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ELEVII 51 STUDEnTII
În AmFITEATRELE
mUn[11
CAUN ST.ĂNCULESCU
Ne aflăm cu pUţin timp inaintea terminării unui nou an
de inriţămint. an in care elevii şi studenţii patriei noastre
şi-au dovedit din plin capacităţile profesionale În complexul
proces de integrare a invă~intului cu cercetarea şi prodUcţia. Perioada dificilă., de mare Încordare şi efort a Întregului popor. pe care am traversat-o cu toţii la Începutul
§unii martie. a constituit un amplu examen al maturitătil
şi pentru tineretUl studios prin a cărui neprecupeţită muncă
s-a trecuf cu intreruperi minime la cursul normal al vieţii
in şcoli şi facultăţi. Acum. mai mult ca oricind, au fost
demonstrate forţa şi valoarea trăsăturilor esenţiale morale
şi politice. ale elevilor şi studenţilor. care printr-o angajare
sporită in procesul Învăţăturii, muncii produ(.tive şi cercetării ştiinţifice au contribuit decisiv la relU.§lrlCa ritmului
normal al activităţilor specifice integrării.

*'

*'

*'

al raidului nostru l-am făcut la liceul
ca'r.ij~iai1e» din Capitală.
at~eii~erE~le de echipamente electrice, subol'ldonate

Întreprinderii «Automatica:», cunosc de la primele ore ale
dimineţii atmosfera familiară marilor unităţi economice.
Disciplina reflectată În «absenţa»... absenţi lor nemotiva,!:Î
poate fi apreciată cu nota maximă. Printre realizirile primului trimestru notăm Îndeplinirea integrală a pianului de
producţie În toate cele trei ateliere de profil (fiecare Înregistrînd valori de circa 80 000 de lei lunar). Pe bancurile
?e lucru se realizează acum sertare debroşabile distribloc.
In planurile de producţie figurează, de asemenea" panouri
de automatizare şi instalaţii necesare centralelor hidroenergetice. Beneficiarul acestor produse realizate de către
elevii anilor II C şi III D (schimburi aflate la ora vizitei
noastre În ateliere) este Ministerul Agriculturii şi
triei Alimentare. Printre fruntaşi ii notăm pe
Marius Carp, Mircea Iancu, Doina Dind şi Rodica
care, deşi se află in perioada tezelor, nu-şi prieCijUlp'eţ«~
efqrturile pentru a da numai producţie de
In atelierul de mecanică fină si
elevilor din anul
fi s-a Încredinţat realizarea'
din
diode. Norma est:e zilnic
tehnic de calitate n-a avut
rebuturi.
La Grupul şcolar «Metaioglobus:», subordonat Ministea avut pauze
rului Industriei Uşoare, practica
trimestru, ea fiind organizată eşalonat
,atelierele
Producţia, care se ridică la
de
lei, are drept beneficiari circa
reştene şi din ţară. Printre
momentul de faţă.se află
inversoare de sens, roţi
tru cabinete de orientare
specialitate, mobilier şcolar.

meserii: ajustor, mecanic,

lăcătuş,
DI",oducti'\lă

m/""·r,,,,..,r, .. etc. Constituit ca o unitate

c,
602 M este dotat cu malSlfll-il.InE!lte pe,rteqi,on:ue
ce corespund Întru totul necesităţilor
calitate.
Studenţii anului B al facultăţii de telln()!ogiie
de masini realizează in
. role de

cu

de sp,eciialiitate. coilaborlill.!I"e
unor D!"ol:tle,m,e

decisivă pentru rezolvarea
ivi În faţa
Ivenţilor

de inginer.
cest sens
surselor duble de alimentare, la care
studenţi electronişti. partea mecanică

2

diDlpl~)n1leii

acestora fiind efectuate de către studenţii facultăţil'Or
cu profil mecanic. Aceste produse al căr'Or prot'Otip
a c:lOnstituit 'O creaţie a atelierului nostru se află acum
in faza producţiei de serie, fiind S'Olicitate pentru,
d'Otarea numeroasel'Or laboratoare ale unităţiil'Or
de invăţămint mediu».
\
10

*'

*
*

incinta atelierului de mecanică fină din complex~/
~flstitutului politehnic de la GrozăveştÎ fac practică stll~en~.
facultăţii de mecanică. Tovarăşul asistent ing. Valem. ;::1:::'ll
ne oferă cîteva informaţii despre actualele obiective ale

in

m'Omentul de faţă, împreună cu un colectiy
de studenţi din anii mari, lucrăm ia definitivarea
unui proiect destinat automatizării procesel'Or de
producţie. Este v'Orba de realizarea unui robot indusmai. lucrare coordonată de U:::.P.T.C.M •• obiectiv
de
in procesul de modernizare a
Noi vom realiza una dintre cele mai importante
componente - mina mecanică, care va putea
un c:lOmplex de operaţii: apucare. ridicare.
rotire ma 181 de
Dirijarea acestei miini meca,..
niiele se va
pe baza sistemelor de comandă
pneumat:ice cu elemente
fapt care va duce la. 'li!'.
precizie superioară in
Această lucrare
care
din
in cadrul h.u:riiiill!"il!or
de, diip.orlllă ....,,'.....I..,' ""..."',,, .:,a miJ.i multor soluţii optime
colnt:inua pe,rlEec1~io,nalre a unui nou
muncii. Produsul final va
locuri de muncă cu noxe. in

fi

_11.111'

metalurgie, acolo unde robotul mecanic va putea
inlocui cu succes munca omului».
Si aici. ca şi in alte locuri de muncă ale elevilor şi studendisciplina de producţie se reliefează in notele maxime
in dreptul rubnctlor de practică În prodUCţie din.
cataloage, În procentul de sută la sută care se inregistrean
zilnic În fiecare schimb. Angajamentele studenţilor de a
depăşi normele cu 5-10 la sută vor cîntări greu, la rindul
lor, În balanţa realizărilor din acest an abcelor aproape
20000 de viitori ingineri ce studiază in amfiteane!e
Institutului politehnic bucureştean, pregătindu-se pentru
intrarea În producţie cu calificative maxime. solicitate de
exigenţele economiei noastre socialiste şi de obiectivele
măreţe ale cincinalului revoluţiei tehnico-ştiinţifice.

valori pentru 1:rusa de acustică. tub Konig cu ~enerator
de ton pentru unde acustice, aparate Epstein, pendu.l
Ireversibil pentru studiul fenomenelor mecanice etc. Valoarea autodotărilor se ridică la 500 000 de lei, prima destinaţie a aceston. fiind laboratoarele de specialitate, În momentul de faţă comparabile cu cele ale pregătirii specialiş
tilor in ÎnriţămÎntul superior.
«Anual. in jur de 50 de lucrări de diplomă - ne
spunea şi eleva Costinela Soreanu, locţiitorul secretarului U.T.C. - se constituie in aparate şi instr!lmente didactice ce intră in baza materială a şcolii. In
acelaşi timp" in reperele planului de producţie intră
şi produse de profil energetic: cofrete de siguranţă,
instalatii de iluminat. aparatură destinată Termocentrai~ Craiova, unde. dealtfel. in perioadele de

practică elevii liceului nostru sint angrenaţi in echipe
operative pentru reparaţii curente».
De remarcat este şi faptul că in ambele licee uteciştii au
intreprins o serie de măsuri Încă de la incepuwl anulu~
pentru bunul mers al practicii productive: dezbaterea cifrelor de plan. sarcini precise pentru fiecare sector productiv, acţiuni menite să ducă la respectarea lint~:r.aIă a indicilor de timp şi calitate În executarea pJ'Qduselor. in acelaşi timp, activitatea bogată a cercurilor ştiinţifice din
cele două licee, a societăţii ştiiinţifice «Nicolae Vasiieseu
Karpen» de la Liceul energetic, a cercurilor tehnico-aplicative of!!ră şi premisele unei pregătiri teoretice excelente
care, Îmbinată cu calităţile deprinse in munca productivă,
dă viitorului absolvent posibilitatea unei integrări imediate in Întreprinderile de profil.

F~rafii

Activitatea elevilor craioveni din liceele industriale v!zi tate atescă răspunderea şi maturitatea cu care privesc
uteCÎştij sarcina lor de a se pregăti pentru a răspunde la
chemările secretarului general al partidului, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, de a deveni schimbul de nădejde al
cadrelor industriei noastre socialiste.
Tovarăşul inginer Dumitru Ciucurel, directorul liceului
industrial nr. 1 din Craiova, ne prezintă. eu îndreptăţită
mindrie, CÎteva din realizările elevilor.
«Planul de producţie numai in primul trimestru
se cifrează la 1 282 000 de lei, urmind ca la sfil"şitul
să ajungem la o producţie-mar&. de 5 1128 _
de
lei.
cele , ateliere, producţia este impărţită pe"
profil uzin~1 şi pe mijloace de inriţămint.
Pentru intreprinderea "Electroputere~ care ne
tu:telează şcoala şi În ale cărei unităţi de producţie
se vor integra şi elevii noştri după absolvire, realizăm subansambluri izolator. contacte fixe. doze.,
racordu.rÎ. Pentru autodotare şi pentru utilarea
altor unităţi de invăţământ, elevii produc aJimentamare didactice de 60 W. interioane cu 30 de posturi.
autotrafo trifazat şi monofazat. punte RLC~.
Dacă În 1974 producţia anuală a unui elev era de 'Il 200 de
În 1975 ea a crescut la aproape 6 OCO de lei, urmind O!L
la sfîrşitul acestui cincinal să .depăşea"ică 8 000 de mei.
18 repere ale producţiei Intreprir.::1erii «Ek::1i::l"Oputere», la care participă şi elevii liceului industrial 111'. 'Il.
se exportă În diverse ţări (R.P. Chineză. R.P.
R.P. Polonă). Un amănunt semnificativ ne este destiitinli.lit
chiar de secretarul U.T.C., Florică Ion Gabriel:
t'( Din iniţiative proprii au fost concepute. proiectate şi executate mai multe dispozitive meniite să
ducă la o productivitate sporită şi la imbunătăţirea
calităţii produselor. Se poate exemplifica această
afir.maţie cu dispozitivul pentru sudat subansambh.d
"talpă barnă". dispozitivul de găurit şi filetat: caseta
A2-100. dispozitivul multiax pentru găurit:
Al-'62 si multe altele care au dus la reducerea
ti;:npuh.si 'de execuţie de 2-3 orP).
cadrul liceului energetic din Craiova, practica productivă are ca obiectiv principal autoutilarea. Valoarea producţiei-marfă de peste 1 milion de lei include printre
realizate de către elevi truse de fizică pentru liceu
omologat la nivel republican), rotoare
trice, cutii de rezonanţă, diapazoane,

t. Elevele anului II D de la Liceul «Ion
Luca Caragiale» din Bucureşti montează
cutii de transmisie automatizate necesare
macaralelor pentru poduri rulante am căror
beneficiar este Întreprinderea «Uniio» din
Salu Mare.
2. in acelaşi liceu, atelieruD de mecanică
fină şi ajustaj găzduieşte practica anului
I A in care elevele inregistrează zilnic
depăşiri substanţiale aie normelor.
3. Pentru Zeno foI eseu. student in anum I
al Facultăţii de tehnologia construcţiilor
de maşini, sbungul nu mai are secrele.
4. Atelierul 602 M, o importantă unitate dle
microproc:hu:ţie, cercetare, proiectare şi servicii a Institutului politehnic din Bucureşti.
5. Echipamentele
panou~
riie automatizate cOins.tit:uie

realizate de
PETRE NICOLAE

UERIFI[AREA
REZISTEnTElOR
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Fiz.. A. MARCULESCU
Numeroase defecţiuni ale aparatelor electrocasnice constau În intreruperi de contacte sau
scuncircuite interioare; primele au ca efect nefunctionarea aparatelor În cauză, iar cele din a
doua categorie, mult mai periculoase, pot produce avarii instalaţiei electrice sau chiar incendii in cazul unor siguranţe improvizate.
.
Ori de cite ori avem dubii asupra stării um~1
aparat electric - indiferent de puterea sau desi!natia sa - este indicat să procedăm la o verlficiue Înainte de racordarea la relea.

o

primă

sumară, simplă şi,

verificare -

uneori,

suficientă o constituie examinarea exterioară si interioară a contactelor În cauză. Se demontează eventualele
capace, carcase şi se
observă dacă firele
conexiune nu sînt rupte, dacă
nu sînt
dacă nu se
intre ele În locuri

chiar

exterioară

o mare atenţie trebuie acordată punctelor de contact (legături prin şuruburi sau cositorite). Un surub
oxidat, o Dornă ruginită sau un terminal de conductor
oxidat, ars, contribuie la încălzirea excesivă a îmbinării resp~ctive (creşte căderea de tensiune pe
rezistenţa oxidului, deci degajarea de căldură prin
efectul Joule) şi, În afara scăderii apreciabile a randamentului aparatului, pot conduce la incendii.
Toate neregulile observate se remediază imediat:
bornele, şuruburile şi papucii oxidaţi se curăţă cu
şmirghel, terminalele oxidate se scurtează pînă CÎnd
se aiunge la o porţiune curată de conductor, cordoanele se scurtează cite putin, ştecherele şi cuplunruginite sau arse se inlocuiesc fără ezitare.
\JCl.rifi",.r",,,,,
curătarea sau înlocuirea
ştecherelor este .
in special
cu
reşouri,

cazul aparatelor de
cu nichese vor observa, de asemenea, contiizolarea ei corectă faţă de corpul
(Să nu fie excesiv uzată).

pure, valoarea acestui coeficient este foart~
apropiată de O,004j°C, Pentru alte fel'un
de conductoare sau pentru aliaje, relaţia (8)
este valabilă în limite mai restrînse de
temperatură, din cauza schimbărilor de
structură internă mai pronunţate. Valorile coeficientului de temperatură depind
în acest caz de natura materialului, putînd
fi atît pozitive cît şi negative, Un condu~
tor cu coeficient de temperatură negativ
îşi

micşorează

Dintre aliajele

rezistenţa p~in încălzire.
frecvent ut1hzat~ ţa con-

fecţionarea rezistenţelor de preCIZie
ţionăm manganina, cu coeficientul de

(URMARE OIN
NUMARUL TRECUn
Constanta de proporţionalitate c di~
(4) este caracteristică materialulUI
din care este constituit corpul. Ea po~rtă
numele de conductivitate electrică, fimd,
de fapt, o măsură a calităţii ~ubstanţelor
de a conduce curentul electnc (substantele cu o conductivitate mai mare conduc
inai bine curentul).
Din expresia rezistenţei electrice
relaţia

R =

1-.1c

(6)

S

rezultă că

unitatea de măsură pentru conductivitatea c este n- I m -1 (ohm la minus
unu-metru la minus unu).
în practică se foloseşte adesea inversa
conductivităţii electrice, notată cu p:
p = ljc

(7)

şi

care se numeşte rezistivitate. el.e~trică.
Unitatea de măsură pentru rezIstIvltatea
este Q. m (ohm-metru). Un sub~
multiplu frecvent utilizat ~ acesteI
unităţi este Q cm (ohm-centtmetru) =
1 Q cm = 10- 2 n m
Pentru a ne putea forma o imagine
asupra diferenţelor. ~i~tre substa~ţe !n
ceea ce priveşte rezlstlvltatea electrIcă, In
tabelul 1 sînt date valorile constantei p
pentru cîteva mater!ale. Ele p.ot fi uti~i
zate şi în calcule, msă trebUIe avut In
vedere faptul că valorile sînt aproxi~a:
tive, depinzînd de puritatea substanţţ!l ŞI
de temperatură.
Experienţa arată că rezistenţa conductoarelor depinde de temperatură iupă o
relaţie de forma:

electrică

R (t) = Ro (l

+ a' t)

ele proporţionalitate
ae temperaTUră
mC:Il'IUnea (Şl

(8)

a se nu$1 are dl-

unitatea de măsură)
la minus unu (1re sau K -1), La metalele

4

mentemperatură a = +O,OOOOl;oC şi constantanul, cu coeficientul de temperatură negativ a = -0,00003;oC.
Pentru un corp conductor dat, valoarea
rezistenţei electrice nu trebuie privită ca
o constantă absolută, valabilă in orice
împrejurare. Mai precis, legea lui Ohm (5),
care afirmă proporţionalitatea din~re .ten:
siunea aplicată la borne (extremItăţi) ŞI
curentul care străbate corpul, nu este
decît o aproximaţie acceptabilă practic
într-un anumit domeniu de valori ale
param'etrilor implicaţi (limite de curent,
limite de temperatură etc.).
Prin traversarea lor de către curentul
electric, corpurile suferă - mai mult sau
mai puţin - unele modificări interne de
structură sau doar de stare, în funcţie de
valoarea curentului. Aceste modificări afectează la rîndul lor capacitatea corpului
de a conduce sarcinile electrice, deci rezistenţa sa.
Cel mai pronunţat efect pe care il produce curentul electric prin traversarea
unei rezistenţe este degajarea de căldură
(Încălzirea corpului). Experienţa ~rată că
această cantitate de căld ură degajată este
proporţională cu patratul intensităţii C?rentului cu timpul cît trece curentul prIn
conductor şi cu valoarea rezistenţei conductorului. Pentru o mai uşoară comparaţie, în practică se utilizea~ frecvent
noţiunea de putere - ca raport tntr~ energia debitată (căldură, lu.cru mecamc etc.)
şi timpul în care s-a ehberat (consumat)
această energie. Cu alte cuvinte, puterea
este energia debitată (consumată) în unitatea de timp.
Observaţia precedentă se poate enunţa,
deci, astfel: puterea debitată înt:-un co~
ductor prin trecerea curentul!ll ele.ctn~
este proporţională cu pătratul tnte~sltăţll
curentului şi cu valoarea reZIstenţei conductorului. Prin alegerea unor unităţi de
măsură adecvate. se poate face ca factorul
tocmal unu,

(9)
(dacă

se exprimă puterea P În waţi, rezistenta R în ohmi şi intensitatea 1 in
ampe;i).
Comparînd această relaţie cu legea lui
Ohm (5), putem deduce următoarele formulări echivalente, frecvent utilizate În
calcule:
P = U· 1

=

2

R' 1

=

R

avînd o puPd, nu
să fie sutere de
pusă la
(respectiv la curenţi)
care ar oegaJa În ea puten mai ~ari
decît Pd. Limita fiind tocmai la egalItate
(Pd = P), În relaţiile (10) vom î~locui,. d.e
fapt, puterea P prin puterea ma~lmă dlSIpată, Pd, calculînd, d~pă dor!~ţ~ tensiunea sau curentul maxim admlslbll,

(10)

Prin însăşi natura structurii sale, orice
corp conductor are o limită pînă la care
poate permite să fie încălzit fără a-şi modifica apreciabil proprietăţile fizice fundamentale. Dacă aceste limite sînt depăşite, corpul îşI schimbă sensibil volumul,
densitatea, rezistivitatea electncă et\.:. - ,
iar în cazuri extreme, chiar starea de agregare (se topeşte, se evaporă).
O parte din căldura produsă de trecerea curentului electric prin rezistenţă este
cedată mediului înconjurător (aer, suportul de care este fixa~ă .rezistenţa .etc.~
prin fenomenele de radIaţie:. convecţle ş~
conducţie termică. Accesul hber ~ aerulu!
în jurul rezistenţei (eventual a~Itarea_ lUi
cu un ventilator), montarea reZistenţeI pe
un suport care să poată prelua uşor căl
dura - sînt factori care ajută la evitarea
supraîncălzirii conductorului în cauză.
între căldura «primită» de rezistenţă prin
circulaţia curentului şi căldura «pierdută»
(cedată) de ea în mediul exterior se stabileşte un echilibru. Ca rezultat, conductorul
va căpăta o temperatură de ~chilibru.l superioară celei din mediul ambIant Important este ca această temperatură să nu
depăşească limitele admise prin natura şi
dimensiunile conductor ului.
Din acest motiv, în practică se obişnu
ieşte să se menţioneze pe lîngă valoarea
nominală a unei rezistenţe (de exemplu,
R = 1 kn) şi puterea maximă pe care
ea o poate disipa în mediul înconjurător,
fără precauţii speciale (ventilaţie, radiator
termic etc.).
Tot din acest motiv este indicat ca, în
montajele pe care le realizăm, aerul să.
poată circula vertical (prin găuri spec~al
prevăzute) În imediata ve~inăta~e a rezl~
tenţelor predispuse la o mcălzlre semmflcativă.

În fine, din acest motiv este foarte important să cunoaştem şi să utilizăm oriCÎnd
este cazul relaţiile (10) care arată legă
tura de interdependenţă dintre valoarea
unei rezistente R (în Q~ tensiunea aplicată
ia bornele saie U (V), curentul care o stră
bate 1 (Al şi puterea dezvoltată P (W),
Legătura acestor relaţii cu practica este

EXEMPLE:
1. Avem o rezistenţă pe care scrie
1,2 kQjO,5W (sau ştim că este de 0-,5 W).
Ce tensiune maximă putem aplica la
bornele e~ în condiţii de securitate deplină? (condiţiile.,care au fost preconizate
la fabricaţie).
.
Din relaţiile (10) ne alegem egahtatea
în cine intervin P(dat1 R(dat) şi U(cerut);

P

=.!:!..:..
de
R '
J 1,2' 10

unde

obţinem

U

= .r~
=
.

0,5 ~ 24,5.
Deoarece am exprimat P în waţi şi R
în ohm~ rezultatul se obţine direct în
volţi.
. . ,
2. In emitorul unw tranZistor trebUie
să introducem o rezistenţă de 10 Q prin
care va circula un curent maxim de 50 mA.
Ce putere P va trebui luată ~entru re=

3

•

zistenţă?

P=R·I 2 =10·(50·1Q-3)2=25·1O- 3 =
= 0,025. Vom alege, prin urmare, o putere
mai mare de 25 m W, de exemplu,O,1 W
(nu se fabrică rezistenţe de puteri oricît
de mici).
3. Dorim să construim un ciocan de
lipit electric de mică putere, de exemplu,
p ~-25 W, alimentat de la acumulatorul
maşinii (lJ - 12 V). In acest scop am oro(;urat nichehna ue(;csară şi ştim că ea
suportă curentul cerut (1 = aproximativ 2 A,
fiind date P şi U). Prin măsurare la ohmmetru am stabilit că un metru de nichelină are o rezistenţă de circa 2 n. Ce lungime de fir va trebui să bobinăm pe ca~
casa ceramică a ciocan ului în această Situaţie?
Rezistenţa totală necesară
din relaţia (10).

R

se

calculează

= .!:!..:..
= ~~
= 5,76 ( Q)
P
25

Aplicînd regula de proporţionalitate,
deducem că va fi necesară o lungime de
circa 2,88 m. Vom tăia iniţial o bucată
ceva mai lungă (3,2-3 m), urmînd să
ajustăm exact lungimea după grad~l, de
încălzire (dacă nu se încălzeşte sufiCIent
de tare, mai scurtăm cîte puţin din lungime),

Prin efect Gunn se În-!-,..,I,., .........
cu
foarte
semiconductoare omogene.
Acest efect a fost descoperit
de
J.S. Gunn În 1963.
PracticI
cu efect Gunn ce se
găsesc sub denumirea de diode Gunn se folosesc
generarea de semnale în domeniul
microundelor. O diodă Gunn este o bară omogenă de arsenură de galiu (As Ga) de
N!
dotată cu contacte la fiecare extremitate.
Aplicind acestei bare impulsuri de scurtă
durată (să nu se încălzească), se poate trasa
caracteristica tensiune-curent (fig. 1). Se observă că pentru tensiuni mai mari de Up caracteristica are o porţiune cu pantă negativă I adică
o zonă În care elementul funcţionează În regim
de generator.
Observînd pe un osciloscop curentul de ieşire!
acesta se prezintă sub formă de impulsuri
(fig. 2).
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Ca structură, dioda Impart se compune, aşa
cum este ilustrat În fig. 1, din 4 zone distincte,
si anume: N
adică cu un
mare de
,
de sarcină,
care urmează două
zone P si I
Încă o zonă P +
,
acestei structuri o

i

cu viteză
Ordinul de
emIs) indică o
o deplasare de
de semiconductor. U .. ,~,",i?;;',,,,,
că
diodă se
În general,
un
cu
redresare, pe
cind
Gunn
generator
de microunde.
Ca aplicaţii, diodele Gunn se
.... ... ,.'n"""''''' .. ,.,

comunicaţii,

u

radiolocaţie

avertizare etc.
Tipurile industriale de diode Gunn sint CXY
si RT. Astfel, CXY11A debitează o
de
5 mW Într-o gamă de frecvenţe de
G Hz,
pe CÎnd CXY18E debitează 300 mW in
12---18 GHz. Dioda RT 7055 debitează 5
gama de 5 GHz.

polarizare inversă. La interferenţa zonei N + P O
se manifestă un cîmp electric puternic care
declanşează un fenomen de avalanşă a perechilor electroni-goluri. Purtătorii de sarcini traversează regiunea I cu o viteză constantă de ordinul a 10 7 cm/s.
Aplicind simultan o tensiune de polarizare şi
o componentă de radiofrecvenţă (fig. 2 a), după
prima semialternanţă apare un impuls al curentului de avalanşă (fig. 2 b) şi În sarcină curentul
ţin e o sem ia Ite rnanţă (fi g. ~ c). Cu re ntu I de ava- .1'3'><:"':" ,:":"<,,,,,,',;1,\:'1":::""
lanşă este defazat cu 90 de grade faţă de unda
de RF.
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Frecvenţele

atinge 100 GHz şi
această cauză
sesc ca dispozitive de
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cu efect LJUuu.c"
Cu tensiuni de ~~I~ ... i·."
si un curent de """- ... ,,,
pî!1ă la 1 W.
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Pentru pozitia Închis a Întrerupătorului la bornele
A
B pot fi racordate ŞI verificate contactele bune.
Becul va ilumina la intensitatea maximă
contact perfect
practic, nulă);
luminoasă scade
cu creşterea rezistenţei verificate. Practic,
becului nu mai
fi
sesizată atunci CÎnd
conectată la
- B depăşeşte
(in funcţie de starea
cont de
puterea

arde.

relaţia

şi rezistenţa

care

leagă

tensiu nea

R a unui consumator: P

fine, la bornele A - B vor verificate comutatoarele suspectate de defecţiuni (sau la care nu se
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În fig. 1 se dă un amplificator cu
etaje, aşa-numit «cascodă».
Tranzistorul T 1 este într-o conexiune
tipică, cu emitorul comun, în afară
de faptul că sarcina colectorului este
un al doilea tranzistor, în loc să fie
obisnuitul rezistor.
Tranzistorul T 2 este în montaj cu
baza comună: semnalul intră în emitor şi iese prin colector, baza fiind
menţinută la un potenţial constant
de către o baterie.
Din punct de vedere al fluxului de
putere continuă debitat de sursa de
alimentare, cele două tranzistoare
sînt în serie si curentii de colector
Ic1 şi Ic2 sînt practic ~gali.
Dacă reţeaua de polarizare este
aleasă corect, ambele tranzistoare
funcţionează în regiunea activă nordouă

mală.

o pnma raţiune pentru adău
garea unui al doilea tranzistor, în
felul arătat în fig. 1, este faptul că
tranzistorul functionează cu baza
comună, şi 'nu ctl emitorul comun,
putînd admite tensiuni mult mai
mari la colector. într-adevăr, tensiunea de colector a unui etaj cu
baza comună este limitată de tensiunea de avalanşă a joncţiunii colector, şi nu de tensiunea de menţi
nere.
Un al doilea considerent - şi cel
mai important pentru radioreceptoare - este buna comportare la înaltă
frecvenţă a amplificatorului cascodă.
Un calcul amănunţit comparativ
între un etaj cu un tranzistor şi un
etaj cascodă cu acelaşi tip de tranzistoare arată că includerea celui
de-al doilea tranzistor duce la creş
terea cu un factor de 5 : 1 a lărgi mii
de bandă pentru aceeaşi amplificare la frecvente medii.
Astfel, pentn; un tranzistor cu performanţe medii, avînd caracteristicile:
gm = 0,4 s, /30 = 100, r = 2500,
rx = 20, C = 100 pF, Cj1 = 5 pF
(valorile se dau pentru circuitul echivalent complet de semnal mic, bazat
pe modelul 1[ - hibrid al tranzistorului) rezultă lărgimea de bandă:
w h = 0,0169 grad/s
Te

1t

= 2,7 MHz.
Pentru un etaj cascodă. realizat cu
acelaşi tip de tranzistoare rezultă:
Wh = 0,0799
grad/s
fh = 12,7 MHz.
Acest din urmă avantaj îl face
utilizat în înaltă frecventă. Cu un
asemenea etaj folosit ca' modul se
poate realiza partea de înaltă frecvenţă şi medie frecvenţă (10,7 MHz)
a unui radioreceptor de U.U.S. Sub
1 MHz, utilizarea acestui etaj nu
mai este justificată, deoarece nu-i mai
pot fi puse în evidenţă calităţile faţă
de un etaj cu un tranzistor, amplificînd în montaj cu emitorul la masă.
La frecvenţe înalte, amplificatorul
cascodă, fiind destul de stabil, nu
necesită măsuri speciale de neutrodinare. Receptorul prezentat în fig. 2
poate funcţiona foarte bine în banda
144-146 MHz.
Antena se cuplează printr-un divizor capacitiv. Legătura se face
printr-un cablu coaxial cu impedanţa
de 50 Q sau 75 Q. Oscilatorul funcţio
nează în gama 154,7 - 156,7 MHz.
Cuplajul cu mixerul format din
T 5 şi T 6 se face tot printr-un divizor
capacitiv. Semnalul se aplică în emitorul tranzistorului T 6' Sarcina etajului de amestec este constituită
dintr-un circuit acordat pe 10.7 MHz.
Circuitul amplificator de frecvenfh
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ţă intermediară este similar amplificatorului de înaltă frecventă.
Al doilea oscilator fun'ctionează
pe frecvenţa de 11,155 MHz.'Această
frecventă mixată cu frecventa intermediară de 10,7 MHz duce'Ia obtinerea celei de-a doua frecvente int~r
m~diare de 455 kHz. Semnalul obţinut se aplică unui amplificator de
frecvenţă intermediară obişnuit.
Printre performanţele receptoru-

lui se mentionează:
-- amplificarea etajului de R.F.,
22 dB;
- amplificarea mixerului 10 dB:
- amplificarea etajului de F.1.
(10,7 MHz), 28 dB;
--- amplificarea celui de-al doilea
mixer, 33 dH:
sensibilitatea este sub J A fiV
(fără amplificatorul de F.I. pe
455 kHz).
Tranzistoarele din etajul de Înaltă
frecvenţă pot fi
de tipul BF
181 -- - 183. La fel, T 3 şi T 4' T 5 şi
T 6 pot fi BF181-183 sau BF 215.
Tranzistoarele T 7 ••. T 12 sînt de tipul
BF 214-215.

RADIOAMATORU
iN SPRIJINUL
PRODUCŢIEI

Recent, la Intreprinderea
«Unirea» din Ciuj-Napoca a
fost organizat un simpozion
tehnica-ştiinţific împreună cu
institutele politehnice din laşi şi
Cluj-Napoca, manifestare ce a
avut loc În cadrul Festivalului
national «Cîntarea României)}.
Cu' acest prilej, radioamatorii de
la Asociaţia sportivă «Unirea»
au prezentat o expoziţie cu
aspecte si realizări practice din
activitatea lor. Au fost expuse
o serie de aparate construite
În cadrul secţiei de radioamatorism. Aparatele, parte din ele
de concepţie proprie, înfăţişează atît asoectul specific radioamatorismuluî, cit ŞI pe acela al
realizării practice de aparatură
ce se poate utiliza În scopul
producţiei.

Dintre aceste
struite cu
derii se
cu
cuarţ pentru determinarea frecventelor, stabilizatoful de cu rent
tranzistorizat cu autoprotecţie,
oscilatorul variabil,
torul cu bătăi şi
electronic.
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În aparatele de emiSie. generatoarele etalon sau În instrumentele
de măsură se folosesc, de obicei.
oscilatoare termostatate.
În vederea păstrării În timp a
unei stabilităţi termice. componentele oscilatorului sînt montate Într-o incintă avînd o izolaţie termică, iar incinta este Încălzită la o
temperatură superioară celei ambiante (aproximativ SO°C) şi menţinută la această temperatură. Menţinerea riguroasă a temperaturii
În incintă s-a rezolvat În trecut prin
Încălzire cu ajutorul unei sîrme
rezistive. comandată de un con,tact
himetal de precizie. Realizarea practică a unui bimetal care să satisfacă
cerinţele impuse a Întîmpinat o
serie de greutăţi tehnologice, astfel
ÎnCÎt cele care satisfac cerinţele au
ajuns la un preţ foarte ridicat.
Schema electronică prezentată În
fig. 1 satisface perfect cerinţele,
avînd totodată avantajul folosirii
unor componente care pot fi procurate de amatori.
Dispozitivul a fost proiectat În
vederea termostatării oscilatoarelor
avînd cristale de cuarţ. Cu modificări corespunzătoare dispozitivul se
pretează a fi folosit şi la oscilatoarele VFO.
Oscilatoarele de cuarţ prezintă
o stabilitate termică incomparabil

[U

mai bună deCÎt cele folosite ia un
VFO; totuşi un cristal cu cuarţ
termostatat are o stabilitate termică cu trei ordine de mărime mai
bună deCÎt un cristal netermostatat
(1 x 10-7, În loc de 1 x 10-4 ).
Principiul montajului se bazează
pe folosirea căldurii disipate de
tranzistorul T2 şi rezistenţele
Rf -R*2' Comanda curentului care
determină căldura disipată se realizează din divizorul de tensiune
Pt - Th, cu ajutorul tranzistorului TI..
o
Termistorul Th de 1 k.O. (Ia 20 C)
este montat pe carcasa cristalului .şi
sesizează temperatura acesteia. In
acest fef se reglează automat temperatura incintei termostatate În
raport cu temperatura cristalului.
Potenţiometru! trimer permite reglarea acestei temperaturi la valoarea dorită.
La reglaj se procedează astfel:
se pune În funcţiune, timp de două
ore, aparatul În care s-a montat
cristalul termostatat. Cu ajutorul
unei sobe sau bec puternic se creează
temperatura maximă a mediului
ambiant. Se reglează P1 pînă la
obţinerea unui curent de aproximativ 30 mA din sursa de 9 V.
Reglajul efectuat În acest fel la
prima punere În funcţiune asigură
În 10 minute intrarea cristalului În
regim de exploatare la precizia
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La

aparatele
industriale se
acest timp, ÎntruCÎt termostatul este alimentat tot timpul
din momentul conectării aparatului
la priză. În acest fel, la acţionarea
comutatorului de pornire al aparatului (circuit separat). termostatul
este totdeauna În regim de temperatură de lucru. iar aparatul se
poate folosi imediat.
scurtează

Oscilatorul foloseşte tranzistoarele
T dBF183) şi T 2 (BF214- 215) în montaj
cascod, fapt care duce la o bună stabilitate de frecvenţă.
Condensatoarele Ci şi e 2 sînt de tipul
styroflex sau cu mică argintată.
Capsulele tranzistoarelor vor fi îmbrăcate cu polistiren expandat pentru
îmbunătăţirea coeficientului de stabilitate cu temperatura.
Condensatorul C 3 este un trimer cu
aer, iar C 4 este condensatorul variabil
folosit la radioreceptorul «Mamaia», din
care se utilizează sectiunile de u.U.S.
legate în paralel.
'
Tranzistorul T 3 (BF214) constituie etajul separator. în continuare, semnalul se

ŞRF

Acest sistem este foarte practic.
un montaj deosebit de
îngrijit şi folosirea unor componente avînd un procent de fiabilitate cerut de aparatura industrială.
Recomandăm amatorilor folosirea
acestei metode cu ocazia concurSJrilor sau altor situaţii speciale, Însă
numai atunci CÎnd aparatura este
Însă necesită

supravegheată.

aplică

etajului amplificator echIpat cu
tranzistorul T 4 (BF214-215).
în colectorul acestuia se află circuitul
oscilant L 2 - C s acordat pe frţlcvenţa de
12 MHz.
Inductanţa Ll are 8 spire din sîrmă
de Cu-Em 'l> 0,3, bobinată pe o carcasă
folosită în blocul de U.U.S. la radioreceptorul «Mamaia». L 2 are 12 splre
din aceeaşi sîrmă şi este bobinată pe
acelaşi tip de carcasă ca L l' L3 are 3
spire bobinate peste L 2 din sîrmă de
Cu-Em r/J 0,3.
Nivelul de ieşire al ansamblului este
de 2 V eficace, cu o neuniformitate mai
mică de 3 dB.
Montajul se alimentează prin stabilizatorul de tensiune echipat cu dioda
DZ 312 şi tranzistorul T 5 (EFT 323 - 353);
consumul total este în jur de 20 mA.
Pentru montaj se recomandă folosirea
unui circuit imprimat realizat pe o placă
de stic1otextolit cu grosimea de cel puţin
2,5 mm.
întregul montaj va fi fixat rigid de
condensatorul variabil, iar acesta va fi
montat în cutie prin cuplaj elastic.
Cutia va fi realizată din metal şi căp
tuşită cu polistiren eXI=,an4dat
în vederea
montajul va fi
lăsat să funcţioneze
puţin 10 minute.
Se recomandă folosirea unei se ale cu
rer,roldu(;t1t)1hl~ate cit mai mare.
să se poată face
mentului de
activitatea radioamatorilor
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Ne-am obişnuit să Întîlnim la
tatea uşilor broaştele de tip
care sînt considerate mult mai sigure
decît cele obişnuite. Nu toţi posesorii
broaştelor de tip YALE cunosc Însă
şi principiul lor, elementul funcţional
constructiv care face dificilă -deschiderea fără cheie potrivită. Sistemul
YALE sau forme constructive derivate
se Întîlnesc, de asemenea, la cheile de
contact ale automobilelor, la dispozitivele de siguranţă ale unor maşini-u
nelte etc.
Broasca este compusă din două
mari părţi: partea de zăvorîre şi corpul
cheii.
Zăvorul poate fi drept (fig. 1) sau
cu o faţă Înclinată (fig. 2). Uşa prevă
zută cu broască avînd zăvorul Înclinat
(formă de pană) poate fi Îflchisă prin
tragere sau împingere (după cum este
montată broasca), fără a se apela la
cheie. Uşa prevăzută cu broască avînd
zăvorul drept se Închide cu ajutorul
cheii, dar prezintă avantajul de a nu
putea fj forţată. Zăvorul cu faţa Înclinată poate fi deschis, deoarece, fiind
un plan inclinat, prin apăsare pe acesta
cu o forţă perpendiculară pe planul
uşii apare o componentă care împinge
zăvorul În caseta lui.
Partea de zăvorÎre este compusă
dintr-o casetă «1» (elementul mobil)
prinsă pe uşă cu şuruburi «3» (sau
holzşuruburi, În funcţie de varianta
constructivă), avînd un buton de acţio
nare «4» şi unul de blocare «5» şi
contrazăvorul (elementul fix), ataşat
la tocul uşii.
Zăvorul, respectiv reperul «6», este
prins cu şuruburife (sau nituri) «12»
de un cadru «10», dacă este În formă
de pană, sau de o placă «10», dacă este
drept. Cele două variante sînt reprezentate În figurile 3 şi 4. Cadrul (fig. 3)
este menţinut În poziţia «afară» de un
arc flexional «11)} şi poate fi manevrat
cu gheara
«9» pentru orice sens
de rotire.
cazul zăvorului drept,
placa portzăvor «10» (fig. 4) este manevrată, de regulă, printr-o angrenare de
tip cremalieră, locul ghearei duble
fiind preluat de o şaibă cu dinte «9».
Butonul «5», care nu există la toate
broaştele, asigură blocarea elementului portzăvor În poziţia «Închis» sau În
poziţia «deschis». Elementul de acţio
nare «9» se află pe o placă «7», prinsă
direct de uşă cu şuruburile sau holzşu
ruburile «8» (fig. 5), peste această
placă montÎnd u-se caseta «1» cu restul
mecanismului de zăvorîre.
Acţionarea zăvorului se face din
interior cu uşurinţă, manevrÎnd butonul
«4». Din exterior, cu cheia, se roteşte
butucul cheii «13», care prin intermediul unei plăcuţe lungi «17» (secţiune
dreptunghiulară) acţionează elementul «9», prevăzut cu o fantă centrală
dreptunghiulară. Dificultatea deschiderii broaşte! YALE rezultă din imposibilitatea rotirii butucului «13» fără a
avea cheia potrivită (fig. 6).
Butucul «13» se poate roti În locaşul
său din corpul «22». Atit În butuc, cît şi
În corp sînt date
corespondente
număr de
mod
se poate observa În
aceste
sînt două
de stifturi.
inferior se află În
butuc, ştifturile «18» avînd partea inferioară rotunjită
a permite intrarea cheii si o
conturul
al . acesteia.
«19» din
În corp şi sînt

împinse per'manent de arcurile elicoidale «20». Montajul se face prin partea
superioară a corpului, începutul gău
rilor fiind astupat cu un aliaj metalic
«21» sau cu mici ştiftu ri introduse
fortat.
Pentru ca butucul să se poată roti,
trebuie ca zona de separaţie dintre
ştiftul superior şi cel inferior din fiecare
gaură să corespundă cu suprafaţa
de separaţie dintre butuc şi corp (linia
x-x În secţiune). Condiţia este satisfă
cută de cheia potrivită,pe care ştifturile
inferioare se aşază adecvat. in lipsa
cheii, ştifturile superioare pătrund În
butuc; dacă se Încearcă o cheie nepotrivită, o parte din ştifturile inferioare
se ridică În corp.
Butucul este asigurat cu o şaibă de
siguranţă «16». Corpul «22» se aşază
În uşă pe un inel «23», fiind fixat cu
două şuruburi «24», cu sau fără ajutorul plăcuţei «25». Desigur, montarea
acestei părţi a broaştei se face Într-un
orificiu adecvat practicat În uşă, dinspre partea exterioară a uşii. Pe partea
interioară a uşii se află placa «7», de
care uzual este prins elementul de
acţionare «9», ce primeşte mişcarea
de la butucul cheii prin intermediul
plăcuţe; «17» (fig. 8).
Este foarte important ca ştifturile
«18» şi «19» să nu fie unse, pentru că
praful din aer ar adera şi s-ar bloca
sistemul YALE. Corpul «22» şi butucul
«13» sînt confecţionate, de obicei, din
alamă, care nu oxidează În mediul
atmosferic uzual de aşa manieră Încît
să. ducă la blocare şi care prezintă
bune proprietăţi antifricţiune.
Dacă, d in considerente oarecare,
se doreşte schimbarea cheii, se destupă găurile pentru ştifturi (prin perforare) şi se schimbă ordinea ştifturilor
inferioare. Se recurge, de asemenea,
la demontare dacă se pune problema
confectionării unei chei fără model.
Profilui cheii se face prin prelucrări
succesive, astfel ca toate ştifturile
să fie «Ia faţă».

9

7

leului.

va
fără încălzi re

apreclareleului. Dacă tensiunea
alimentatorului este de 6 V, rezistenta
releului
curentul minim de a~Montajul alăturat asigură comutarea
automată a alimentării unui consumator
(radioreceptor etc.) de la reţea pe baterii, În cazul unui scurtcircuit sau al unei
defecţiuni ce are
urmare căderea
tensiunii de reţea.
se reali~
zează avertizarea luminoasă (se
BJ şi sonoră a incidentului,
du-se astfel posibilitatea de a interveni
pentru remedierea situaţiei.
defe(:ţilmE~a este de scurtă durată,
tensiunea revenind in reţea În mai
de două secunde, comutarea (deci
tizarea) nu se produce, datorită Încăr
cării remanente a condensatorului din
alimentator (peste 1 000 jJ-F la jeşirea
aiimentatorului). Odată produsă, comutarea pe baterii se automenţine pînă
ia revenirea tensiunii În reţea; pentru a
reduce consumul din baterii, avertizarea
sonoră va fi deconectată după sesizare
(se decuplează din bornele M-N). După
revenirea tensiunii, dispozitivul comută
automat alimentarea la retea.
Schema de principiu
. 1) poate
adaptată În funcţie de
cerută
de consumator
de tipul releului de
care dispunem.
practică pe care
o prezentăm a fost concepută pentru
alimentarea unui radioreceptor la 6
V/300 mA. Materialele şi piesele necesare sînt: un alimentator stabilizat care
debitează 6 V/800 mA, fără Încălzire
(pentru a suporta funcţionarea continuă
a radioreceptorului, a becului indicator
de reţea B, şi consumul releului anclanşaţ); un releu cu tensiunea de anclan-

de maximum
cel mult 60 mA;
de 4,5 V,
în serie; trei
minimum
A/i00 V; o re2~jstentă
bobinată; două becuri de 9-12 V/0,2
avertizor sonor de curent continuu
alarmă

Întrerupător

clanşare

de

protecţie

(fig. 2),

rezistenţa

se calculează cu relaţia:

Avertizorul sonor poate
o sonerie
un buzer.
multiton etc., care admite
continuă la 6-9 V
are un consum
de maximum
mA. Avertizorul sau încorporat În cutia
- va
prevăzut cu
deconectare InclerlerldE!nta
suplimentar sau ştecher micare se scoate din priza M-N
după sesizarea defecţiunii).

Bateriile vor montate Într-un compartiment separat, pentru a nu coroda
prin
emanate conexiunile
piesele
interior. Ele
fi
periodic, Înlocuindu-se
se constată
consumarea lor.
Autorul stă la dispoziţia celor dornici
să realizeze construcţia
toate datele
suplimentare solicitate.

electronică.

MODUL DE
de racord În
alimentatorul este În
fu rlCti unle ; acest lucru este indicat de
B1 (care arde) şi· de funcţionarea
radioreceptorului conectat la bornele
«Consumator». (Oprirea şi pornirea rase vor face numai din
sale, lăsînd În
întrerupătorul

torul este
prin construcţie cu
acest Întrerupător.) Totodată este anclanşat releul, conectat În paralel pe
bornele «Consumator»; contactele de
lucru A-B
închise) vor fi astfel
debitarea de la

zează

tensiunii

care caureleu!
se închid

reţea,

neanclanşat;

contactele
şi astfel se alimentează
automat de la baterii becul
avertizorul sonor şi
Dioda D1
blochează tensiunea continuă a bateriilor, interzicînd debitarea acestora pe

secţiunea

de minimum
cm 2 (de exemde la transformatoarele de sonene).
....... :... - .... , contine 350-400 de
m~, iar secundarul are
Cu-Em 0,8 mm.
în caseta morht'117("lrll1ni de
«Elecl i '-'U1',-a,'I, din care se vor elimina
"'('I,.,..".f1'·,,1 şi transformatorul

MARK

Atunci cînd dorim să subliniem caracterul imperativ al unei semnalizărÎ sonore, apelăm fie la o putere acustică sporită,
fie la o succesiune
de semnale
cît si
variabile atît în
fre:cv(:ntii Montajul de
'

m intervalul 39joc acestor valori, ca şi
al condensatoarelor
10 si
100 .uF) şi C 4 -C s
nF), se r~-

în locul
cu ştecher pentru
va fi scos prin capacul

şi

în aer

REVISTA «TEHNiUM» A PUBLICAT iN NUMERELE
SALE ANTERIOARE
SERIE DIE ARTICOLE REFERI-:
TOARE LA ACEASTĂ TEMĂ. fOLOSIND RELATIILE
DE CALCUL, GRAfiCELE DATE ŞI ADOPTiND DE LA
CAZ LA CAZ SOluTn DE COMPROMIS,(SOLUTUlE'
~DEALE SiNT IN GENERAL NEPRACTBCE),:AM DIMENSIONAT ŞI REAUZ~T PRAC"nc. CiTEVA INCINTE
ACUSTICE (BOX.E) INCHiSE ŞI BASSREflEX. TOT·
ODATĂ SiNT PREZENTATE şe DouA T:IPURi DE
BNC8NTE MAI PUTIN CUNOSCUTE AMATORILOR, ŞI
ANUME INCINTA SfERICA ŞI INCINTA CU pil.NIE

o

(fiG. 5, 6).

I mE
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"

Student RADU GH.

Difuzoarele ce se pot utiliza în aceste
sisteme sînt indicate în' tabelul nr. 1.

In fig. 1 şi 2 sînt prezentate cîteva boxe
de tip bassreflex şi închise, utilizabile în

camere de locuit, săli mici de auditii etc.
P'"ntru audiţii HI-FI la puteri ~elativ
mari (40 - 50 W) s-a indicat construcţia
din fig. 3. Boxa auxiliară pentru înalte
se va realiza în funcţie de preferinţele
fiecărui constructor (dimensiunile sale nu
afectează sistemuL datorită faptului că
cele două difuzoare folosite au spatele
membranei închis). Boxa pentru joase
este de tip bassreflex .cu tub în deschidere
(2 x r,.~ 6 cm, 10 cm lungime din ţeavă
de. PV C).
O variantă a acestei boxe este aceea
pentru chitară solo. în acest caz se va
elimina boxa de înalte si filtrul se va
modifica. Se elimină bobinele, iar cele
două difuzoare înserÎate se cuplează
printr-un condensator de 10-20 J1.F.
Tot ,pentru instrumente muzicale (de
data aceasta pentru chitara bass) sînt
boxele din fig. 4 a şi 5. Prima este de
oassreflex, cea de-a doua de
Jublă_ p:"pia re::.Ji7'~nn
.mediu şi o mărire a randamentului acustic al sistemului. Pentru redarea
vocilor prin microfon, s-a prezentat sistemul din fig. 4 b.

1. BOXE PENTRU AUDIŢII îN îNCĂPERI DE LOCUIT (3, 6, 10, 15 W)

II

Filtru a

= 4-;.-6

dU oct

L =0,3
x 23 x 15,5

t

C = 20

ţlF

--.----'----.----.. ------ N (nr. de spirc) -:::,:,

ft = 2 kHz

Realizarea practică

Panourile se taie la dimensiunile coapoi se îmbină prin încleiere cu aracet şi strîngere cu şuruburi
pentru lemlt Există două variante utilizate la îmbinare: 1) ~1.nou faţă demontabU, panou spate fix şi 2) panou spate
demontabil, panou faţă fix (se aplică,
în general, în cazul boxelor de dimensiuni mici).
respunzătoare,

vOleu

Profilele decupărilor pentru difuzoare
se fac evazate pentru a nu se produce
efect de tub acustic în deschidere. Decuparea pentru mufe se face pe panoul
spate.
Materialele utilizate la confectionarea
panourilor vor fi: PAL, pane( placaj
fibră (chiar şi bradul se poate utiliza în
cazul în care se doreşte reducerea greutăţii, dar numai la. panourile laterale).
Grosimile acestor panouri sînt cuprinse
intre 10 şi 22 mm.
Operaţia următoare este acoperirea
tuturor golurilor prin chituire. Chitul se
face din ipsos, rumeguş in amestec cu
clei de oase.
La boxele sferice se aplică metoda
modelării din ipsos armat. Metoda dă
rezultate foarte bune, dar estt: destul de
dificila Totodată boxa devine casantă şi
are o greutate apreciabilă. Soluţia de
compromis pe car:! am adoptat-o constă
;r liDirea stratificată. 3. hirtiei cu un
amestec de făină albă dizolvati în apă şi
clei, obţinut prin fierbere, pe un şablon
sferic (emisferic). ~ablonul poate fi un
vas metalic în concavitatea căruia se
realizează stratificarea. După un număr
de straturi se aplică un strat de chit.
Apoi după o uscare parţială se repetă
operaţia pînă la obţinerea unei grosi mi
de 5 - 8 mm. Cele două. semÎsfere obtinute în final se Jlnesc apoi prin lipire.
în prealabil s-a oecupat orificiul pentru
difuzor.
În scopul evitării undelor staţionare
ce s-ar putea crea În interiorul boxelor
ca urmare :l reflexiilor în pereţi, aceştia

). BOXE PENTRU INSTRUMENTE MUZICALE SI VOCI

MINER

Tip

a

II
(45 W)

Gir.

b

axbx
(cm)

10

d

3 x B, C, E(40 W)

81 x 90 x

c

33

II

Tip

2 x A (30 W) 2 x B, C, E (25 W) 2 x GOQdmans 91

*
80x90x40

* Se pot utiliza şi difuzoare din seria «POWER AUDIOM» 12 ~, 1~ P, c~t şi
difuzoarele BEAG (R.P. Ungară), Hx 301, Hx 401 etc., care au puten mal man de
30 W/huc.

JOASE
A

"

t=!2ZZZ%2jZZZZl:2'2Z~ SUPORT Cit fNDRÎC
DIN PVC

00

Rm

r

'casă

bobine

a

Rm:b+

a

2'

se căptuşesc cu materiale fonoabsorban te. Excepţie fac numai boxele pentru
chitară solo. la care efectul reflexiilor
este exploatat.
Materialele folosite sînt: vată minerală (vată de sticlă), deşeurile textile şi din
P V C expandat (burete). Acestea se
aşază pe panouri, după care se acoperă
cu tifon sau pînză fixată în cuie şi prin
lipire.
Ultimele operaţii sînt fixarea difuzorului şi lipirea firelor de legătură pe

IFI

MEDII*

Goodm;1nS
!Goodmans 20 W
«AuJ\om 51»115 W . K «Midax» 15 Q
«Axiom 201>U 15-16 O
special 650-8 kHz

B

Electroimpex -Bulg.
«Solo» 12,5"W

C

R.F.T.

12,5 W
60

D

R.F.T:

6W

L2

:-1/.

E

Electronica 12,5 W
60

în

o fil,trare

suplimentară

EC a tranzistorului
schemă sînt prevăzute

metre semireglabiIe.
Cu SI se reglează

F

Electronica 10 W
P 21483
70

G

Tesla

10W
4~

*

. .p -

Majoritatea difuzoarelor indicate Ia rubrica

1

=
=
=

BC109
= BC107 '
AC181
= AC180K

în

bună măsură

V).

Cu S2 se reglează mollul de lucru al
etajului final în sensul că
stabileşte
consumul în gol la cea 30 mA.
Potenţiometrul S3 reglează tensiunea
pe amplificatorul de tensiune (între 18 şi

prin jonc-

22 V).

potenţi,J-

gativă

mediu la

nime.
S,

Potenţiometrul

globală,
reglează

S4 reglează reacţia nepentru distorsiuni rrn-

tensiunea de

ocare a

tranzistorului TI o' respectiv consumul
maxim pentru declanşarea siguranl,ci
electronice.
Dioda Zener PL6,2 "au DZ 306 asigură o cădere de tensiune constantă pe
colectorul. tranzistorului T ,.
Tipurile de tranzistvare utilizate şi ale
rlalte piese componente sînt notate"
"chema de principiu. De r~ţinut că
nzistoarele T 6' T 7 şi T 1 o se vor monta
radiatoare de căldură.

+36V

T3

= T 10 =

acoperă

şi domeniul frecvenţelor MEDII, atingînd 10 kHz. Unele depăşesc chiar 15 kWz.$!

,\~t~;~'

T

5W
40

Tot pentru frecvenţe joase sînt: H
Electronica P 21480 ce are 6Wj4Q: 1
Tesla: 5W/4Q. şi J
Tesla 3Wj4n

$

gură şi
ţiunea

Goodmans 20 W
M «Trelax» 15 n
special 2,5 kHz-20

6.~9PBO 70

se

A:nUficatorul alăturat prezintă două
}Uan vantaje, şi anume: este construit
.
~
..
tmim'
'" eglme cu piese
romaneştI, tranZ1sCoarfte finale folosite fiind de tipul pnp
'v,..;~~ gerr:laniu, şi este protej~tla scurta~ _cuit (sarcină a difuzoarelor sub 20),
~igurînd viabilitatea tranzistoarelor fina!e . . 'orice condiţii de fnncţionare.
PerPbrmanţele montajului sînt urmă
toarele: puterea utilă: 25 W (10 V la ieşire
pen tru o sarcină de 4 n şi 250 m V la
Intrare); gama de
cuprinsă între 50 - 20
tensiunea de alimentare de 30
pma
la 40 Vcc, cînd se poate ajunge la o
în
putere utilă de cea 30 W'
semnal maxim curentul de
genti'u 40 Vcc);
repaus -- 30 mÂ.(40
zg?mctul de fond
c;;::a-60dB.
In schema de montaj. deosebim patru
părţi distincte: preamplifî.catorul
siune (uanzistorul T J şi
impedanţă (tranzistorul T
prefinal T care reallizea2~
gativ3
a m(mtah:tlui
în montaj cvasicomplementar "",,,,,.
pat cu tranzistoarele T 4, T
toarele ~nale T 6' T 7 şi prot
sarcină, realizată cu tran
T 9' T 10' montată în serie cu minusul
general. Prin depăşirea consumului de
1 A (reglat cu semiregIabilul Se; de
5 kQ/1in.~ tranzistorul regulator serie T 10
se blochează, montajul nemaifiind alimentat în afară de aceasta, sistemui asi-

îNALTE

L Tesla

jumătatea tensiunii de alimentate (18
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Cablaj filtru

ÎNALTE 3

Tabelul nr. 1
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~ CAPAT

DATE

T E H N I C E.. -

P lANOR,ALBATROS" RADIO-COMANDAT
ANVERGURA ARIPii
LUNGIMEA FUZELAJUlUI
SUPRAFA Ţ A ARiPii (dm.p.)
SUPRAFAŢA AMP.ORIZ~dm.p.)

IEI, PL.1

2 800
1200
51,85
8,15
60',00

-

SUPRAFATA TOTALA (dm.p.)
PROFIL ARIPA, EPPlER-39 2
PROFIL AMPENAJ ORIZ. CLARK-Y 80 %
GREUTATE.ÎN ZBOR(g) 1800-2000
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QRIZONTAL

PROFILUL ARiPii ŞI AMP. ORIZ.
SE LUCREAZA DIN NERVURI DE
PLACAJ GR.1,ASAMBlATE
ÎN
BLOC AVÎND LA CAPETE CELE
DOUĂ PROFlLE-SABlON (A-BiC-D)
DUPA CONTURUL' CARORA SE VOR
PROFILA NERVURllE iNTERMEDIARE
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o
o

N

J
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5x5

INTERIOR,
LA PANOUl 1,CU PL,1
FUZElAJULUl ÎN INTERIORUL 8AGHETELOR

-
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Ing. 1. NEME'T'E
MOTORUL NU DEZVOLT A
PUTERE SUFICIENT A

PREZENTĂM IN CONTINUAREA ARTICOLULUI DIN NUMĂ
RUL TRECUT CiTEVA DINTRE DEFECTIUNILE CE POT APĂ
REA LA AUTOMOBilELE «TRABANT» ATUNCI CiND OPERATIUNILE DE INTRETINERE ŞI REGlARE SiNT NEGLIJATE PE
PERIOADE MARI DE TIMP.

MOTORUL SE

OPREŞTE

După ce se verifică existenţa combustibilului În rezervor, se controlează
şi orificiul de aerisire din capacul
acestuia.
Dacă in rezervor exÎstă combustibil
şi orificiile de. aerisire nu sint astupate,
se demontează bujiile şi se inspectează starea lor. Dacă acestea nu sînt
ancrasate, se verifică apariţia sCÎnteilor intre electrozi, după metodologia
prezentată in numărul anterior al revistei.
In cazul În care sCÎnteia se produce
normal, următorul pas pentru depistarea defecţiunii care a provocat oprirea

De cele mai multe ori, această defeceste materializată prin funcţiona
rea motorului «Într-un singur cilindru».
Defecţiunea este generată de o anomalie apărută În funcţionarea instalaţiei electrice localizate cu precădere
la bujii. Lipsa scînteii intre electrozii
unei bujii se poate datora Însă şi
utilizării unui amestec prea «bogat»
În ulei, care intensifică depunerile pe
bujii şi poate provoca, in corelaţie
cu condiţiile de ardere specifice fiecărui cilindru, scoaterea lui din funcţiune

motorului este controlul carburatorului

şi al traseului de alimentare. O defecţiune curioasă ce apare În special vara

la autoturismul «Trabanb> este forma.:..
rea bulelor de aer in camera de nivel
constant al carburantului, aceasta perturbind alimentarea motorului şi, in
ultimă instanţă, provocind oprirea lui.
Pentru Înlăturarea emulsiei se inchide
robinetul de benzină, se demontează
jiclorul principal şi se goleşte in intregime camera de nivel constant. Dacă
nici după această operaţie nu este
posibilă pornirea motorului, defecţiu
nea aparţine traseului de alimentare,
intre rezervor şi carburator, modul de
precizare al ei fiind prezentat anterior
În cadrul rubricii.

ţiune.

Reamintim că proporţia optimă de
ulei amestecat În benzină este de
1/33, adică 0,6 litri de ulei la 20 litri de
benzină.

CONSUM EXAGERAT
DE COMBUSTIBil
Datorită condiţiilor dificile În care
se produce arderea amestecului carburant la motoarele În doi timpi, consumul de combustibil al acestora este
mai ridicat decit cel al motoare lor în
patru timpi de aceeaşi clasă.
Experienţa de exploatare a autoturismelor «Trabanb> indică drept un
consum normal cel calCUlat după
convenţia 1 litru de benzină la 100 km
parcurşi pentru fiecare 100 kg din
greutatea totală a autoturismului. După
această convenţie, un autoturism «Trabant» 601 care are greutatea proprie
în stare echipată de 615 kg şi care ar
circula cu două persoane la bord
(pentru care În tehnica automobilistică
se consideră o greutate medie de
75 kg pentru fiecare persoană) ar avea
o greutate totală de 765 kg. Pentru
această situaţie corespunde un consum mediu de 7,65 1/100 km. Greutatea
totală admisă a autoturismului «Trabant» 601 este de cca 950 kg (patru
persoane, plus bagaj), ceea ce corespunde unui consum de 9,5 litri la
100 km ia rulajul În aceste condiţii.
Evident, datele de mai sus se referă
la o stare tehnică corespunzătoare a

U5• D
difuzor, pe mufă şi pe placa cu filtru
7). Se va verifica obligatOrIU conectarea în fază a difuzoarelor (a celor de
joase) folosind o baterie de lanternă de
4,5 V. La polarizare, difuzoarele trebuie
să se deplaseze în acelaşi sens (faţă sau
spate).
La dimensionarea filtrelor separatoare
pentru alte frecvenţe de tăiere (separaţie)
se vor folosi formulele:
(fig.

L =

2~

ft

)

C=_1_ .
2rr ftZ

14

pentru
(fig. 1)

a=4-:-6 dB
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Numărul

de spire al bobinelor este:

N=

Toate bobinele sînt realizate pe carcase cu 11 3 cm (cutie medicamente din
p Ve) prevăzute cu flanşe (fig. 8); ele
se reglează precis la o punte Le.

SLABI REA CURELEI DE
ANTRENARE A VENTllATORUlU, ŞI GENERATORUlUi
DE CURENT
SIăbirea

curelei trapezoir' ale perbuna functionare a ven"~ilatorului
şi generatorului; deci implicii ,înrăută
ţeşte răcirea motorului şi fun,,~ţionarea:~
instalatiei electrice. Pentru Îr tinderea
curelei' se slăbesc şuruburilede fixare,
ale generatorului 1, 2, 3 dil figură,
utilizînd u-se pentru aceasta ,,'1) cheie
de 14 şi se deplasează gene,
Într-o poziţie corespunzătoare.
O curea bine Întinsă trebuie
aibă la apăsarea normală cu degetUl
o săgeată de 10--15 mm la mijlocul
distanţei Între ventilator şi generator.
turbă

BA

UII An
Or. ing. OCTAVIAN

C
o-

intregului autoturism şi la condiţii de
circulaţie normale. De exemplu, În
oraş, unde condiţiile de circulaţie sînt
grele, deplasarea necesitînd opriri dese,
acceleraţii, frînări, staţionări indelungate la stop, consumul va fi intotdeauna mai ridicat decit cel realizat În
aceleaşi condiţii de incărcare la drum
«Întins».
Incadrarea consumUlui În categoria
celor normale sau exagerate nu trebuie
făcută, aşa cum se procedează de
obicei, luîndu-se drept factor de decizie o singură măsurătoare. Normal este
să se facă media cîtorva măsurători
efectuate de-a lungul unui traseu de
cea 1 000 km. Tn ceea ce priveşte
metoda de evaluare a consumului, cea
dlai sigură şi, În acelaşi timp, mai
comodă este cea efectuată de la «plin
la plin».
In majoritatea covîrşitoare a cazurilor, un consum prea mare de benzină
este provocat de defecţiuni ale instalaţiei de aprindere sau ale celei de alimentare.
TotuşI sînt autoturisme la care consumul de carburant este mare şi care
nu prezintă anomalii in funcţionarea
instaiaţiilor respective. Este atunci cazul să precizăm că la stabilirea valorii
consumului concură cu mult mai multi
factori decit cei amintiti.
.
Aceştia depind de m'aniera de conducere, condiţii climaterice, starea drumului, a pneurilor şi direcţiei etc.

Prezentăm alăturat o uşă de
santă care a fost confectionată

culiinstalată
În locul unei uşi de lem~ la un garaj vechi.
Materialele care au intrat În componenţa
ei sînt următoareie: tablă de fier (zincată
şi onduiată), profile de fier tip L şi U, rulmenţi, incuietoare tip cremonă şi Yale.
Usa este confectionată sub forma unui
pan~u metalic, avîn"d dimensiunile cu 8 mm
mai mici decît ale tocului uşii, dintr-un
cadru metalic şi tablă galvanizată ondulată.
Culisarea acestui panou se face prin inter-
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mediul a doi rulmenţi radiali care sînt
ghidaţi pe suporţii superiori (profilele tip U)
aşezaţi orizontal la partea superioară (Iungimea acestora depăşeşte înălţimea uşii
cu 40 cm) şi cu ajutorul braţelor oscilante
care se sprîjină prin intermediul a două
axe (şuruburi) pe suporţii verticali fixaţi
pe tocul uşii.
Mărimea contragreutăţii are o asemenea
valoare ÎnCÎt uşa, după deblocare din poziţia
Închisă, să se ridice singură la o înălţime
r;ie circa 130 cm.

~

Menţinerea permanentă de către
şofer, motociclist sau conducător de
motoretă a controlului asupra OIutovehiculului este o cerintă de care depinde În mod direct atît siguranţa celor
de la volan sau ghidon, cit şi a pasagerilor lor. Scăparea de sub control a
autovehiculelor poate avea Însă implicaţii din cele mai grave şi asupra celorlalţi participanţi la trafic. lipsită de
controlul pilotului, motocicleta sau
motoreta se pot răsturna ori intra
in decor, fără a afecta pe alţi
participanţi
la circulaţie. Au fost
Însă nenumărate cazuri cind pierderea
controlului unor asemenea autovehicuie a dus la pătrunderea lor pe sensul
opus de circulaţie, unde au intrat În
coliziune cu alte vehicule, au lovit
pietoni etc. Alteori, schimbarea bruscă
a direcţiei a,.utovehiculelor cu două
roţi, tot din cauza sus-arătată, a provocat derutarea altor conducători de
vehicule care, recurgind la manevre
disperate de ultim moment, s-au răs
turnat, au intrat peste alte maşini etc.
Păstrarea permanentă a controlului
asupra motoretei sau motocicletei de
către piloţii respectivi este la fel de
importantă ca şi pentru conducătorii
autovehiculelor cu patru roţi, dacă nu
chiar mai importantă, ţinînd cont de
stabilitatea precară a căluţilor motorizati.
În' timpul pilotării, motocicliştii şi
motoriştii trebuie să-şi concentreze
atenţia numai asupra drumului (fără
Însă a conduce inhibaţi, crispaţi), dar,
în acelaşi timp, este necesar să-şi distribuie atenţia de aşa natură Încit să
nu piardă din vedere manevrele ori
intenţiile de manevre ale vehiculelor
din faţă, din spate, din stînga sau din
dreapta lor. Ei trebuie să ţină seama
concomitent şi de deplasarea pietonilor, de reacţiile acestora la apropierea
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Aparatul prezentat permite obţinerea
automate cu intermitenţă a
unui claxon avertizor.
Prin apăsarea butonului K 1 • montajul
se pune În funcţiune. Multivibratorul
astabil format din tranzistoarele Ti - T 2
generează un semnal dreptunghiular.
Pentru a nu influenţa cu o sarcină
funcţionarea
generatorului, semnalul
este cules din circuitul de emitor al lui
T 2 şi prin T 3 se comandă tranzistorul
de putere T4, care la rîndul lui acţionează
claxonul. Dioda protejează tranzistorul
T4 de vîrfurile de tensiune cauzate de
autoinducţia claxonului. Consumul total
(inclusiv al claxonului) este de aproximativ 40 W, la o tensiune de alimentare
de 6 V.
Tranzistoarele T3 şi T4,- vor fi de tipul
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motoretelor ori motocicletelor.
Conducerea modernă, preventivă,
impune şi conducătorilor de autovehicule cu două roţi, la fel ca şi şoferilor,
să nu se bazeze pe prudenţa celorlalţi,
ci «să fie prudenţi şi pentru ceilalţi
participanţi la trafic». Realizarea acestui deziderat major al circulaţiei zilelor
noastre cere Însă atenţie, multă atentie, În conducerea autovehiculului, căci
nu poţi intreprinde nici o măsură menită să prevină ajungerea la o situaţie
periculoasă fără a observa la timp
pericolul. Pentru a-I observa, pilotul
trebuie să fie, cum se spune, pe fază,
ad ică atent.
Aşa cum spuneam, secunda sau
chiar fracţiunea de secundă are «valoare» mai mare pentru motociclist
sau motorist decit pentru şofer.
1n istoria motociclismuiui sînt cunoscute cazuri de piloţi celebri care
şi-au pierdut viaţa pentru că au scăpat
doar citeva fractiuni de secundă controlul conducerii masinii.
Viaţa de zi cu zi ne oferă, din păcate,

AUERTIZOR
acţionării

rul şi, În acelaşi timp, se vor şi odihni.
A vioanele şi elicopterele În aer şi
reprezentantele sexului frumos pe pă
mînt, pe trotuare, spre care şi-au Îndreptat prea mult privirea in timpul
mersului motocic!istii si motoristii au
reprezentat În multe situaţii «cauza»
pierderii controlului maşinilor respec::
tive cu consecintele la care m-am
referit.
.
Cei care ocupă locul din spate pe
motoretă, scuter ori motocicletă au si
ei un rol deloc lipsit de impO,rtanţă î'n
realizarea securităţii deplasării autovehiculelor cu două roti. Fac această
afirmatie deoarece din 'studierea evenimentelor rutiere În care au fost
angajaţi motoriştii şi motocicliştii re",
zultă că Într-un procent Însemnat din
Colonel VICTOR BEOA.
acestea atenţia piloţilor a fost distrasă
de pasagerii care, antrenÎndu-Î in dismereu exemple de accidente suferite
cuţii, Îndemnindu-i să privească inori provocate de conducători de motociclete sau motorete din pricina nea- tr-un anumit punct, i-au «ajutat» să
piardă controlul maşinilor. O exclamatentiei lor. Cele mai frecvente sint cazurile cînd aceştia pierd controlul ghi- ţie. exprimind mirare, admiraţie, un
ţipăt al celui din spate pot deruta pe
donului din pricina intoarcerii capului
motociclist sau motorist, il pot deterpentru a auzi mai bine ce spune Însomina să scape de sub control autoţitorul sau insoţitoarea, ori pentru a se
vehiculul respectiv.
face mai bine auziti de cei din spate.
Oboseala excesivă, alcoolul, ingeraÎncercarea de a' remedia din mers
unele defecţiuni apărute la maşină- rea unor medicamente se numără printre principalele cauze care duc la
prin aplecarea corpului, inclusiv a
diminuarea
atenţiei
conducători
capului, spre locul cu pricina constituie
lor auto, inclusiv a piloţilor de motorete
o altă cauză importantă de scăpare a
şi motociclete. Sub influenţa acestor
controlului motocicletelor sau motofactori, manevrele efectuate de conduretelor.
cătorii auto îşi pierd din precizie, sînt
Nu rareori, piloţii pe două roţi ajung
efectuate cu intirziere, ei nu observă
să fie angajaţi În evenimente rutiere
la timp sau deloc diversele mijloace de
pentru că vor să facă, in acelaşi timp,
semnalizalle rutieră sau semnalele aldouă lucruri: să conducă motoreta
tor participanţi la trafic etc. Tinerii
sau motocicleta şi să privească peisanoştri deduc, bineinţeles, cit de mult
jul din jur-in multe cazuri, ce-i drept,
pot afecta siguranţa deplasării vehicuneasemuit de frumos. Cînd ajung inlelor aceste greşeli de pilotaj sau situatr-un asemenea loc ii sfătuim pe titii de neobservare a unor semne ori
nerii noştri să facă o haită. Vor putea
semnale.
admira nu În fugă, ci pe indelete deco-
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indicat. Procurarea lor fiind destul de
se recomandă Înlocuirea lui T 3
cu un SC 107, iar În loc de T4se montează un releu corespunzător.
Dacă claxonul se înlocuieşte cu un
bec sau un avertizor sonor cu un consum mai mic, tranzistorul T 3 poate fi
un SC 107, iar T4 din seria tranzistoarelor de putere EFT (212, 214, 240, 250 etc.).
Dispozitivul se pretează şi la acţionarea
soneriilor muzicale bitonale (<<tingtong»), care se găsesc În comerţ. Aceste sonerii funcţionează corect dacă
butonul de sonerie se actionează intermitent. Cu ajutorul dispozitivului, acest
lucru se obtine automat, astfel soneria
va avea un ton muzical şi la o apăsare
permanentă a butonului de către un
vizitator nein iţiat.

dificilă.

'in continuare dăm cîteva indicaţii CUI
privire la construcţie. Cadrul uşii este confectionat din cornier L 30 sudat, pe care
est~ fixată tabla galvanizată ondulată. Fixarea tablei la marginE"..a cadrului se face tot
cu cornier. Pentru rigidizare se mai pun
două corniere L 25 pe diagonalele cadrului,
de care se prinde tabla galvanizată prin
nituire. Intersectia diagonalelor trebuie să.
'f' facă sub mijlocul panou lui. Fixarea ÎncUietorii (cremona) şi a Valei se face pe o
placă de fier de formă tnunghiulară montată
sub
celor două diagonale. Blocarea prin
a uşii se face prin
cremonei, care se infig În două găuri
tuate În tocul usii.
În cele patn.l' colţuri ale cadrului se fixează cîte
din fier cornier
60
care, la

In ti!'> rlO::lI"i'l

se

fier cornier de
Acest panou se poate confecţiona
aluminiu sau chiar din PFL sau
avînd avantajul in acest caz că este mai uşor
şi se pot folosi pentru echilibrare resorturi

În loc de contragreutăţÎ,
Blocarea În poziţia deschisă se face cu
ajutorul unui cîrlig.
Uşa culisantă prezintă următoarele avan'taje faţă de o uşă clasică:
- se deschide ocupînd spaţiul dinspre
tavan, nefiind necesar să ocupe un spaţiu
În faţa garajului:
- deschiderea şi Închiderea sînt foarte
uşoare (se pot face numai cu două degete),
cu toate că greutatea ei poate atinge
60-70 kg, datorită echilibrării cu contragreutatea:
asigură iluminarea maximă a garajului
În timpul zilei:
- pe cele două ;>ine de rulare se poate
fixa o bară transversală cu scripete, care
poate ridica greutăţi mai mari) ca motorul
turismului:

- pierderile de căldură În timpul iernii
se fac numai la marginile tocului;
se execută dintr-un singur panou
deosebire de cele obiscel
două panou~i
acestea fixÎndu-se
tocul
cu ajutorul
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set de discuri
Un mare
al celor care aleg pentru
atelier maşina de găurit
dotarea
MG 4 este
că aceasta se poate transforma
Într-un strung pentru piese din lemn
2).
MG 4 se introduce Într-un banc
prevăzut cu subansamblu riie necesare
pieselor din lemn.
acest
piese din lemn cu o
300 mm şi cu un diametru

o

asemenea unealtă,
electrică de
MG 4este oferită de o unitate industrială
sale de caliI"nt)C::",I''IIn Curtea

nare,
poate executa, cum ar
lemn

la un diametru

sarcină -1
de
Trusa de accesorii
de găurit cuprinde 10

În

la un diametru maxim

la
ia lustruirea
de lustruit si saiba de
diverselor obiecte.
pot fi montate
În mandrina
fără a se mai utiliza axuf

"1
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De asemenea, aşa cum lesne se
poate observa din fig. 5, ..... n''''''''''1I"''
de
se pot executa cu
na montată
bancul de lucru.
Şi acum iată
din
de
care trebuie să
care utilizează
portabilă MG 4.
-Sarcina
nu trebuie să
depăşească
Înscrise pe plăcUJa ".indicatoare.
-Inainte de conectarea la reţea
se fixează mandrina pe axul principal prin lovire uşoară cu un ciocan
de lemn inspre corpul maşinii.
-Maşina estE:: comandată de un
Întrerupător care trebuie să fie
deconectat inainte de introducerea
fişei la priză. Pentru mersul intermitent se acţionează asupra butonului striat; pentru mersul continuu
se blochează întrerupătorul prin
impingerea ştiftului de blocare.
Maşina MG 4 se livrează cumpă
rătorilor cu mandrină, o cheie pentru mandrină şi două bucăţi perii
de rezervă.
Pentru toţi cei interesaţi de această utilă unealtă reamintim adresa producătorului: ElECTROARGEŞ, Curtea de Argeş, Telefon
11 700, Telex 18277.
Atenţie! Produsul este garantat
timp de 1 an de la cumpărare.
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f. În locul oncarUia dintre acesti
pereţi deterioraţi putem monta foarte
simplu şi uşor pereţi din plăci aglomerate din lemn (PAL), ale căror gro<;imi variază Între 8 şi 25 mm. Plăcile
de mar! dÎmensiLHll se taie la ÎnăI1imea
încăperilor şi se montează fie ca panouri fixe (intre pardoselile Încăperilor
învecinate), fie ca pereţi .demontabili
(peste pardoseală şi fixate Între per-

vazuri de lemn sau prin impănare cu
dispozitive speciale ca prese filetate,
suporturi metalice etc.). La plafon, panourile sînt menţinute vertical Între
profile cornier sau pervazuri de lemn
fixate În dibluri. Plăcile sau panourile
(din plăci extrudate PALEX, simple sau
realizate din două plăci cu schelet de
lemn intre ele, făcut din benzi de distanţare de placaj sau tot din PAL,
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groase de 5-12 mm) sînt asamblate
pe verticală in lambă şi uluc sau solidarizate În dreptul rosturilor cu două
şipci de lemn. Plăcile sau panomile
se finisează prin vopsire cu vopsele
de ulei sau se acoperă cu tapete semilavabile lipite cu aracet.
g. Tot ca înlocuitor al zidurilor obişnuite putem folosi panouri realizate
din plăci fibrolemnoase (PFL) dure,
groase de 4-6 mm, emailate sau
melaminate, lipite pe un schelet simplu
din şipci de lemn sau fîşii din PAL
(pe o parte a scheletului se lipeşte
PFL dur, pe cealaltă PFL poros, peste
care se lipeşte o altă placă de PFL
dur) sau pe un schelet dublu (avind
la mijloc PFL poros, iar pe ambele
feţe exterioare PFL dur). Panourile
din PFL se montează la fel ca şi cele
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din PAL. Nu au nevoie de finisaj,
plăcile fiind gata finisate din fabricaţie, doar rosturile dintre panouri se
acoperă cu baghete profilate de lemn,
prinse in ţinte albe sau cu profile de
material plastic.

3. REPARAREA ZIDURILOR
PORTANTE
Zidurile de rezistenţă, realizate din
vor putea fi reparate numai
În cazul in care nu prezintă fisuri În
diagonală, cu deplasarea părţilor una
peste cealaltă in sensul transversal
(perpendicular pe suprafaţa zidului).
a. Fisurile puţin importante se vor
repara la fel ca cele din zidurile subţiri,
prin deschiderea fisurii, udarea şi umplerea completă a fisurii cu mortar
de ciment bine Îndesat. 1n cazul În
care sint- cărămizi dislocate din patul
lor de mortar, acestea vor trebui,
desigur, îndepărtate, curăţate de mortar şi rezidite.
b. Fisurile mai largi (În sensullongitudinal al zidului) se vor repara prin
scoaterea, pe porţiuni de 50-70 cm,
a cărămizilor dislocate de o parte şi
de alta a crăpăturii, astfel incit să
formeze trepte (ştrepi) care să permită
o cît mai bună legare cu zidăria nouă.
Zona respectivă se udă bine, la fel
şi cărămizile ce vor fi folosite, şi se
reface zidăria pe porţiunea Înlocuită
cu mortar de var cu adaos de ciment,
umplînd bine rosturi le. Este indicat
ca la fiecare 3-4 rinduri de cărămidă
cărămidă,

să

se introducă în zidărie ŞI reţele din
vergele de fier-beton de 6 mm grosime,
prelungite În zidăria bună (rămasă)
cea 50-100 cm de o parte şi de alta a
crăpăturii (fig. 8).
După citeva zile se va desface o
nouă porţiune de zid, pe 50-70 cm
înălţime, procedind ca mai sus, astfel
incît, treptat. să se repare toată fisura
in mod constructiv, competent şi cu
siguranţa că zidul respectiv va rezista
bine şi in viitor.
c. Unele ziduri prezintă găuri prin
expulzarea din masa lor a mai multor
cărămizi. Avaria este, de obicei, gravă,
de natură să compromită zidul prin
slăbirea coeziunii sale pe o mare
porţiune În jurul găurii. Dacă se constată Însă că zona respectivă nu este
slăbită, se poate trece la repararea
(astuparea) găurii, indepărtind mai intii cărămizile ce se clatină, apoi se va
proceda intocmai ca la repararea fisu'rilor largi (punctul b).

4. REPARAREA PLAN$EELOR
Avariile ivite la planşee şi pe care le
putem repara cu mijloace proprii constau fie În deplasarea grinzilor planşeului de pe reazeme, fie În deteriorarea umpluturii dintre grinzi.
a. Planşeele locuinţelor sînt realizate din beton armat sau avînd grinzi
de lemn, de metal sau prefabricate din
beton armat.
Pentru refacerea planşeelor de beton
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armat deteriorate trebuie cerut concursul specialiştilor, problema depă
şind

posibilităţile gospodăreşti obiş

nuite.
Repararea planşeelor cu grinzi de
lemn se va face astfel: se desfac şi se
îndepărtează părţile distruse; capetele
grinzilor de lemn se smolesc (se carbolinizează) şi se îmbracă cu carton
asfaltat lipit cu bitum topit; capătul
propriu-zis al grinzilor nu se smoleşte,
ci se unge cu substanţe antiseptice
pentru a evita dezvoltarea ciuperci lor
saua insectelor; pe zid grinzile se
aşază pe poziţia stabilită, pe bucăţi de
dulapi (lungi de 50-70 cm şi de lăţi
mea zidului). Grinzile se solidariz.ează
de dulapi cu chingi metalice din fier
lat de 40 mm şi gros de 4 mm, pri05e
cu holzşuruburi sau Îndoite În unghi
drept şi virite În resturile verticale ale
zidului. La rîndui lor, dulapii sint ancoraţi În zidărie cu praznuri (fier lat, despicat la cap pe cîţiva centimetri). Grinzile trebuie să se reazeme pe zid cel
puţin 25 cm. In cazul În care pe zidul
respectiv se intilnesc două grinzi, ele
se vor lega pe ambele părţi laterale .cu
eclise metalice din fier lat de 6 cm şi
gros de 6 mm (lungi de 50-70 cm),
prinse de capetelegrinzilor cu holzşuruburi (minimum 3 pe fiecare grindă). Tn jurul grinzilor se va reface zidă
ria (fig. 9).
Repararea planşeelor cu grinzi de
metal se va face astfel: după desfacerea şi Îndepărtarea părţilor distruse,
grinzile se reaşază În poziţia stabilită
pe plăci de tablă groasă de 2 cm (tole),
lungi de 60- 70 cm şi late de cel puţin

25 cm, de care se sudează pe ambele
părţi. La rîndul lor, plăcile sînt solidarizate cu grinda de beton armat de pe
zidul respectiv fie prin praznuri (de
fier lat de 4 cm şi gros de 4 mm) sudate dedesubtul plăcilor şi introduse
În grindă, fie de mustăţile ce ies din
armătura grinzii. Prima variantă este
posibilă numai odată cu turnarea grinzii de beton armat (fig. 10).
În cazul in care pe zidul respectiv
nu există grindă de beton armat, este
necesar ca Înainte de reaşezarea grinzilor metalice să se toarne un cuzinet
de beton armat, pentru care se va cere
concursul specialiştilor.
După reaşezarea grinzilor şi solidarizarea lor cu zidul pe care se reazemă,
se va reface zidăria dintre grinzi.
Repararea planşeelor cu grinzi prefabricate din beton armat se va face
astfel: după desfacerea şi îndepărta
rea părţilor distruse, grinzile se reaşază in poziţia stabilită pe un pat de
mortar de ciment gros de 1,5-2 cm
(cu udarea obligatorie a porţiunii respective de zid). Mustăţile de fierbeton ce ies din grinda prefabricată
se alătură mustăţi lor lăsate din grinda

de beton armat de pe zid şi se sudează.
,Apoi se reface zidăria dintre grinzi.
Intre capătul grinzi! şi faţa opusă a
zidului se toarnă beton pentru monolitizare; de asemenea se poate turna
beton Între grinzi, În loc de a se face
zidărie (fig. 11).
Desigur că atunci cind grinzile, indi'ferent din ce material sînt făcute,
sint deteriorate şi nu pot fi reparate
va trebui să le inlocuim.
b. Umplutura dintre grinzile planşeelor poate fi foarte variată, după
natura planşeuiui respectiv. O trecere
În revistă a tuturor structurîlor uzuale
de planşee ar depăşi, desigur, cadrul
pe care ni l-am propus pentru articolul nostru. În toate cazurile însă,
porţiunea distrusă se va reface cu
aceeaşi structură ca cea existentă in
restul planşeu lui. Cu această, ocazie,
dacă este posibil, recomandăm inlocuirea stratului de izolaţie fonică, realizat, de obicei, din zgură sau moloz
(care sînt grele), cu un strat de cîţiva
centimetri grosime de polistiren expandat, care este foarte uşor şi are,
totodată, o mare eficienţă izolatoare.

5. REPARAREA CALCANElOR
Repararea calcanelor nu presupune
numai îndepărtarea cărămizilor dislocate din masa zidului şi rezidirea
lor pe înălţimea şi conturul iniţial.
Pentru a face o lucrare bună va trebui
să tinem seama de următoarele considerente constructive:

a. Grosimea zidăriei, la realizarea
calcanelor, să fie de 24 cm (o cărămidă),
iar mortarul folosit să fie de var cu
ciment sau chiar de ciment.
b. În cazul În care calcanul este puţin
Înalt (1-1,50 m), îl vom putea face
din zidărie groasă de numai 1/2 cără
midă, dar la intervale de cea 1 mpe
lungimea calcanului îl vom consolida
cu stîlpi de o cărămidă; mortarul· folosit
va fi obligatoriu cel de ciment.
c. În toate cazurile vom căuta să
legăm bine calcanul de şarpantă cu
ancore de fier (de exemplu, În formă
de x). Pentru ancore putem folosi fier
lat de 40x4 mm (sau BOx 6 mm). Distanţa dintre ancore va fi, desigur,
determinată de structura şarpantei,
deci de posibilităţile efective de ancorare. În orice caz se recomandă cel
puţin două ancore, distanţa dintre ele
fiind de cca 3-4 m (fig. 12).

6. REPARAREA

COŞURllOR

Multe coşuri nu mai sint necesare,
fiind scoase din uz. Deci" ca primă
măsură de intreprins: să vedem care
coş nu mai este necesar şi, cu avizul
organelor competente, să-I demolăm.
Se constată, de asemenea, că multe
coşuri sînt prea- Înalte sau (şi) neancorate. Să cunoaştem deci cît de
Înalt trebu ie să fie un coş şi in ce
condiţii se realizează.

(CONTINUARE iN
NUMĂRUL VIITOR)

- 60;<6 rnm.

cu O PA},..).,-Â
P1&N"TleU DE5C-H!D6C>('
DE LA 5 .00 L-A
1"-

7>AfeFAt0T6

a.Oo m,

I
I

Il

$AR.PA~TĂ cu O PAtUTĂ 'P6t.lTRU
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La pag. 18 coloana 4 rindul 19 din
Inul de nisip.

nr. 4 se va citi:

şi o treÎme apă din volu-
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1

sursă

este o mică baterie cu CdNi sau
cu mercur, de tip nasture, cu viaţă
minime.
punte
măsurare se foloseste mai rar. De obicei, tensiunea de
.
este
de un amcu tranzistoare
sau
int,ony·""t",
3). De la

metodă tabelară

o determinare
avînd În vedere
practice, reale de
Utilizarea exponometrelor elecelectronice
o garanţie
mod corect,
o risipă de
nu
fi
trebuie
pe
altă
că întrebuintarea exponometrelor nu exclude eroarea În mod absolut, deoarece se pot
face cu uşurinţă greşeli de manevrare
i nterp retare.
construdorilor de aparatură
tnj'(Ulr;:Jltir,:;
În general de aparatură
de luat vederi, s-a
aşadar, problema
determinării
şi exacte a expunerii
pentru orice
de
ca
ţie relativ
fr"· ...,"""'·fi,..,,,,""

sau

precizie.
sensibile, dar
le limitează
laborator.
Cea mai
este redată
fig. 1.
cu siliciu sau
seleniu
conform unei caracteristici,
proporţional cu
mina
Într-un circuit ce comportă o
de sarcină şi
şi un microampermetru. De:zava,nteljul
constă În dimensiunile mari ale
3-4 cm 2 ), dimensiuni
necesit,atea obţi
nerii unui curent suficient de intens
(curentul este
cu cantitatea
de
re).

propriu-zise.
CO,mIOI€:teiaza cu un element
de obicei,
~",n<:tlnlllT:'1TII "",o,tor;",I.II,,i fotode reacţie
execuţie (partea
""m>nlitir",t.r\r nu este prevăzută În
constructiile. Sistemul
lucra parţial, respectiv fără blocul
avînd
rol indicator.
4
o altă schemă de măsurare
În practică, cu rol de indicaSistemul este utilizat la
de
indicaţia nefiind
funcţie de sensibiiitatea filmului,

DE fUNCTIONARE
Aparatele fotografice prevăzute cu
sisteme de măsurare a luminii pot fi
din următoarele situaţii:
sistemul de măsurare si funcaparatului nu există nici o
directă, sistemul de măsurare
un e)(ponometru încorporat cu
citire independentă.
Sistemul de măsurare nu acţio
nează nici un element al aparatului
dar vizualizarea se face prin
legată de operaţia de încadraîn evidentă corectitudinea
f'nlYl~,in",h",i diafragmă' - timp de
diafragmei sau a
manual. Acest tip de
TUlrlc1:iolnal'e este numit, de obicei, semiautomat.
* Sistemul de măsurare furnizează si
un semnal
comandă si executie car'e
diafragma,' fie obturatorul.
Filnctionare~ este automată si sistemul
vizualiziare a corectitudinii expunerii
De obicei există şi posibilitaaparatului În regim normal
semiautomat.
utilizate Între

ce
m()dific1ind "",nfit",i''''''' de lumină
ce ajunge pe materialul fotosensibil.
O analiză scurtă a combinaţiilor
În tabelul nr. 2 poate pune În
o serie de avantaje şi dezavantaje.
Exponometrul încorporat este un ajutător
dar nu poate măsura decît
lumina
din
de
unde se
condiţii
reduse de iluminare nu se obţine nici o
indicaţie, sensibilitatea devenind insuficientă. Un exemplu este aparatul cunoscut de fotoamatorii noştri, ZENIT E.
Aparatele semiautomate echipate cu
etement fotoemisiv sînt o primă variantă
perfecţionată. Acul microampermetrului este plasat În vizor; un sistem potenţiometric acţionat de diafragmă (cel mai
adesea) permite controlul expunerii 7 valoarea corectă corespunzînd unui reper
cadrul ViZOfUlui. Dezavantajele
fix
unui element receptor al luminii
ambiante se păstrează. Aparatul VOSHOD face parte din această categorie.
.* Aparatele automate prevăzute cu
element fotoemisiv pentru măsurarea
luminii sînt aparate de construcţie simplă, cu un singur obiectiv, cel mai
adesea prevăzute cu obturator central.
Dezavantajele sistemului de măsurare
nu justifică echiparea ~nor aparate complexe de tip reflex. in funcţionare se
acţionează asupra obturatorului central,
modificindu-se timpul de expunere.
Dacă aparatul nu este prevăzut cu posibilitatea de decuplare a automatului,
dezavantajul suplimentar de a nu
fi folosit În condiţii reduse de iluminare.
Un exemplu de aparat automat cu
celulă fotoemisivă este ZORKI-10 (11).
* Sistemele de măsurare cu fotorezistentă echipează aparate de bună şi
foarte' bună calitate de tip reflex şi,
Fotorezistenţa se p lacalea razeJor de lumină, În fata
perdelei (obturator foca!),
este
dicată În momentul ovnlln.:>rii
le

VllOR

INTRODUCEREA
CifREi DE
SENSiBiliTATE

ou

TELEMETRU

DIN/ASA)

Fotoreeeptorul

Sensibilitate

Rezistenţă
internă

0,OO5}lAlţx. em

Fotocelulă

TArflBURUL DE

F ,)lo~ll:Il1~nt

REGLARE A
TIMPiLOR

1 .uAjlx.em 2

cu siliciu

0,01-1,0 kO

Măsurare

Funcţionare

Fotoelement
cu seleniu 0,1 .uA/lx.cm 2 0,1-10 kO

dentă mată

Fotorezistenţă CdS

0,02.uAjlx.V
02 J1.A/lx.V

1 -106 kO
1 -10 5 kO

Element fotoemi
siv (Si, Se)

lFotodiodă

cu germaniu

",,,!:u,,,tllilll'

0,05.uAjlx

F otorezistenţe
(CdS)

0,1-10 MQ

sau la inceputul apăsării pe
are
măsurarea, diafrag2. 1n momentul de-

PENTAPRisMĂ

CADRUL
ViIORULUi
LENTiLĂ FRESNEL -

....... ,- • ~OOC

se
automat,
diafragmei În vizor. rotindu-se manual
inelul corespunzător de pe oDjectlll.
Situatia se intilneste cînd se folosesc
obiectiile fără diafragmă electrică sau
cînd expunerea trebuie să ducă la obtinerea unor efecte speciale.
O altă modalitate de culegere a luminii constă În a prelua o parte din
fluxul ce trece prin prisma redresoare.
Sistemul constă Într-un divizor optic
(fig. 12) aşezat pe una din feţele redresoare ale prismei şi un dispozitiv de
concentrare a luminii. O fotorezistenţă
CdS primeşte lumina concentrată. Aparatele din seria PRAKTICA (de exemplu,
cel din fig. 13) sînt echipate cu acest
sistem de măsurare interioară a luminii.
La aceste aparate există În vizor un reper
fix; se alege timpul de expunere şi prin
rotirea inelului diafragmei se urmăreşte
aducerea acului microampermetrului În
dreptul acestui reper. Se poate lucra şi
invers: se fixează diafragma şi se acţio
nează manual tamburul timpilor de expunere pentru aducerea acului la reperul fix. Funcţionarea este semiautomată.
Dacă obiectivul are diafragmă electrică,
se poate lucra in regim automat orin
reselecţia timoului de expunere (fig. 14).
nctlonarea automată a diafragmei prepune trei faze: 1. in momentul armării

mată

*

*

*

-

*

*

1

minii utilizind un element fotosensibil
la suprafaţa mesei de mărit constă 'in
suprafaţa redusă a acestuia. Din această
cauză nu se poate
cont de diferenţele de iluminare
zonelor din imaceea ce duce la erori de expunere
mari) şi impune căutarea unei
porţiuni
imagine căreia ii cores;plJmdle
caracteristici cunOsclLite
subiectului). Deter-

declatnş,ati:>r

avîndu-se In vedere largi le posibilităţi
de lucru ale acestOra (mterschimbabilitatea obiectivelor, fotografierea la mică
distanţă, microfotografierea etc.). Problema plasării fotorezistenţei se poate
rezolva prin mai multe căi, dintre care
se vor prezenta
primă cale COI"Istă in
CdS
fluxul
care iese
inversoare către

",

jnde- semiaut-open- auto-

ma
clan sării nH)nr'III_.71<::P
chide la
revine la deschiderea
rarea este intrt>Yllni'ii
O variantă
luminii

se ajusteze timpul de expuClUl.UIIICll.lniţial se introduce potenţiometric sensibilitatea hîrtiei determinată prin probe la începutul lucrului.

atunci
expunere se realizează
fără intervenţia intermediară a operatocînd

Un astfel de sistem nu este scutit de
erorile de măsurare, care vor duce implicit la greşeli de expunere.
Există construcţii complexe, care nu
stau la indemîna fotoamatorilor in să,
pentru determinarea corectă a timpului
de expunere pentru hirtia fotografică.

element asupra căruia se
int,p,rvin;:> este
de &liI.punere, diafragma
În C&'lul mărirlior
sau neexistînd '10 cazul copierii.
Măsurarea luminii se face cu un
element fotoemisiv sau cu o fotorezistenţă. Elementul fotoreceptor se montează in' masa de mărit sub un căpăcel
translucid de sticlă sau masă plastică.
sau într-o casetă de mici dimensiuni,
foarte plată, mobilă. Indicaţia se obţine
sub forma unor valori de curent sau
unităţi fotometrice pe cadranul unui
microampermetru. Determinarea timpului de expunere se face mai rar prin
introducerea sensibilitătii materialului
fotosensibil pozitiv in sistemul de mă
surare. Cel mai des se măsoară lumina,
se fac citeva probe şi timpul corect
stabilit prin probe este notat. Orice altă
exounere se face prin raportare la prima,
sistemul de măsurare punind in evidenţă
raportul necesar.
Dezavantaiul esential al măsurării lu-

OBiECTiv

t
I

+ ~_.-'

FOTOElEMENT

OSi~GTiV-e- -FiL;J----

DIVIZOR OPTic
~

oispoziTiv DE
. ..
CONCENTRARE A LUMINII

2

e

FOTOREZisTENTĂ

0

.II

:v

3--++-

I

Y
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_

I

O
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"FUNK AMATEUR" - R.D.G.j
,.GST" - S.U.A.

"MODELIST CONSTRUCTOR"
U.R.S.S.j
"EZERMESTER" - R.P.~.

FILTRU

DE PREZEnTA

[ODUERI R

În instalaţiile de sonorizare pentru
diverse efecte acustÎce se utilizează
montaje electrice speciale. Un astfel
de montaj este şi filtrul de ore:zeIltă.
denumit astfel pentru
ce le oferă de a scoate
anumite
din n~,,~+·~nl
Reglarea
semnalului se
din
iar
efectul de
din

"FUNK AMATEURSII
-R.O.G.

TOR
IIm

AmPLIFI[ATOR

respectiv aprinderea beculuL
Montajui electronic
aşa-nudeci frecvenţa de aprindere
mita orgă de lumini
comandat de
se stabileşte din potenţio
amplitudinea semnaluilli audio diferenţiat în spectrul de frecvenţe.
. Transformatorul de retea
Pentru multiplicarea efectelor optice trebuie să asi~ure in secundar
se mai introduc actualmente şi genera- 12 V/1OO mA, eventual se foloseşte un
toare de ritm care, de fapt, nu sint co- transformator de sonerie. Becul este
mandate la vreo componentă a muzicii, de 220 V cu o putere de pînă la 200 W.
ci singure generează impulsuri luminoase cu o frecvenţă prestabilită de
constructor.
uEZERMESTER"
. - R.P. U:
Un astfel de montaj este prezentat
si în schema alăturată in care ce.le
Pl
două tranzistoare intr-un montaj de
multivibrator comandă deschiderea

lORE[TOR

Corectarea caracteristicD de frecventă
realiza cu succes utilizind şi ~
integrat
prezentat este
adecvat
dozele pif:Z~l:er.a.mice.
Imipedl.an1ţ3 de intrare fiind in jur de
100
corectarea caracteristicii de frecvenţă se retuşează din potenţiometrele

Ru

şi

Ru·

Se observă că alimentarea se face
dintr-un alimentatoF ce debitează + 20 V
şi - 20 V
de mas~ _Tipul circuitului
integrat şi
pie-elor componente
sînt notate pe scnem2
.MODEUST
CONSTRUCTOAU - U. A.. 5.5.

I.xlN4004
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ARIPA (15) este clasică şi realiza1ă - ca dealtfel intreaga construcţie - numai din materiale
indigene. Nervurile au profilul aerodinamic modem
EPPlER-392, care permite o viteză mare . are
coeficient de portanţă foarte ridicat la.
de 3 grade la cit este montat pe
turul nervurilor A şi B se lu
intermediare, din
la
baza
ii este
cefelafte
4b
montarea
oţel coardă de
se montează la bordul
secţiunea 3x 10 mm), la bordul
de fugă
x4) şi in zona centrală la extrados
(4x10) şi intrados (3Xl0). In zona indicată pe
• desen, aripa se înveleşte cu furnir din tei de 0,8 mm,
pentru ranforsare ŞI carenaj aerodinamic. Piesele
aripii se montează pe planşe1a de lucru peste desenul copiat pe calc şi se inc/eiază 'cu cleiuri pe
bază de nitroceluloză, cum sint «ago» şi emaita
sau clei aracet alb.
Aripa se construieşte demontabită, de la centru,
iar la montaj şi uscare se controlează să nu se t01sioneze. Este indicat, din punct de vedere aerodinamic, să se scadă incidenta aripii spre capete,
pe ultimele 6 nervuri, cu un calaj la ultima nervură,
sub bordul de fugă, de 4 mm.
AMPENAJUL ORIZONTAL (12), format din
stabilizator şi partea mobilă (profundor), care sint
articulate cu balamale metalice de penar (30), este
demontabil la centru, prin intermediul lamelelor din
otel, tr~~ute prin ţeava (21) fixa~ pe derivă şi a
comenzII -legătură a profundorului prin sirmă din
otel (28) cu diametrul de 1,5 mm, care intră in tubul
plastic corespunzător (29).
Longeroanele se montează la bordul de atac
(brad ca secţiunea 2x8 mm), la bordul de fugă
(3 x 10), În zona centrală, la intrados (3 x 4) şi fa
articulaţii, unde grosimea este de minimum 5 mm,
care se profilează.
AMPENAJUL VERTICAL are in spatele denvei (15) direcţia mobilă, articulată pe balamale metalice (30) cu Întăritura (25) din placaj de1 mm si
,suport comandă (26) din baghetă groasă de 5
'
montată pe dreapta. După montarea nervurilor
metrice (11-21) şi a nerv-urii inclinate (22) pe
bordului de atac
cu sectiunea
"""'=i\!!1'E\I~iro:tmJI de
şi
şi "',",'~~'" ""''''

o mASĂ

pinză,

Un sac din
cu lungimea de
1 200 mm şi diametrul de 130 mm, conţine tot ce trebuie pentru ca În doar
citeva minute să puteţi alcătui o masă.
Construcţia mesei este dată in desen. In orificiile cuburilor 1 se fixează
stinghiile 2 şi picioruşele 3. Acestea
din urmă se unesc intre ele pentru o
mai mare stabilitate cu ajutorul şipci
loc 4, fixate prin bulonul 5.
Partea principală a mesei o constituie suprafaţa acesteia, alcătuită dintr-un număr de 40 de şipci inguste,
incleiate pe o bucată de pinză. Astfel
confecţionată, suprafaţa mesei poate
fi uşor făcută sul şi introdusă, împreună cu celelalte piese, in sacul in care
este pu rtată.
Cînd vrem să «compunem» masa,
introducem in orificiile libere ale
cuburilor cele patru bolţuri operate in
fiecare colţ al suprafeţei mesei.
Toate piesele sint confecţionate din
lemn.
MARIA PĂUN

#OolnlR un·
•

.

•

•

•

5A~ [ULEI
,

flll[

pe
zero grade faţă

axul
montate pe
tec:ţione.:tză din placă
la 00 de grade.
FUZIELAJUL (13) se construieste astfel: se decupează din placaj
/""(\,'.. t"l"ul
mm peste panoul
devin
stingă
,""
planşetă
RE.~Allă «În og.lm€lâ»
«~,

fu

Inr,n.~rn~nQlo

CâJe

ale curentilor
la contactul cu solul la
Intreaga construcţie lemnoasă
ampenajele şi fuzeiajul) se înveleşte În
subtire
sau natron), apoi se intinde prin .
udare-uscare, după care se impregnează. cu emaită
in 2-3 straturi aplicate cu pensula.

"....iaponeză

!
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CARAMANGIU PETRE - Tulcea
Procuraţi-vă din librării lucrarea
«Scheme de televizoare, magnetofoane şi picupuri» apărută În Editura
tehnică.

KOLLO
FRANCISC SfintuGheorghe
Luaţi legătura cu 'uzina constructoare.
CIOCOIU MARCEL - Piteşti
Vom publica scheme de radioreceptoare cu tuburi. Mulţumim pentru felicitări.

WEHER AlFRED - jud Timiş
Nu posedăm schema unui asemenea
aparat.
BUCURICA NICOLAE - jud. Prahova
Cu aparatul de radio apelaţi la o
cooperativă specializată din Ploieşti.
Tuburi cinescop se găsesc. Amplificator vom publica.
H1RZOABA VAlER - jud Timiş
Nu vom reveni anul acesta asupra
motocicletei MZ.
SZUSZER A. MARIAN - Petroşani
Scrisoarea dv. a fost r~misă autorului lucrării.
MOREANU GHEORGHE - TÎrgovişte
Vă recomandăm

să

vă

procuraţi

lucrarea «Scheme de radiorecel?toare»
apărută În Editura tehnică. In rest
consultaţi colecţia «Tehnium».
RUSU DAN Constanta
Amplificatorul a fost experimentat
cu tranzistoarele indicate. Dv. puteţi

monta şi tipul BD 135-BD 136, dar va
trebui să faceţi unele retuşări ale
elementelor de circuit.
Redresorul trebuie să' fie cu transformator, nu ca acela indicat În scrisoare.
RADU EUGEN Bucureşti
Ca să obţineţi putere maximă, În
primul rind trebuie să polarizaţi tuburiie cu tensiune indicată atit la anozi, cit
şi la grilele ecran.
Apoi de mare importanţă este tensiunea de excitare a etajului final.
Se pare că la dv. tensIUnea de excitare este mică. Verificati acest lucru.
Tensiunea pe catozi trebuie să fie
de cel puţin 15 V, iar tensiunea alternativă de excitaţie pe grilă in jur de 9 V.
ING. PĂTRA CRISTIAN - Bucureşti

Nu deţinem În redacţie numere vechi
ale revistei «Tehnium». Nu putem Înfiinţa rubrica de mică publicitate.
ING. lOINEANU STEUAN - Başi
Materialele trimise de dv. vor fi
publicate.
GHEORGHE VIOREl - Craiova
Mulţumim pentru aprecieri. Referitor la construcţia unui minîautoturism
dacă vom intra in posesia schiţelor,
le vom publica.
BlĂGOESCU TEODOR - Tg. Mureş

recepţionaţi frecvenţa de
99 MHz, trebuie să aduceţi modificări
in circuitul oscilatorului. După ce semnalul a fost recepţionat, modificaţi şi

Ca

să

circuitul de intrare.
POP MARIUS - Turda
Căutaţi un asemenea aparat la magazinele de specialitate.
PETRE MARIUS - jud. 'Teleorman
În nr. 6 al revistei «Tehnium» veti
găsi o suită de montaje exact in do'meniul preferinţelor dv..
IVANOV PAUL - Vaslui
Aparatul propus are construcţia
prea complicată pentru ce este destinat. Aşteptăm alte montaje.
CRUŞ'nu

IOAN Se va pu blica.

jud.

Neamţ

CODREANU PETRICĂ - Galati
Casetofonul nu este prevăzut' de
fabrică cu posibilităţi de inregistrare.
Nu este vorba numai de montarea
unui oscilator ci şi de montarea capului
de stergere. Deci şi electric şi mecanic
nu puteţi face modificarea.
IOV AN DAN - Braşov
Deocamdată nu avem asemenea
scheme. Căutaţi În comerţ.
EMil MĂRiUTĂ - Gheorghieni
Utilizaţi orice tip de tiristor. În funcţie de tipul tiristoarelor alegeţi şi
becurile.
Cuplarea amplificatoarelor se face
În alt mod,nu aşa cum indicaţi dumneavoastră.

stanţa

Depanarea acestui gen de aparate
impune multiple cunoştinţe de radiotehnică dublate de o Îndelungată experienţă practică. Utilizaţi deci serviciile
unui specialist.
NEACŞU

ILIE -

0301

sudură.

Mulţumim pentru felicitări.
SAlDINGER SORIN - Suceava
Luaţi legătura cu un club sportiv din
localitate; acolo veţi putea construi
un cart.
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Zimnicea

Vom publica în curind datele constructive ale unui transformator de

EFD107

BF214

BF214

GRECEA STEFAN - Bucuresti
Nu este publicabil, fiind o preluare
directă din scheme industriale.
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Radioreceptorul
MOLDOV A, produs
al industriei electrpnice româneşti, e~te
dotat cu 10tranzistqare şi poate recepţioha
gam~le. undelor lun~i,
medii ş: scu.rte. TraPzistoarele din lan~\l!
de rad iofrecvenţă snt
tip BF 214, ce conf. ră
o mare stabilitate lin
fU!lcţionare.
.
In" circuitul de .intrare sint plantate
pentru fiecare gaini
bobine separate, ''Pe
cind În oscilator o singură bobină L 205 deserveşte toate gamele
prin simple conectări
de condensatoare.
Prin mufa de audio~
frecvenţă se "',..-,
registra pe magţ1
fon programul rec-=pţionat sau, apăsînd
clapa pentru picup, se
poate introduce semnal În amplificatorul
de audiofrecvenţă. Alimentarea se face din
reţeaua de curent alternativ; Tensiunea
redresată este stabilizată la valoarea de
10V.
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