de potenţial ce se produce la contactul
dintre două metale diferite, iar ca medic influenţa fenomenelor electrice asupra ţesuturilor vii - De inmultit.
3) Aceia - Primul etaj al pliocenului.4) Poet francez.
autorul poeziei «Pe cer, voi astre-n hora neoprită» Cel mai bun. 5) Bronz la cap - Din nou inginer (abr.)
- Carburant. 6) Cuile! - Particulă incărcată electric
- Radu Zilieru. 1) Fenomenul transmiterii căldurii sau
curentului electric in interiorul corpurilor fluide. 8) Produs ceramic folosit in radiotehnică - A studiat legea
trecerii prin conductori şi a stabilit legea care-i poartă
numele. 9) Posezi - Unitate de măsură a tăriei sunetelor - in aer! 10) Părintele dirijabilelor - A conceput

control se dezizolează pe o lungime de
2-3 cm, pentru a putea face contact
cu terminalele cordonului de verificat.
Celălalt fir se dezizolează şi se cositoreşte pe urechea unui ac de cusut
cît mai fin (subţire). Pentru a «prinde»
cositorul pe oţel, urechea acului va fi
in prealabil introdusă in apă tare (sau
se poate folosi ţipirig).
După depistarea firului intrerupt (eventual pot fi amîndouă) prin testarea
capetelor, se stabileşte partea la care
s-a produs intreruperea (lÎngă ştecher
sau Iingă cuplung) prin inţeparea fină
a izolatorului cu acul. DUDă stabilirea
zonei În cauză se procedează la remedierea cuvenită,

modelul atomic care-i poartă numele. 11) in fizică
poartă semnul U - Poate «măsura» viteza luminii.
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NAGV ION -jud Timiş
Modificările pentru trecerea de la o
normă la alta de televiziune (respectiv
de la CCIR la OIRn intr-un televizor
nu pot fi realizate in mod amatoricesc.
Vă sfătuim să vă adresaţi unei cooperative specializate din Timişoara.
POPA TEODOR - Corabia
Se poate monta 1 N 4004.
NEDELCU ION - Curtea de Argeş
Asemenea scheme de aprindere
electronică şi amplificator AF au fost
publicate in revista noastră. Sperăm
ca În curînd să mai publicăm şi alte
variante ale unor astfel de montaje.
DUNA N. T. - laşi
Tnlocuiţi dioda DY cu o diodă semiconductoare TV 18. Piese de schimb
obţineţi de la magazinul «Dioda» din
Bucureşti.

AGAflTEI CONSTANTIN -

IRi-

dăuţi

Informaţii puteţi primi de la Comitetul orăşenesc U.T.C.
MITREA MIHAI- Tulcea
Puteţi construi schema publicată
in nr. 3/1977. Vom mai publica asemenea scheme.
DiNU GHEORGHE -- jud. TeReer-

man
Convertizoare cu puteri de ordinul
a 10 kW se construiesc, in general,
dar ele fac parte din
ecl1ipiamen1:ul industrial şi nu sînt deocalmdată ac(ces;ibile amatorilor.
Microfoanele la care vă referiti au
incorporat in caracasă un microemiţător. Semnalul de la microfon este
transmis prin emiţător la un aparat de
recepţie, preluat şi amplificat. Cînd se
inregistrează un spectacol TV, prin
camerele de luat vederi se inregistrea-

ză imaginea, la-r de la amplificatd'are

se preia sunett!,.
VElCIOV FRA~CISC - jud. Timiş
Dioda RA 120 admite un curent de
20 A şi o tensiune maximă inversă
de 100 V.
Schema unui receptor ca acela indicat de dv. deocamdată nu va fi
publicată.

Galaţi
Mulţumim pentru amabilele dv. feli-

IFELEA H. -

citări adresate redacţiei.
şi astfel de scheme.

Vom publica

GALĂ TEANU DiII:''II''Dml~,",D

--

Boto-

şani

Construcţia,

experimentarea
folosirea instalaţii lor de
sint
permise numai cu aprobarea M.T.Tc.
Vă recomandăm În acest sens să
luaţi legătura cu radioclubui din localitate. Cînd o să deţineţi autorizaţie vă
trimitem şi scheme de emiţătoare.
CAZA CIOC PANAIT - Tulcea
Nu avem În plan publicarea unui
ceas electronic. O astfel de constructie
este deosebit de complexă.
'

vlADEScU LIVIU -

jud. Buzău

Cuplind un microfon În locul dozei
de picup, in difuzor veţi auzi vocea celui
ce vorbeşte in
microfonuluÎ.
NICOLAE GH.
- jud. Pra-

hova
aprecierile la adreO schemă de
de 8
in
Erorile din unele
tehnice publicate de diverse ediau fost semnalate de
cititori.
scrieti
De aceea vă
direct
a publicat cartea.
1:::1111111..111111.

BAZGAN
Defectul provine
chiar din
tubul cinescop. Vă sfătuim totuşi să

apelaţi la serviciile unei cooperative
specializate, fiindcă măsurătorile ce

se
pentru depistarea exactă a
de"fectului implică o aparatură de mă
sură adecvată.

TURCU G. - jud Mehedinţi
Multiplele dv. întrebări Îşi găsesc
răspuns in articolele publicate deja În
revista noastră. Revedeti deci colec«Tehnium».
V. - Dej; DAN ALEXANDRU - jud. MUi'eş; PELINESCU GH. - Bucureşti.
Am reţinut spre publicare materialul trimis de dv. Aşteptăm şi alte
construcţii proprii.
PAlAMARU MANTU - Buzău
Nu deţinem schema electronică a
unui
'de Îndepărtare a tinfarilor.
Elev
RADU - Ocna Mureş
Tranzistoarele finale sînt perechi
EFT 373-EFT 323 sau
367 sau AC 181-AC 180.
racllolreceoitorul «Turist» verificati
eiectrolitice.
.
STERIAIN
Asemenea scheme au fost puiJlic:ate
de curînd. Pentru ""<:Ilto,-,,,,,I,,',,,
dorim explicaţii mai ample.

BOBOCEA MARIN-Galaţi
Utilizaţi schema publicată,
avem.
SECU IANU GELU.,jud. Bacău
Unele din scheme vor fi publicate
În revistă.

UNGUREANU CORNELIU-Iaşi
Şi articolele publicitare sînt
primite de publicul larg cititor,
o preţioasă sursă de informare ten
Faptul că la fiecare articol
nimerit să indicăm si de unde se
procura materialele' este o părer
care nu subscriem.
MatNialele
de
etc.

UNGUREANU !I.:lIA,lI:.iil'nl!:IL·l!:SillZZ!U~
Schema trimisă de dv. a fost,
Du!)llcată în «Tehnium»,
""" .... ,,-""'... IUE-jud. Prahova
Studiaţi colecţia «TehnÎum»
o

bibliotecă publică.
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Soroş

Daniel -

Cezar Constanta

Orad9aj Constantinescu
Bucureşti; Dumibescu V. Ion -

Radiocasetofonul «Poppy CR-203}) poate fi alimentat atit din baterii, cit şi din reţeaua de curent
alternativ.
Radioreceptorul este echipat cu circuite de intrare pentru gama undelor medii şi pentru gama
undelor ultrascurte standard CCIR. Amplificatorul
audio este comun pentru receptor şi pentru casetofon.
Tn figura alăturată este prezentată schema electrică a radiocasetofonului.
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