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InTEGRARII
CĂLIN STĂNCULESCU
Sfîrşitul anului şcolar şi universitar
marchează terminarea unei etape de
muncă din viaţa unei generaţii, a tine-

retului studios. la ora bilanţului unui
an de Învăţămînt, inceput sub semnul
Îndrumărilor date de către secretarul
tovarăşul
general
al partidului,
Nicolae Ceauşescu, privind necesitatea Întăririi legăturilor dintre şcoală,
cercetarea ştiinţifică şi munca productivă, importante rezultate ale activităţii
elevilor şi studenţilor stau mărturie
pentru eficienţa educativă a integrării.
Rezultatele practice, cifrele planurilor
de producţie, indicatorii de productivitate În atelierele şcolilor şi facultăţi
lor, integrarea elevilor şi studenţilor
În colectivele oamenilor muncii din
unitătile industriale confirmă din ce
În ce 'mai pregnant ponderea educaţiei
tehnice in formarea tinerelor generaţii
care Îşi vor folosi talentul şi energia,
cunoştinţele teoretice şi practice În
opera de făurire a unei societăţi multilateral dezvoltate În ţara noastră.
Educarea prin muncă şi pentru muncă, cheia formării omului nou, este un
adevăr binecunoscut acolo unde se
pregătesc schimburile viitorului. in
cincinalul revoluţiei tehnico-ştiinţifice,
munca in şcoli şi facultăti capătă noi
valente prin caracterul tot mai profund
al cunoştinţelor necesare În diverse
domenii În care, fără ajutorul disciplinelor de cultură tehnică ideea de progres nu s-ar concretiza.
REZULTATE
CORESPUNZATOARE
POTENTIALULUI DE
CREATIE TEHNiCA

la sediul Centrului universitar Bucureşti stăm

de vorbă cu tovarăşul asistent inginer Gheorghe Sindilă, vicepreşedinte al Consiliului U.A.S.C.
«Dezvoltarea continuă a învăţă
mintului superior din tara noastră este un fapt de necontestat.
Orientări le preţioase cuprinse În
Planul de măsuri aprobat de Plenara c.c. al P.C.R., în Expunerea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
in şedinţa comună a C.C. al P.C.R.,
Marii Adunări Naţionale, Consiliului
al Dezvoltării Econo5(K:I,ale şi activului central
de siat din 28-29 martie
o nouă dovadă a preoculI'1I;:!Iil"tili'lnBIUi fată de tînăra genen:::;,lI'1'i,l"iirM~'" Ia

«CERE UN OM CU UN ORIZONT
TOT MAI LARG. CU O PRIVIRE
CUTEZĂTOARE ÎN STARE sA
PROMOVEZE NOUL CU HOTARIRE». Instaurarea unui climat serios de muncă s-a concretizat în
obţinerea de rezultate calitativ superioare În sesiunea de examene
(creştere a numărului de studenţi
integralişti cu 4 la sută). Remarcăm obţinerea unor rezultate bune
la institutele tehnice, cum ar fi
Institutul politehnic (creşterile numărului de studenţi integralişti la
ingineri cu aproape 3 la sută si la
subingineri cu aproape 9 la sută),
la Institutul de arhitectură (Ia secţia de 3 ani, cu 5,3 la sută, la secţia
de 6 ani, cu 3,2 la sută). Mobilizaţi
prin forme specifice de organele
A.S.C., studenţii bucureşteni au
contribuit la realizarea planului de
integrare, a cărui valoare globală a
fost de 356 211 000 de lei, din care
206 101 000 de lei - activităţi de
producţie,
133 220 000 de leiactivităţi de proiectare şi cercetare ştiinţifică. Aceste cifre au

• Studenţii bucureşteni raportează depăşirea planului de integrare cu & la sută. Rezultatele sesiunilor de examene atestă elocvente creşteri calitative ale pregătirii profesionale • Cursuri de
iniţiere in cercetare, sesiuni comune de comunicări ştiinţifice cu
tinerii dininfreprinderi, munca in proiectare sub îndrumarea cadrelor didactice, participarea la con'lracte- autentice prilejuri de valorificare a cunoştinţelor tehnice • Majoritatea proiectelor de diplomă
inspirate de producţie. Beneficiarii - examinatori exigenţi ai promoţiei 71 • Preocupările principale ale viitori lor ingineri - domeniile de virf ale industriei. Valorificarea ideilor îndrăzneţe - un
atribut al procesului de integrare.

fost depăşite la sfirşibd anului cafruntare permanentă a acestora cu
lendaristic cu .6 la sută, procent
practica fie în laboratoare, fie in
echivalent cu aproape
milioane
aleliere-şcoaIă, fie În producţie, ade lei. Raporiindu-se permanent la
ceste rezultate nu ar fi posibile».
exigenţele cincinalului revoluţiei
tehnico-ştiinţifice, printr-o intensă
VALORIFICAREA EDUCATIEI
activitate de antrenare in munca
TEHNICE IN PRODUCTIE
de cercetare a unui număr cit mai
mare de studenţi, multe asociaţii
Studenţii Institutului politehnic din
ale studenţilor comunişti se pot '" Bucureşti au participat Într-o măsură
mindri cu rezultate deosebite consporită ia procesul de integrare a Încretizate În aplicarea lucrărilorştiin
văţămîntului cu cercetarea şi productmce În unită.ti economice din Bucutia datorită unor măsuri menite să facireşti şi din tciră. Se pot evidenţia,
liteze aplicarea cunoştinţelor În diverastfel, lucrări deosebit de apreciate
se faze ale proceselor tehnologice.
În producţie ca: variatoare de puAstfel. Ia majoritatea locurilor de muntere realizate de către studentii
că in atelierele institutului s-a aplicat
Institutului
politehnic
pentru
principiul rotaţiei ca, printr-o mai bună
I.M.G.B., instalaţii de măsură pencunoastere a masinilor-unelte moderne din 'dotare, să 'se obţină şi rezultate
tru verificarea motoarelOf asincrone (pentru «Eledro-TimişB), instalacalitative corespunzătoare exigenţelor
producţiei.
ţii de deformare in cimp magnetic
Desfăşurată În ateliere proprii, prac(pentru I.P.R.S.), matriţe pentru antica a 7 500 de viitori ingineri s-a desfă
velope (pentru «Danubianu). De
şurat in acest an şi cu o intervenţie
asemenea, studenţii Institutului de
mai hotărîtă a celor ce lucrează in
construcţii au participat in coleccontrolul tehnic de calitate. Educaţia
tive mixte, alături de cadrele didactehnică este diversificată şi prin colatice, la realizarea unor studii pentru
borarea asociaţii/or studenţilor comuplatforma de fora; marin, pentru
nişti cu organizaţiile U. T.C. din întremetrou, pentru folosirea in conprinderile in care muncesc studenţii
structiile metalice a laminatelor cu
(tM.G.B., I.M.F., J.U.P.S., ICEMElimită de curgere ridicată etc.
NERG etc.). Existenţa cursurilor de
Fără solide cunoştinţe teoretice
initiere în cercetare de la facultăţile
in disciplinele tehnice, fără o con-

a

construcţiilor de maşini, automatică, energetică oferă studenţilor, Încă din anul 1, posibilitatea

de tehnologie a

unei familiarizări rapide cu solicitările
muncii de cercetare, cu tot ceea ce
este nou in diferite profile ale vieţii
ştiinţifice. Sesiunile comune de comunicări cu tinerii muncitori, ingineri şi
tehnicieni din întreprinderi, frecvente
la facultăţile T.C.M., transporturi, electronică,

construcţii

aerospaţiale.

sînt tot atîtea ocazii ale unui util schimb
de experienţă intre amfiteatre şi producţie, între tinerii animaţi de dorinţa
valorificării optime a potenţialului de
investigare ştiinţifică.
VIITORUL SPECIALIST
TREBUIE SĂ FIE, LA RINDUL
SĂu, UN EDUCATOR
«Acesta este unul dintre obiectivele noastre, ne mărturisea tovarăşul conf. dr. ing. Andrei Manole.
decanul Facultăţii de mecanică din
Institutul politehnic Bucureşti. Nu se
poate vorbi despre o pregătire completă il celor ce vor conduce in
anii viitori procese de producţie,
unităţi economice, colective de
muncitori şi tehnicieni dacă educatia tehnică nu este dublată de o
înaltă conştiinţă profesională, de
capacitatea fiecărui viitor inginer
de a lucra, la rindul său, cu oamenii. Uneori, învăţămîntul de cultură
generală, liceul pregăteşte neuniform pe cei ce doresc să imbrăţi
şeze o profesiune tehnică. Uneori.
buna pregătire profesională nu este
însoţită şi de o completă formare
a tînărului in spiritul muncii. Şi
numai un om pregătit excelent,
care iubeşte munca poate fi un
exemplu in producţie, poate stimula colectivul În care isi desfăşoară activitatea.
.
Pregătirea foane temeinică Ci celor ce vor lucra în producţia de bunuri materiale este o obligaţie morală de prim ordin. In acest context
este evident că şi educaţia tehnică
va juca un rol important in procesul
instructiv-educativ.
in Facultatea de mecanică" prin
procesul de integrare, oferim studenţilor încă din anul I posibilitatea de a realiza lucrări de inaHă
calificare. De asemenea; considerăm că un viitor inginer nu se poate
A

forma fără si treacă prin uzină.
De aceea, studentii lucrează şi in
mari intreprinderi bucureştene ca
"Zl August", Intreprinderea de utilaj chimic ,.Griviţa ROşie·, Intreprinderea de pompe etc. Diversificarea practicii productive la nivelul
fiecărui an de studiu, racordarea
programelor de practică la profilul
sectiilor, participarea studentilor la
contractele de cercetare şi proiectale ale catedrelor constituie tot
atitea forme prin care educatia tehnică ajunge la beneficiar, adică
la viitORII specialist. Obiectivele
munci de cerceta.. presupun nu
numai o inalti conştiintă profesio-

nali, dar ti o pregătire tehnică
exemplari. Realizarea studiilor
privind anlerea lignqilor, constructia unui cazan de 525 de tone, a
studiilor de ...abilitate pentru mecanică fină, utilizarea unui motor
solar stabil, inlocuirea materialelor metalice cu materiale nemetalice la organere de maşini (această
temă fiind cuprinsi şi in planul de
stat) acoperi. o arie largă de subiecte ca.re nu se pot rezolva fără cunoş
complexe. Printre cele mai
importante obiective ale proiectă
rii se numără: rezerv oare sferice,
instalaţi de extrudere, stand uri şi
5.D.V.-uri pentru Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, lnbeprinderea oplică română, Intreprinderea de mase plastice laşi etc.
Şii aici 231 de studenţi sint antrenati in colective de lucru, alături
de' cadre didactice.»

ti.

!Ii LA SUTĂ DIN TEMATICA
LUCRĂRILOR DE STAT
CONSACRATE PRODUCTIEI
lucrărUe de
trebuie să refEecte nivelul
al pregătirii viitorilor
speciiaEiişti nu numai
utilizarea cuno:ştiirlţe·lor teoretice
practice dobinin anii de
şi prin alegerea. subiectului
În acest an intr-o
măsură muRt mai mare ca În anii tresă răspundă constructi'lţ. cu soluţii
adec'va1:e unor probleme solicitate de

răşul cont. dr. ing. Gheorghe Zgură,
prodecanul Facultăţii de tehnologie a
construcţiilor de maşini, să ne ofere
citeva amănunte asupra procesului de
integrare.
«Dacă in privinta obligaţiilor valorice indicii aproape s-au dublat
fată de anul trecut, putem remarca
in acelaşi timp o creştere sensibilă
a ponderii activităţilor legate de
proiectare, capitol in care pregăti
rea viitorului inginer trebuie să fie
testată in lucrări corespunzătoare.
De asemenea, am căutat ca În acest
an universitar să marcăm realizarea unor obiective complexe prin
aplicarea unor concepţii originale
concretizate de la faza de proiect,
studii, cercetări şi proiectări pînă la
finalizarea practică numai cu forţe
proprii. In urma creşterii exigenţe
lor la examenele de admitere, datorită unui număr din ce in ce mai
mare de studenţi proveniţi din liceele industriale, unde pregătirea practică este mai serioasă, calitatea
producţiei a crescut, aria lucrărilor
de cercetare s-a mărit, devenind
un preţios ajutor pentru întreprinderile beneficiare. Iată citeva direcţii ale materializării educaţiei tehnice dobindite în facultate de către
viitorii ingineri tecemişti: cercetării pentru realizarea unei instalaţii
de defecloscopie magnetică necesare industriei siderurgice, dispozitive de control din elemente modulata (pentru acestea s-au şi primit
comenzi in vederea realizării unei
producţii de serie mică pentru o
centrală industriali a M.E.F.M.C.l.»
95 la sută din subiectele
proiectelor de diplomă fac
obiectul unor contracte În care rezolvările tehnologice trebuie să fie la un
nivel corespunzător exigenţelor proangajind prestigiul cadrelor
dieia(:tic:e şi al celor ce se vor afla în
curînd direct implicaţi în efortul colectivelor de ingineri şi tehnicieni.

OBIECTIVE DIVERSE,
UN NUMITOR COMUN
- INTEGRAREA
Şi la Facultatea de electronică şi
telecomunicaţii pasul de la planşetă
la realizarea practică a proiectelor
este făcut cu uşurinţă. Introducerea

sistemului practicii comasate a facilitat considerabil familiarizarea studenţilor cu viaţa În uzină, fără pierderea
legăturilor cu ritmul de Învăţămînt.
Dealtfel, la Intreprinderea «Electronica», la iniţiativa consiliului A.S.C.,
cadrele didactice prezintă cursuri de
specialitate, unde nu lipsesc exemplificările practice. In aşteptarea specializării, studenţii anului III asamblează
anual 1 000 de televizoare la aceeaşi
întreprindere, studenţii anilor mai mici
muncesc pentru realizarea unei producţii de 20000 de difuzoare, iar cei
din anii IV si V lucrează În cadrul catedrelor la diverse teme, cum ar fi sisilll
teme de afişaj cu cristale lichide cu
aplicaţii la ceasuri, realizarea diodei
I MP A TT, aparate pentru testarea, verificarea şi sortarea circuitelor integrate,
sortator automat al rezistenţelor şi capacităţilor, centrală telefonică electronică, aparat telefonic cu claviatură
(ultimele două contractate cu Institutul
de cercetări şi proiectări de telecomunicaţii), aparat de lipit cu ultrasunete.
Diversitatea obiectivelor
secele
riozitatea cu care sînt
mai noi soluţii În vederea unor realizări
de calitate menite să oglindească aportul actualelor promoţii de
la valorificarea ideilor Îndrăznete
cele mai diverse ramuri industriale.
Calitatea educaţiei tehnice primite
de la catedră, În laborator, in atelier,
În amfiteatru sau În sala de proiectare
are consecinte incomensurabile În viaţa economică a ţării, fiindcă de ea depinde mersul inainte al societăţii noastre.

producţie.

la Facultatea. de tehnologia constl'1ucltiih:)f de maşini, procentul proiecdiplomă inspirate de solicită
telor
rile producţiei este in acest sens elocvent - 95 la sută. l-am rugat pe tova-

Atelierul de procentral din
Polizu esie una din
unitătile economice
de bază ale studenţilor Institutului politehnic.
ducţie

Absolventii
facuităiii de tehnoloa" construcţiilor
maşini trebuie să
cunoască toate ({semaşinilorBată-i
siu-

aaBe

avind ca
obiiecfiv calireperelor realizate.

3

Fiz. A. MĂRCULESCU
MĂSURAREA
REZISTENTELOR ELECTRICE

In continuarea consideraţiilor teorein numărul trecut, prezenjos cîteva metode practice de
măsurare a rezistentelor electrice În
curent continuu.
.

tice

tăm

*

1. Metoda comparafiei

in afara rezistentei de măsurat
această metodă necesită un voltmetru
o sursă de tensiune continuă U şi cîteva

rezistenţe

R cu valoarea cunoscută cît
Rezistenta de măsurat este
.
rezistentă cusursa de tenVnltn,,,,tl'"l1l V este
punc1:ele 1-3 şi,
măisuirÎnrd

căderile
(U ) şi,

i

R fiind parcurse de
acelaşi curent 1, căderile de tensiune
pe ele vor fi proporţionale cu valorile lor
(conform legii lui Ohm):

U,

Rx I

Rx

Uz

RI

R

Rezultă că valoarea necunoscută Rx
se calculează cu formula:

Rx=

R.~
Uz

repetă determinarea alegind de această
dată o rezistenţă de comparaţie R cit
mai apropiată de 400
(de exemplu,
valoarea nominală 390 Q ).
O ultimă remarcă importantă: la

n.

borna 1 se va conecta minusul voltmatrului (şi plusul la 3) pentru măsurarea
lui U11 iar la borna 2 se conectează
plusul voltmetrului (şi minusul la 3)
pentru măsurarea lui Uz.
Aplicată corect, conform observaţii
mE~ntiorlate, metoda comparaţiei poate
de bună precizie.
2. Metoda voltmebului
Este, de asemenea, o metodă simplă.
dar nu conferă o precizie mare de măsu
I;.are. Avantajul ei constă În aceea că
necesită doar un voltmetru V cu rezisinternă Ri cunoscută si o sursă
de
continuă U1 •
cazul În
care nu se cunoaşte rezistenţa instrumentului, ea poate fi determinată, de
asemenea, prin această metodă.
Pentru măsurarea rezistenţei necunoscute Rx se realizează montajul din
fig. 3 şi se măsoară mai Întîi tensiunea U1
a sursei, conectînd plusul voltmetrului
la borna 1. Apoi se comută plusul voltmetrului la borna 2, adică se introduce
În serie cu instrumentul rezistenţa necunoscută şi se citeşte tensiunea U 2 ,
care cade pe voltmetru.
Să notăm cu I curentul care trece prin
circuitul serie alcătuit din sursă, instrument şi rezistenţa Rx. Legea lui Ohm
se scrie atunci:

În

Dacă citirile pentru U1 şi

Uz s-au exprimat În volţi şi R s-a luat in ohmi, valoarea Rx rezultă, de asemenea, în ohmi.
Observaţii. Metoda comparaţiei oferă
determinări cu atît mai precise cu cît
valorile Rx şi R sînt mai apropiate. De
aceea este indicat să folosim mai multe
rezistenţe de comparaţie (R) cunoscute:
intîi stabilim orientativ valoarea lui Rx
cu o rezistenţă R oarecare, apoi repetăm
operaţia alegind o rezistenţă de comparaţie cît mai apropiată de valoarea
găsită.

Mai menţionăm că voltmetrul utilizat
trebuie să aibă o rezistentă internă cu
mult mai mare decît valorile Rx si R.
Exemplu. Pentru măsurarea lui Rx
se foloseşte o baterie cu tensiunea
U = 4,5 V, o rezistenţă de comparaţie
R = 100.0. (1
şi un voltmetru pe
scala de 10
(continuu). Efectuînd
montajul din fig. 2, s-a măsurat
= 3,6 V şi Uz = 0,9 V. Rezultă:

100.0.

!:: ~ , adică

Rx

=

400

D. .

Pentru a obţine o precizie mai mare se

U

...------111111 - + - - - -

U 1 =1(Ri+ Rx)=IRi+IRx=U 2 +IRx,

deoarece Uz = IRi (căderea de tensiune
pe voltmetru).
Relaţia cu care se calculează rezistenţa necunoscută Rx se obtine făcînd
raportul expresiilor U, - U~ = mx şi
Uz = IRi, adică:

= Ri'~ -

Rx

Uz

Uz

metoda descrisă este
orice valoare a rezistenţei necunoscute. În practică însă,
precizia cu care se poate calcula raportul
În

U1

~

U2

satisfăcătoare

este

numai

2

atunci cînd acest raport este cuprins
apro ximativ În intervalul (0,1 -:- 10). Cu
alte cuvinte, metoda se aplică de preferinţă la măsurarea rezistenţelor Rx
cuprinse În intervalul (0,1 Ri - 10 Ri).
Cea mai bună precizie se obţine pentru
Rx = Ri, adică pentru valoarea 1 a
raportului.
Sursa de tensiune utilizată trebuie să
aibă o rezistenţă internă neglija_bilă (de
exemplu, baterii).
3. Determinarea rezistenţei interne
a instrumentului
Metoda voltmetrului permite, de asemenea, determinarea rezistentei interne
a i.nstru~entului (RO dacă în locul
rezistenţe, necunoscute Rx se foloseşte
o valo~re cunoscută R. Principiul rămîne
neschimbat, cu singura deosebire că
relaţi~ de calcul se rezolvă În raport
cu R,:

Ri=R.~_

Ui - U2
Deoar~c~ .în acest caz exigenţa asup!a pr~clzlel. este sporită, vom căuta
sa ne Situăm In condiţii optime de măsurare,

adică

vine la U
2

Ui

U

2

-

U2

=1, ceea ce re-

=~

- se alege o sursă de tensiune U 1
care, .. conectată la bornele instrumentu lui, să producă o deviatie a acului cît
mai aproape de capul de scală (precizia maximă la capul de scală);
- se introduce În serie cu circuitul
sursă-instrument o rezistentă variabUă
cutie cu rezistente
se ajIJs1:ea:ză valoarea înseriată
acul indică exact jumătate
valoarea citită pentru U1 (fig. 4);
- valoarea rezistentei Înseriate R
coincide În acest mo~ent cu valoare~
re2~isitel1ltei interne a instrumentuiui, Ri.
4.
Metodele indirecte de măsurare a
deşi uneori mai precise,
sînt
practică din cauza calculelor implicate. Constructorul amator
are În general nevoie de măsurători
expeditive, comode; exigenţele asupra
preciziei rezultatelor nu sînt prea mari.
De aceea se preferă metodele directe
de măsurare a rezistenţelor, avind la
bază instrumente cu ac indicator şi cu
scală gradată direct În valori de rezistenţă - numite ohmmetre.
Există mai multe variante constructive de ohmmetre, diferentele între ele
constînd în modul de conectare a rezistenţei de măsurat (în serie sau În paralel cu instrumentul), În modul de efectuare a reglajului de aducere Ia zero
(rezistenţă varjabilă adiţională sau În
derivaţie) etc. In continuare prezentăm
trei tipuri mai des intîlnite in practică.
In fig. 5 este dată schema ohmmetrului-serie, cu potenţiometrul de aducere
la zero, de asemenea, În serie. Instrumentul de măsură (miliampermetru sau
microampermetru) are rezistenţa internă Ri, curentul maxim suportat Ia şi
tensiunea maximă Ua (pentru deviaţia
acului la cap de scală, adică ia gradaţia
maximă). De obicei se dau numai două
dintre aceste caracteristici, relaţia dintre
ele fiind legea lui Ohm: U (volţi)
Ri (ohmi) da (am peri).
a
Montajul mai conţine o sursă de alimentare U (baterie), un potenţiometru P
şi două borne Rx pentru conectarea
rezistenţei de măsurat.
PrinCipiul de funcţionare are la bază
dependenţa curentului prin circuit (deci
a deviaţie; acului) de mărimea rezistenţei necunoscute, conectate la bornele Rx:
cu cît această rezistenţă va fi mai
mare, cu atît curentul prin circuit va fi
mai mic, şi invers. Rolul potentiometrului P este de a limita curentul la valoarea
maximă admisă de instrument, Ia, atunci
cînd bornele Rx sînt scurtcircuitate
(Rx = O). Nu se poate folosi În acest
scop o rezistenţă fixă, deoarece bateria
de alimentare îşi modifică În timp tensiunea şi rezistenţa internă; valoarea
rezistenţei de limitare trebuie să poată
compensa aceste modificări, deci trebuie să fie reglabilă.
Alegerea bateriei (a tensiunii U) şi a
valorii P se face În funcţie de instrumentul folosit. Condiţia esenţială este
ca tensiunea bateriei U să fie mai mare
decît căderea de tensiune pe instrument la deviaţia maximă a acului U a:

U,/ U
Majoritatea

=

Ri .Ia.

a
instrumentelor

curente

2'

De aici deducem următoarea metodă
practică pentru a determina rezistenţa
internă a instrumEmtului:

r~:=;:
V R'I

4

P

la =100J:1A

Ri =3000.n.
Ua= O,3V

+
Ri

I

la
ua
1 - - - - - - 0 Rx

Rxp-----......I

Pentru
se alege un potentiometru
avînd valoarea cu cea
20% mai mare
cea calculată mai
sus (nu toate bateriile au exact tensiunea nominală).
Exemplu. Folosind ca instrument indicator un microampermetru de 100J,lA
(Ia = 100.10-6 A = 0,0001 A) şi cu rezistenţa internă Ri = 3 000 12 (deci lJ =
RiIa = 0,3 V), putem lua tensiunea 'bateriei U = 1,5 V.
Valoarea calculată a potenţiometrului
rezultă: R = 1,5 V - 0,3 V = 12 OOO.n..
p
0,0001 A
Conform observaţiei anterioare vom lua
P = 15 k fi (liniar). O soluţie practică
mai avantajoasă este de a lua un potenţiometru cu valoare mai mică, de exem-

plu P = 10 k fi (liniar), diferenţa de
5 k Q fiind adăugată sub forma unei
rezistente adiţionale fixe, Rad (fig. 6),
Acest artificiu permite un reglaj mai fin
şi limitează pOSibilitatea de aducere la
zero atunci cînd bateria este foarte
uzată.

Modul de lucru cu ohmmetrul-serie
prezentat este următorul: - se scurtcircuitează bornele Rx (Rx = O) şi se
reglează'butonul potenţiometrului astfel
incit acul să indice diviziunea maximă
(cap de scală); această operaţie se mai
numeşte impropriu «aducerea la zero»;
- se indepărtează scurtcircuitul şi se
conectează la bornele Rx rezistenţa de
măsurat; indicaţia acului va depinde
numai de mărimea rezistenţei Rx dar
nu .1n mod liniar; pe scala gradată' (neumform) se va citi direct valoarea rezistenţei de măsurat.
Ohmmetrele industriale sînt gata etalonate, astfel încît citirea se face direct.

[CONTINUARE ÎN PAG. 231

Primul tiristor a fost
realizat în 1957 de către COieCEIVUI
cercetători al laboratorului «Genera!
electric». La concepţia
realizarea
noului
corp
cercetătorii au
in vedere inlocuirea tiratroanelor şi ignitroanelor.
actuale, a revolutiei
Într-un interval
scurt, noul dispozitiv a
piaţă prin perolc.l"fr'il"o superioare,
ridicată şi cost relativ scă
(producţie de serie în anul 1965).
numai zece ani
productia mondială de
a crescut
de peste o mie de ori, iar În zilele noastre sînt frecvente ofertele de tiristoare
de peste 1 000 A şi cu tensiuni de blocare de 3000 V.
Tiristorul este dispozitivul corp solid bistabil, cu patru straturi, pe bază
de siliciu, care se utilizează cu precădere la comanda continuă a puterii
În circuite de curent alternativ.
În funcţie de tehnologia de realizare,
tiristoarele pot fi:
- difuzate, cind toate cele patru
straturi se obţin prin difuzie. Se caracterizează printr-o capabilitate ridicată
la parametrii electrici dinam ici (dl/dt
şi dV/dt). Tehnologia de realizare e~t~
relativ scumpă, deci au un cost ridicat;
- difuzat-aliate, CÎnd cele patru straturi sînt realizate prin difuzie şi aiiere.
Se caracterizează prin parametri dinamici mai modeşti, Însă tehnologia de
realizare este simplă, nu necesită multe
utilaje complexe şi costisitoare, deci
au cost redus;
- planare, CÎnd cele patru straturi
se obţin prin tehnologie planară. adec\fată pentru producţie de foarte mare
serie de dispozitive mici (cu curenţi
mai mici de 1 A).
În functie de locul contactării electrodului de comandă (poartă), tirlstoruf poate fi:
- cu poartă laterală - În specia!
dispozitivele
la 50 A, cu capabilitate red usă În
cu poartă centrală, ceea ce asigură o capabilitate mare in
foarte ,m,nnr'T::lr\T
circuite de COITlU'rane.
Structura
rite
de tiristoare

ang.

UNGVAY-Y05AVN

torului,

vederea protecţiei acestuia
de supratensiuni accidentale.
unei tensiuni
sub formă de

N
rea maximă a tensiunii ce se poate
aplica Între anodul şi catodul tiristorului În polarizare directă, pentru care
dispozitivul rămîne În stare de blocare,
fără semnal de poartă.
Tensiunea inversă de virf de lucru- V RWM- este valoarea maximă

p

P
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p
f"'..I1xlmm
a tensiunii ce se poate aplica dispozitivului În polarizare inversă.
Tensiunea de poartă de neamorsare- V GNT- este tensiunea maximă care, aplicată pe poartă, Încă nu
produce comutarea tiristorului din starea blocată În starea de
Este important ca orice semnal
zgomot sau parazit să nu depăşească
această valoare pentru a nu produce
trecerea in conducţie accidentală a
tiristorului.
Tensiunea de
de amorsare tensÎunea care,
pe poarta tiristorului, nr{)('lilce
trecerea acestuia din
starea de conducţie.
stare de coo- este valoarea de

curent spese '"''''''''',."nr1r.:>
trecerea
poiarizare directă
minus la catod), se
de blocare, cînd +i~iC';,r,nll
mite trecerea curentului electric,
COlnCHJCţlie, cînd tiristorul este
trecerea curentului
cu o diodă polarizată

cat

În

Trecerea tiristorului din stare bloÎn stare de conducţie se poate
realiza prin:
1) Creşterea tensiunii aplicate pe
catod peste o valoare limită - CÎnd
tiristorul se autoaprinde - fără ca
poarta să fie polarizată. Este o situaţie
anormală şi duce, de obicei, la distrugerea tiristorului, Întrucît curentul anod-catod nu mai este controlabil
polarizarea porţii şi poate atinge
periculoase.
De aceea, fabricanţii garantează funcţionarea
corectă a tiristoarelor la
V DWM' care este cea 0,7 din tensiunea de autoaprindere, iar proiectanţii
de circuite prevăd siguranţe ultrarapide În circuitul anod-catod al tiris-

cată

de blocare în
capsulă-

ca-

pacitatea de
a căldurii formate
in dispozitiv şi este diferenţa de temperatură intre joncţiunea şi capsula
dispozitivului raportată la puterea di~i
pată În regim de echilibru termic.
Viteza critică de creştere a curentului in stare de conducţie-dl/dt
este un parametru dinamic important
şi reprezintă valoarea maximă a vitezei de creştere a curentului în stare
de conducţie suportată de tiristor fără
deteriorare. Este determinat În primul
(CONTINUARE ÎN PAG. 7]

Reglarea puterii
controlul fiecărei semisinlusoic:le

prin unghiul de

(monleritul

pUcării

Reglarea puterii in circuite de c.a. prin
aplicarea semnalului de poartă la c.p
0,
pentru un număr controlat de semisinusoide.

5

AUTomAT TELEGRAFIE
[U mEmORIE

CQ-

YO

Ing. IULIUS ŞULI - V02IS,
maestru al sportului

Automatizarea transmiterii semnalelor telegrafice, cu un număr limitat de
biţi (maximum 2561 necesare identificărîi emiţătoarelor pentru RGO, a balizelor de U.S. sau U.U.S sau pentru
manipularea unor oscilatoare pilot În
perioada reglajelor se poate realiza
cu destulă uşurintă prin folosirea unor
manipulatoare automate cu memorie
fixă (ROM) constituite fie din matrice
cu diode, fie cu circuite integrate (CI)
decodoare folosite În tehnica de calcul.
Cele două dispozitive prezentate În
fig. 1 şi 5 sînt folosite la mani pularea
telegrafică a unei balize de U.U.S. de
0,3 W in put (QRG 144197,5 MHz), respectiv la generarea de semnale «HI»
necesare la reglajul si calibrarea oscilatoarelor (semnalul «HI» se identifică
relativ uşor intre celelalte semnale din
gamă).

Dispozitivul cu schema prezentată
În fig. 1 are o memorie statică de 256
biţi, realizată cu o matrice cu diode,
fiind capabilă să Înmagazineze urmă
torul mesaj: VVV de Y021S Y021S
QTH KF 17 E şi 6 biţi pauză. Viteza
de transmisie este reglabilă între 10 şi
60 semne/minut.
Blocul de transmitere automată se
compune din următoarele unităţi funcţionale:

a) UNITATEA PILOT de generare
a semnalului bază de timp (clock
pulse), constituit dintr-un generator
de semnal rectangular format din două
porţi NAND tip DTl962 sau I.P.R.S.CDB 400 E. Reglarea cadenţei impulsu-

rilor, respectiva vitezei de transmitere,
se realizează cu ajutorul potenţiome
trului ~.
Mentionez că se pot folosi şi alte
variante de generatoare executate din
CI sau componente discrete, tranzistoare bipolare (vezi «Tehnium» nr.
3/77) sau tranzistoare unijoncţiune
(schema din fig. 5).
b) UNITATEA DE MĂSURARE
ŞI BALEIERE A BARELOR
ORIZONT ALE ŞI VERTICALE
ALE MATRICEI CU DIODE
Pentru varianta prezentată, capacitatea memoriei este de 256 biţi (162
puncte de intersectie a «barelor» verticale si orizontale = 256).
Bale-ierea (citirea) informaţiei de pe
aceste bare se face cu două numără
toare de 16, care se pot reaijza fie cu
circuite basculante singulare tip DTl
945 (4 bucăţi), duble I.P.R.S. - CDB
473 E (2 bucăţi) sau, cel mai comod,
cu un I.P.R.S. - CDB 493 E, care este
chiar numărător de 16 (mai precis,
numărător binar de 4 biţi). Pentru decodarea informaţiei binare la ieşirea
din numărător În informatie zecimală
avem nevoie de decodoare tip «o ne of
ten» - unul din zece. Se pot folosi CI
tip 9301 Fairchild, I.P.R.S. CDB
442 sau altele echivalente.
c) UNIT A TEA DE MEMORIE este
realizată dintr-o matrice cu diode aşe
zate pe 16 bare verticale Întretăiate cu
16 bare orizontale. Schema de conectare a diodelor se dă În fig. 2. Fiecărei
diode îi corespunde o pauză de un bit
(un punct În telegrafie). Tinînd seama

de raportul de 1:3 Între o linie şi un
punct În alfabetul Morse şi de faptul
că durata intervalului dintre semne
corespunde la 2 puncte, putem efectua
codificarea matricei.
De exemplu, litera A va avea nevoie

01

00

BARE VERTICAL E
,.

~

fi<
~

BARE ORIZONTALE

Vii

PUNCT

"BAREI!
VERTICALE

PAUZĂ '"'----v,-----"
LINIE

II

II

BARE
ORIZONTALE

MANIPULARE MONITOR AUDIO

6

pentru codificare de 7 biţi, dintre care
3 biţi pauză (deci 3 diode) - vezÎ
exemplul din fig. 3.
Încărcarea memoriei cu mesajul de

~

PAUZĂ

transmis se poate face uşor prin reprezentarea semnelor şi pauzelor pec
hîrtie cu pătrăţele. Un exemplu de
codificare a matricei este dat În fig. 4.
Baieiajui normaÎ al matricei este
asigurat de la stinga la dreapta şi de
sus În jos.
Se recomandă pe cît posibil utilizarea aceluiaşi tip de diodă cu Ge
(EFD 108). la folosirea diodelor nemarcate este utilă selectionarea acestora În
de rezistenta directă.
d)
DE MANiPULARE
realizează sumarea informaţiilor la ieşi
rea din unitatea de memorie şi manipularea
telegrafic prin releu
sau tral1Zllst()r
la ieşirea barelor orizontale către
sumator se folosesc CI Înversoare
SN 7404 sau LP.R.S. - CDS 404.
Q
vor fi sortate pe aceleaşi
ca diodele din matrice.
Tranzistoarele sînt cu Si, din tipurile
uzuale similare cu SC 108. T3 trebuie
ales În funcţie de tensiunea şi curentul
circuitului ce trebuie manipulat la Tx
(pentru circuitele tranzistorizate normale cu U bat=18 V se poate folosi
2 N 2222, pentru curenţi sub 0,1 A).
Dacă optăm pentru manipularea prin
rei eu, curentul de actionare trebuie să
corespundă cu le admis de T.,. De
asemenea, mobilitatea armăturii trebuie să asigure o bună reproducere a
semnalelor telegrafice. Personal am
folosit un releu ultrarapid de tip «reed»,
În capsulă tip CI {~dual in line» PRME
15005, CAre p?atg «urmări» viteze de

pînă

ţionarea generatorului de impulsuri şi
a numărătoarelor cu ajutorul unui voltmetru de curent continuu. Se urmă
reşte dacă apar tensiuni pe bare şi
dacă unitatea de sumare şi manipulare acţionează releu!. Dacă totul pare
să funcţioneze normal, se conectează
la manipulator (releu) un generator
de ton şi se urmăreşte dacă manipularea se face corect. Apariţia unor
greşeli de manipulare se poate datora
unor conexiuni greşite Între numără
tor, decodor şi bare sau unei programări greşite a memoriei cu diode.
Manipulatorul descris funcţionează
de 2 ani În bune condiţiuni; el a fost
întregit cu un comutator care, prin
punerea la masă a barelor orizontale
1 la 6 şi a cîtorva puncte din bara 7,
realizează o perioadă de transmisie
continuă necesară reglajelor. Baliza este manipulată În acest caz cu:
105 biţi purtătoare Y021S QTH KF
17E şi 6 biţi pauză.
Schema din fig. 5 se aseamănă mult
cu cea anterior prezentată, deosebirea
constînd În circuitul de memorie care
În acest caz este realizat din CI decodoare tip 9301 sau I.P.R.S. 442E. Prin
extinderea memoriei la 32 sau 64 biti
se poate adapta schema la realizarea
manipulatoarelor pentru emiţătoarele
RGO (MOE, MOI etc.).

la 1 000 semne/minut.
e) UNITATEA DE VIZUAlIZARE A FUNCTIONĂRII CORECTE
(unitate facultativă) foloseşte un display 7x5 puncte, tip TIL 305 (Texas
instruments), care permite urmărirea
bunei funcţionări a întregului ansamblu.
Semnalele
de comandă a display-ului sînt prelevate de la punctele

L, -L y şi ~-R5.:
MONTAJ. Intregul bloc de

unităţi

(cu excepţia memoriei, care constituie o unitate separată) este montat
pe o placă din material izolant, cablarea fiind făcută cu conductor I/J 0,4 mm
izolat cu PVC termorezistent. Fixarea
circuitelor integrate se face prin Îndoirea picioruşelor care nu se folosesc sau a acelora care asigură alimentarea.
Matricea cu diode se montează tot
pe o placă izolantă de mărime apropiată primului ansamblu (aproximativ 130
x 130 mm). «Barele» se realizează din
sîrmă de 0,6-0,8 mm, fiind fixate la
capete de cose. Barele orizontale se
fixează pe o parte a plăcii, celeverticale pe partea opusă; În dreptul fiecărui nod se execută o gaură q, 1 mm
pentru montarea· dioelelor («In picioare»).
FUNCTIONAREA. Se verifică func-
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M. ALEXANDRU - Beiuş

În unele situaţii practice se impune introducerea unei Întîrzieri
in timp Între comanda de acţio
nare a unui aparat şi intrarea acestuia În funcţiune. Prin acest artificiu se poate renun'ia la o comandă de pornire deja dată (apă
sare accidentală pe buton, constatarea unei nereguli etc.), fără
ca aparatul În cauză să «sesizeze».
Duram intirzierii este reglabilă intr-un interval de timp impus de
situaţia practică.

Montajul

alăturat rezolvă această

problemă

În următoarele condiţii:
-tensiunea de alimentare = 9 V

(continuă, stabilizată);

-consumul dispozitivului
aproximativ 60 mA (Ia acesm se
adaugă consumul aparatului comandat la 9 V);
-temporizarea de Întirziere reglabilă in intervalul orientativ de
0-00 secunde.
Funcţionarea montajului are la
bază încărcarea lentă a condensatorului C(470 pF) prin grupul rezistiv R 1-P 1• La inchiderea intreru pătoru lui I (comanda de pornire), încărcarea condensatorului incepe; ea va dura un timp .6.t cu
atit mai mare cu cit rezistenta înseriată a lui P 1 va fi mai mare.
Atita timp cit C conduce (se Încarcă), tranzistoarele TI şi T 2 sînt
blocate, şi releul este În repaus.
După epuizarea intervalului de timp

.6.t (reglabil din potenţiometrul
P c100 kQ,
tranzistorul
se deschide; urmeaza, In consecinţă, deschiderea lui
şi anclanşarea releului Re, deci alimentarea consumatorului comandat
prin contactele acestuia.
În funcţie de necesităţi, aparatul
comandat poate fi alimentat la 9 V
continuu sau la 220 V......, (al doilea
grup de contacte din schemă).
la realizarea practică se impune verificarea atentă a pieselor utilizate.
Astfel,
condensaîorul
C(470 JJF sau chiar 1 000 J.lF) va
avea un" curent de fugă cit mai redus. Tranzistoarele vor avea factorul bem de cel puţin 60. Rezisten'ia R4 va fi aleasă intre O şi 100 Q
(bobinată), astfel Încit să limiteze
curentul prin T 2 la valoarea necesară pentru anclanşarea fermă a
releu lui. Pentru un releu de 500/
50 mA am ales valoarea ~ =
= 100.!.120
(1 W). Valoarea lui
R3 poate fi Între 5 şi 3) kQ.
In incheiere, o ultimă observaţie utilă: la bornele A-B (in paralel
pe alimentare, după intrerupăto
rul 1) se poate conecta un avertizor sonor sau luminos, prevăzut
a funcţiona la tensiunea continuă
de 9 V. Acesm anunţă «din timp»
intrarea În funcţiune a aparatului
care se comandă, avertizind eventual persoanele din jur.
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nnd de geometria tiristorului şi de locul
electrodului de comandă .
În vederea protecţiei la acest parametru, proiectanţii prevăd inductanţe
inseriate cu dispozitivul,
contactării
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Viteza critică de creştere a tensiunii În stare de blocare - dV/dt
- reprezintă valoarea cea mai mare a
vitezei de creştere a tensiunii (in polarizare directă), care nu produce comutarea din starea de blocare În starea
de conducţie. Este determinată de tehnica de obţinere a structurii (niveluri de
dopare etc.) - şi este specificată, de
de către tabricant.
vederea

RELEU

"protejat.
Curentul de menţmere - 1J..i este Ifaioaree minimă a curentului anodic 8! Uistoru!u: pentru care dispozitivul mai rămîne in stare ele conducţie.
După scăderea curentulul sub această
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valoare, reamorsarea (aprinderea, trecerea În stare de conducţie) se poate
face numai prin aplicarea unui nou
impuls pe poartă.
Montajele cele mai frecvente cu tiristoare sînt cele de reglare a puterii În
circuite de curent alternativ şi se bacă se aplică semnul
de poartă nu
momentul trecerii sinude desoidei
zero, ci la un
ales
fazaj
procese «lente» ff, ... ",';'117iri
reactoare 'in
«reglarea
zero»,
comanda unei
semisinusoide complete,
urmează o blocare cOlmolefiă.
W<>"'I"\'rI' •• i dintre durata ... ""rin,'''''',I .....
şi de blocare se reglează
arbitrar prin comanda porţii. Acest
mod de reglare, •. spre deosebire de cel
prezentat anterior. are marele avantaj
că nu lucrează prin salturi de curent,
deci nu oroduce paraziţi În reţea (fig. 4).

Ing- 1. MIHĂESCU

CONSTRUIREA UNOR RADIORECEPTOARE SIMPLE, DAR CU BUNE REZULTATE co .. e-PI ... I.II.
PENTRU MULTI TINERI UN PAS HOTARITOR PENTRU CUNOAŞTEREA ELECTRONICII'RES
TIV SPRE O MESERIE CU APLICABILITATE IN DIVERSE DOMENII
'
TOCMAI PENTRU A STIMULA ACEST GEN DE CONSTRUCTII PREZENTAM O SUITA DE RA
RECEPTOARE RECOMANDATE CELOR MAI TINERI CITITORI AI REVISTEI NOASTRE
PIE~~ATE SCHEMELE ELECTRICE AU UN GRAD DE DIFICULTATE REDUS ŞI CONTIN PUT

Construcţia

acestor radioreceptoare este .recoca un exerciţiu tehnic de orientare şi Îndemînare, de abordare gradată, spre montaje complexe cu caracter definitiv şi cu un loc bine determinat În laboratorul propriu. De reţinut în acest sens că
piesele din aceste montaje pot fi intrebuinţate de
mai multe ori.
Un receptor foarte simplu este prezentat În fig. 1a.
El conţine un circuit oscilant format din bobina L şi
condensatorul variabil Cv, o diodă D, tranzistorul T,
o pereche de căşti şi bateria de alimentare cu energie
electrică. Semnalul de radiofrecventă venit din antenă este aplicat circuitului oscilant 'prin condensatorul cu valoarea de 500 pF. Circuitul oscilant, prin
calităţile sale, selectează doar semnalul de la un
anumit emiţător de radiodifuziune pe care îl aplică
diode; D spre d etecta re. Prin detectare se extrage
din semnalul radiodifuzat componenta de audiofrecvenţă. Această componentă trece prin condensatorul de 2p. F În baza tranzistorului T, care o amplifică,
şi programul este ascultat in căşti.
Bobina L va fi construită astfel: pe o cascasă din
material plastic ce are un miez de ferită sau ferocart
se bobinează un număr de 90 de spire cu sirmă de'
cupru cu bumbac sau mătase. Important este ca
sîrma să fie izolată, indiferent cu ce material.
Această sîrmă are un diametru cuprins Între 0,1 şi
0,25 mm. Bobinarea se face ca pe un mosor, dar
astfel Încît să nu se desfăşoare. După ce s-au bobinat
10 spire, se scoate o priză la care se va cupla dioda
detectoare; În continuare se bobinează restul de 80 de
mandată

spire. Începutul bobinei se leagă la masa aparatului.
Carcasa are un diametru de 6-8 mm. Antena este
un fir lung de 10-15 m, montat În exteriorul clădirilor
şi izolat faţă de obiectele metalice.
Ca punct de masă se poate folosi ţeava de la apă.
calorifer, gaze sau, dacă nu există aşa ceva, se
Înfige În pămînt o bucată de metal.
Dioda O este miniatură de tip EFO 108, 1N54, D2E,
AA117. Practic se poate monta orice diodă cu contact punctiform destinată detecţiei.
Dacă eliminăm din schemă restul de piese şi În
locul rezistenţei de 10 k O montăm căştile, realizăm
un receptor cu simplă detecţie după clasicul receptor
cu galenă.
În schema din fig. 1 apare şi etajul de amplificare
cu tranzistorul T. Acest tranzistor este pnp, de mică
putere, de tip EFT 317, EFT 319, EFT 323, EFT 353,
P 401, MP42, GT 309, AF 139 etc. Căştile cu impedantă
mare,1 000-2000 Q,sînt cuplate În colectorul tranzistorului. Alimentarea se face dintr-o baterie cu tensiunea de 4,5 V.
Condensatorul variabil, are capacitatea maximă
de 500 pF. Se poate folosi şi o secţiune de la un condensator mai mare.
După ce montarea pieselor a fost terminată, se
cuplează antena, apoi bateria. Se roteşte Încet condensatorul variabil pînă se recepţionează un post
de radiodifuziune.
Dacă la o rotire completă a condensatorului variabil nu se recepţionează nimic, atunci se roteşte
miezul bobine; spre interior sau exterior şi se caută
iarăşi un post din condensa1:orul variabil. De reţinut
că aparatul funcţionează În gama undelor medii. În
fig. 1b este arătat modul ae legare a componentelor
fizice, precum şi a terminalelor tranzistorului.
Un radioreceptor, tot cu amplificare directă, care
utilizează două tranzistoare este prezentat 'in fig. 2.
La acest radioreceptor, circuitul oscilant de intrare
este identic cu al radioreceptorului din fig. 1.
Primul tranzistor BC 107 este de tip npn, iar legarea
directă a bazei În circuitul oscilant asigură şi detecţia,
deci se elimină dioda. Colectorul tranzistorului
BC 107 este cuplat ,direct În baza tranzistorului
EFT 353. Acest mod de cuplare a tranzistoarelor
realizează o amplificare foarte puternică. Căşti le se
cuplează de această dată Între colectorul tranzistorului EFT 353 şi masa montajului. In locul tranzistorului BC 107 se poate monta BC171 , BC 108, BC 109,
BF 214 etc., iar În locul lui EFT 353 se poate monta
EFT 317, EFT 319, MP39, OC70 etc.
.
Montajul este sensibil şi audiţia În cască este
tare. Căştile pot fi Înlocuite şi cu un mic difuzor.
Alimentarea se poate face şi cu 9 V. Cînd nu există
posibilitatea instalării unei antene exterioare, se
construieşte o antenă de ferită. 1n esenţă, aceasta
este o bară lungă de 8-10 cm şi cu diametrul de
10 mm, pe care se fixează bobina L O astfel de
schemă este dată În fig. 3.

Pentru confecţionarea bob inei L, pe bara de feriti
se face mai Întîi un manşon de carton subţire, lung
de 5-6 cm. Acest manşon se execută in aşa fel incit
să poată fi uşor deplasat În lungul barei de ferită.
Pe acest manşon se bobinează un număr de 90 de
spire cu priză la spira 10 de la masă, cînd se urmă
reşte recepţionarea undelor medii, şi se bobinează
un număr de 230 de spire cu priză la spira 20, cînd se
recepţionează undele lungi.
Sirma utilizată este din cupru izolat cu email sau
mătase, cu diametrul de 0,1-0,25 mm. Condensatorul variabil are capacitatea maximă de 500 pF. La priza
bobinei se cuplează dioda O pentru detectarea semnalului de audiofrecvenţă. Dioda este de tip EFO 106,
EFD 108, D2E, D2D, AA114,1N54 etc.
Semnalul detectat este transferat direct primului
tranzistor din amplificatorul de aUdiofrecvenţă. Tran~
zistorul T 1 este EFT 353, EFT 319 etc., iar tranzistorul Tz este EFT 323, MP40 etc.
In emitorul tranzistorului T, este montat un difuzor
miniatură cu impedanţa de 16-400..
Cînd montajul a fost realizat şi bateria cuplată,
se roteşte condensatorul Cv pînă se recepţioneazi
un post, apoi se deplasează bobina L spre una din
extremităţile. barei pînă semnalul recepţionat este
puternic. Bobina se fixează În această poziţie cu ajutorul unei bucăţele de hîrtie sau cu ceară.
Amplificarea aparatului se reglează şi din poteoţiometrul cu valoarea de 2kO, montat În emitorul
tranzistorului Ti. Astfel, cînd potenţiometrul este
scos din circuit (contactul mobillingă emitor), amplificarea este maximă.
O variantă ameliorată a schemei din fig. 3 este dată
În fig. 4. La această nouă schemă .se menţine acelaşi
circuit de intrare pe bară de ferită ca În fig. 3, dar
amplificatorul de audiofrecvenţă este modificat.
Prin faptul că dioda detectoare este legată la o
rezistenţă de sarcină mai mare (respectiv 10 k 0),
selectivitatea circuitului oscilant creşte.
Modul de legare a celor două tranzistoare,1:Ienumit
şi montaj Darlington, este caracterizat printr::-un~
factor de amplificare global foarte mare. Amplificarea
este controlată din polarizarea bazei tranzistorului 1; I
respectiv din potenţiometrul cu valoarea de 500 kQ.
Audiţia programului se face În căşti, dar poate fi
montat şi un difuzor prin intermediul unui transformator miniatură de la aparatele de radio tranzistorizate de producţie industrială.
Desigur, receptoarele cu amplificare directă au o
anumită simplitate atractivă, pentru constructorii
începători, dar cu mici artificii, aplicînd principii ale
unor fenomene cunoscute din electrotehnică, pot
fi conştrtlite aparate cu performanţe electrice superioare. Un astfel de aparat este prezentat in fig. 5,
avînd o schemă'tIenumită În literatura de specialitate
radioreceptor cu reacţie.
Circuitul oscilant de la intrare este identic cu cel
de la radio receptorul dil') fig. 1, numai că la priză se
cuplează emitorul tran'Zistorului T. Prin condensatorul de 0,1 flF, baza tranzistorulu! este la masa
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este un fir
de 3-4 m.
Receptorul fiind
rotirea .condensatorului de acord Cv se vor
slab anumite posturi din
gama de unde scurte. Rotind şi condensatorul Cr
mare), infensitatea nnch.!l"ill-.r
o anumită

L
pot realiza. prac-

cu reacţie face parte şi
Acest radioreceptor are toate
unei scheme ce foloseşte tuburile
bobinelor
acest montaj sînt
scurte. Astfel, carcasa este din carsau material plastic cu diametrul de
mm fără miez magnetic. Pentru infăşurarea l2'
care este destinată circuitului de acord, se vor bobma 12
cu sîrmă de
diametrlJl
de
mm.
la
de 3 mm de
se vor bobina 3 spire
ri,,,,.,,.,,,,1-... ,1 de
mm, care const~tuie
Înf.ăşl,ralrea li' apoi la
4 mm de li se vor
5 spire care vor
infăşurarea de reacCele două condensatoare variabile Cv şi Cr,
pentru acord şi celălalt pentru reacţie. au
capacitatea maximă de 500 pF şi sînt iftdependen1e,
avind fiecarec1te un buton.
Tubul electronic este de tip pentodă EF6, EF11. 6
K1. 6J5, EFOO, EF184, 6F31, 6J1 etc.
In anoda tunutm este conectat şi primarul transformatorului de ieşire Tr1' Acest transformator se
poareprocure dintr-un magazin de specialitate (de
la orice tip de aparat de radio) sau se confecţionează
pe un miez de ferosiliciu (tole) cu secţiunea de
4-6 cm2 • Pentru primar se bobinează 1 600 de spire
din sîrmă _de cupru emaiiat. cu diametrul de
0,15-0,2 mm, iar pentru secundar se bobinează
70 de spire cu diametrul de 0,4-0,6 mm. Difuzorul
poate fi de orice tip, cu impedanţa de 4-100..
Transformatorul de reţea trebuie să debiteze Î11
secundar.ul III o tensiune de 6.3 V, cu un curent de
O,4~A.. iar În secundarul!! o tensiune de 180-200 V.
Este recomandabil ca acest transformator să se cumpere gata confecţionat, dar el poate fi realizat pe un
miez din tole de ferosiliciu cu secţiunea de cel
5 cm2 • Dacă se foloseşte un miez cu secţiunea
5
in Înfăşurarea I se vor bobina 2200 de spire din
cu diametrul de 0,15 mrn, În înfăşurarea
se
vor bobina 800 de spire cu dia metrul de 0 . 15 mm, iar
se vor bobina 69 de
cu
v.,·....--v."'t mm. Dioda redresoare 407
N 4001 sau chiar cu O 226.
r:::l:t.ol'lnri::l rE~ce!pt()ar'el()r
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aparatului, aşa că tranzistorul primeşte semnal tot
de pe cete 10 spire ale bobinei. O parte din semnalul
de radiofrecvenţă amplificat este Întors in circuitul
de intrare În fază cu cel pornit din antenă,creindu-se
În felul acesta
pozitivă, deci o substanţială
Întărire a
de la un anumit post de radiodifuziune. Detecţia semnalufui este asigurată de
joncţiunea bază-emitor a tranzistorului. Tranzistorul
este de tip obişnuit.EFT 311, EFT 319, P 401, P411,
AF139 etc.
Pentru ca semnalul de radiofrecvenţă să
fie
mlIU€'n'tl:J:t de
acestea sînt
la colector
de
Acest

100

pF

bucăţi de circuit imprimat, pe
care au fost introduse capse de I'i7n"1;;,r,o
o bucăţică de scîndură uscată
cuişoare ca
de
Acest gen (le
este
avîndu-se
vedere caracterul de exerciţiu experimenta! al radioreceptoarelaf prezentate.

va avea un consum mic
(45-60 mA), de exemolu ca acelea foId€~ntificar€~a unor conductoare aflate
sub tensiune se poate realiza
numeroase
avînd la
În
general,
al acestora cu
un instrument de
tester, lampă
de control etc.
major al dispozitivului prezentat mai jos constă În
aceea că el nu implică un
mijlorn cu conductorul În
apropiere a ele~ctlrodlullji
(chiar dacă
cat, invizibil,
În
lui etc.) produce aprinderea becului indicator.
Funcţionarea dispozitivului se bazează pe radiaţiile de energie (sub formă
de cîmp electromagnetic) care au loc
în imediata vecinătate a conductoarelor

care
armonici cu
larg de frecvenţe.
a indicatorului este
metalic (tip brăţară
exemplu) se fixează pe
::Inrnr\i""rl'>::1 electrodului sesizor
testat sub o anumită
electromagnetic inchis
prin corp şi electrod devine suficient
de intens pentru a polariza baza tranzistorului T1 . Bineînteles, joncţiunea
bază-colector a acestui tranz istor detectează în prealabil tensiunea alterna-
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Praf. arh. RADU MIHAI

(URMARE EliN NUMARUL TRECUT)
Inălţimea coşurilor se stabileşte În
funcţie atit de natura şi configuraţia
acoperişuri lor peste care se ridică, cit

şi de situaţia locală a clădirii. in cele

ce urmeazi\se indică înălţimile minime
ale coşurilor; dacă evacuarea fumului
este Însă stinjenită de vecinătăţi, aceste înălţimi minime vor trebui mărite.
Astfel:
.
a. la acoperişurile cu' învelitori Gombustibile (şiţă, şindrilă etc.), coşuri le
vor str~bate Învelitoarea numai pe
linia coamei, depăşind-o cu minimum
ro cm (fig. 13).
b. la acoperişurile in pantă, cu invelitori neinflamabile (tablă, ţiglă, olane
etc.) (fig. 14): in cazul in care coşul
este la distanţă de max. 1,50 m de
coama acoperişului, va fi ridicat peste
coamă cu 50 cm; in cazul în care coşul
este la 1,50 m pînă la 3 m de coama
acoperişului, va putea fi la acelaşi nivel
cu acesta, dar să nu aibă mai puţin
de 1 m înălţime deasupra Învelitorii
(măsurată pe perpendiculara pe acoperiş); În cazul in care coşul este la o
distanţă mai mare de 3 m de coama
acoperişului, va putea fi înălţat numai
pînă la un unghl de 10 grade cu orizontala coamei, dar să. nu aibă mai
puţin de 1 m înălţime deasupra Învelitorii (măsurată pe perpendiculara pe

3 m de parapet se vor înălţa cu 0,50 m
peste orizontala acestuia, iar la cele
mai îndepărtate cu 1 m (fig. 15).
Coşurile din zidărie masivă se vor
realiza din zidărie groasă de cel puţin
1/2 cărămidă (atît pereţii coşului, cît şi
pereţii despărţitori dintre canale); coşurile amplasate pe zidurile exterioare
vor avea grosimea de o cărămidă. Ele
vor fi zidite cu mortar de ciment care
să ·umple bine rosturile, mortar cu
care vor fi şi tencuite, chiar şi in pod,
pentru a le conferi o mai mare rezistenţă. Ele nu se vor îngloba in zidurile
de rezistenţă pentru a nu le slăbi. Pe
zidăria coşurilor nu se admite rezemarea elementelor de rezistenţă ale
planşeelor. Coşurile ce depăşesc 3 m
înălţime se vor arma exterior pe două
feţe opuse (preferabil cele orientate
spre nord şi spre sud), cu bare verticale de fier-beton groase de 18-20 mm
şi etrieri (bare orizontale) de 6 mm,
puse transversal. Armătura se v,a ingloba În mortar de ciment de 3-4 cm
grosime.
Toate coşurile trebuie bine ancorate
de şarpantă, de planşee, de zidurile
de rezistenţă exterioare, de calcane.
Ancorările sînt variate după locul de
ancorare şi posibilităţi, dar ,in general,
poate fi folosit fierul lat de 4-6 cm

acoperiş).

c. Pe terase,

coşurile

aflate la max.

Penele, pentru a nu se îndoi, vor
cu contrafise, inclinate
45°, îmbinate În popi.
Căpriorii se vor solidariza cu
şarpantei, fiind legaţi -cu aceiaşi
ce leagă popii şi, la deschideri
la repararea sau refacerea coşurilor
cu moaze (tot din două Sl;lnOlJIIJ.
se va ţine deci seama. de cele de mai
solidarizează căpriorii cu
sus, precum şi de recomahdările specialiştilor executanţi.
traI. În jurul coşurilor de fum,
vor fi opriţi la distanţă de cca
de acestea pe un jug.
7. REPARAREA
ŞARPANTELOR
Pe.lîngă Îmbinările normale ale
selor de lemn este indicat ca ele
Pentru repararea acestei părţi a
solidarizate şi cu scoabe de
construcţiei dăm, aici, cîteva scheme
ton, cu diametrul de 18-20 mm,
de şarpante de lemn pe scaune, cele
ţite la capete (fig. 19).
mai folosite la construcţiile de locuinţe
Dimensiunile uzuale pentru
cu puţine etaje.
le elemente componente ale
a. Şarpante cu o singură pantă pensînt:
tru deschideri de 5-8 m (fig: 17).
..
- popii: 10x 10 cm pînă la 14x14
b. Şarpante pentru două sau patru
- panelt:l (zise şi grinzi de
ape (fig. 18).
10 x 14 cm, se aşază cu d
Scaunele şarpantelor se montează mare pe verticală. Dacă nu
la distanţă de cca 3-4 m unul faţă cient de 'Iungi; se vor Înnădi n
de altul. Pentru ca şarpantele să nu dreptul reazemelor sau in a
se deformeze sau să se răstoarne sub- lor. imbinarea se va face, de
acţiunea componentei orizontale a forla jumătate şi se va bu
ţelor ce se nasc În timpul marilor soliÎn cuie. Pentru rezemare,
citări accidentale (furtună, zăpadă,
vor cherta la 13 din Înălţi
ploaie etc.), ele se contravintuiesc, mai mult) şi pentru a nu se
adică se solidarizează intre ele cu bare
(cînd panta acoperişului e mare)
s.au dulapi inclinaţi la 30-60° (În fi sprijinite cu călciie (fig. 20).
sensuri contrare pe cele 2 pante).
- căpriorii sint rigle de lemn
Pe zidurile pe care reazemă tălpi 7x9 cm pînă la 8x10 cm. Ei se
le scaunelor (coarda) se vor aşeza după linia de cea mai mare
grinzi de lemn puse in lungul zidului acoperişului, la distanţe
(cosoroabe) şi legate de acestea cu
90 cm), şi reazemă pe pane.
mustăţi de fier-beton gros de6-10mm.
derea lor nu va fi mai mare de
in acest fel se evită zdrobirea zidărie;
Dacă nu sînt suficient de
sub acţiunea forţei concentrate pe care
pot înnădi la fel ca şi panele.
o reprezintă coarda. Tot pentru acelaşi rii se prind de p~ne cu cuie şi
motiv, popii vor rezema pe planşeele chertindu-se ei, nu penele (maximuim
de beton armat prin intermediul unor 1/3 din Înălţime).
tălpi groase de lemn.
În cazul În care nu dispunem de
Popii vor fi sprijiniţi, atunci cind este
cazul, cu contrafise (din profile de ,6): ~
7 x9 cm) şi legaţi intre ei cu cleşti (Y/II,"f
(două scinduri).
şi gros de 4-6 mm, cu care se înconjură coşul, capetele ancorării fixÎndu-se cu holzşuruburi pe şarpantă sau
sub formă de praznuri În celelalte
structuri ale construcţiei (fig. 16).
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materialele necesare sau dorim să realizăm o şarpantă uşoară, putem confecţiona simplu şi uşor ferme din
scînduri sau dulapi, bătute În cuie,
pentru deschideri de 5-10 m (cele
mari făcute din două bucăţi).
Schiţele pentru ferme curente şi
pentru fermele de capăt (fronton) sînt
date in fig. 21.
Ele se aşază la distanţă de 2,50-3 m
unele de altele si secontravintuiesc.
Astereala poate fi bătută În cuie direct
pe ferme.
Termoizolaţia tradiţională din poduri
(zgură sau moloz) este de dorit să fie
Înlocuită cu saitele de polistiren expandat, mult mai uşor şi foarte bun izolant
termic.

(1

70 cm/m;
- pentru ţigle cu jgheab presate:
45-70 cm/m;
- pentru olane: 30-50 cm/m;
- pentru tablă cu falţuri orizontale
simple şi verticale duble: 30-50 cm/m;
- pentru tablă cu falţuri orizontale
şi verticale duble: 15-40 cm/m.
Conform constatărilor specialiştilor
este indicat ca, pe viitor, să evităm la
maximum tolOSlrea învelitorilor grele:
ţigle, olane, care, pe lîngă faptul că
necesită şarpante puternice (deci
scumpe, grele et~.), sînt şi foarte vulnerabile: se desprind, se sparg, sînt
greu de reparat, sînt scumpe ...
Vom prefera, de acee.a, să ne ocupăm de Învelitorile uşoare şi eficiente,
urmînd ca, în cazul În care vom avea
totuşi solicitări, să dăm scheme şi
soluţii pentru repararea Învelitorilor
grele. Astfel:
a. Învelitorile din carton asfaltat, realizate din două straturi: fîşiile primului
strat de carton asfaltat (dedesubt) se
vor aşeza paralel cu streaşina (pică
tura), de la streaşină spre coamă.
Marginile fîşiilor se petrec 8-10 cm
unele peste altele, se lipesc cu mastic
de bitum cald şi se fixează de astereală cu cuie cu cap lat, speciale,
trecute prin şaibe de carton asfaltat,
bătute la 15 cm unul faţă de celălalt.
Capetele cuielor se acoperă cu mastic
de bitum (fig. 22).
Stratul al doilea se lipeşte pe intreaga
suprafaţă a primului strat cu mastic
de bitum cald, gros de 1-2 mm. FÎ-

8. REPARAREA

lNVEUTORllOR
Înainte de a arăta cum trebuie reparate avariile Învelitorilor şi de a cunoaşte datele tehnice şi condiţiile constructive specifice, să vedem care sînt
pante le uzuale pentru acoperişuri, În
funcţie de natura Învelitorii folosite,
pentru a evita pe viitor pante exagerate, nejustificate, care duc nemijlocit
la ingreunarea acoperişului şi, inclusiv, la solicitarea sporită a zidurilor pe
care se reazemă. Pante le indicate mai
jos sînt date În centimetri, la un metru
deschidere a acoperişului. Astfel:
- pentru carton asfaltat, prins în
cuie direct pe astereală sau pe şipci
(2 straturi lipite Între ele cu bitum):
15-25 cm/m;
- pentru ţigle-solzi asezate simplu

.f:iS:.T

lungă

perpendicular pe streapantei). Foile de tablă
ele prin falţuri: marginile tablei se Îndoaie la 90 de grade,
buza cea lungă se îndoaie peste cea
scurtă, o dată sau de două ori, şi se .
turtesc (cu ciocanul de lemn) În sensul
scurgerii apei (cele care sînt parafele
cu streaşina) sau se Iasă verticale
(fig. 25).
~
Falturile se una cu ulei mineral sau
ele ra'pită şi cu alb de zinc. Falţunle
culcate ale toilor vecine se vor decala
unul fată de celâlalt (fig. ~6 a).
Tabla se prinde de astereală cu
torul a două copci fixate în cuie
cate, cu cap lat. Copcile se introduc
În falţul culcat al tablei (fig. 26).
La streaşină se aşază o primă foaie,
şorţul, care poate fi prins de jgheabul
suspendat sau se execută sub formă
de Iăcrimar (fig. 27).
Doliile (adică Întîlnirile intrînde a
două suprafeţe ale acoperişului V) se
execută tot din foi de tablă, îmbinate
Între ele şi cu foile Învelitorii prin
falţuri duble culcate.
Pe soclul coşurilor de fum, tabla se
ridică cel puţin 15 cm şi se introduce
În rosturile zidăriei.
d. Învelitorile prefabricate nin materiale plastice de mari dimensiuni,
realizate În ultima vreme la noi În ţară,
prezintă toate avantajele posibile: sînt
uşoare, ieftine, estetice (imită diferite
Învelitori tradiţionale: ţiglă etc.), se
montează uşor, sînt rezistente, nu necesită lucrări de întreţinere etc. Montarea IOfi!Ose face foarte simplu, conform
indicaţiilor Întreprinderii producătoare.

.

~

..

1J
~

latura

şină (in sensul
se Îmbină Între

'51 MfUJ

JJ
,

şiile de carton asfaltat se vor aşeza tot
paralel cu streaşina, dar decalate cu
tf2 din lăţimea fîş iei faţă de cele ale
primului strat. Marginile fîşiilor superioare se petrec şi aici cu 8-10 cm
peste fîşiile inferioare şi se lipesc cu
mastic de bitum cald. După executarea
Învelitorii se va aplica pe Întreaga suprafaţă un strat de protecţie din mastic
bituminos cald şi se va presăra cu
nisip.
La coama acoperişului, fîşiile de carton asfaltat se petrec succesiv de o
parte şi de alta a coame; (cca 15 cm),
avînd grijă ca ultimul strat să fie În
direcţia vînturilor dominante (fig. 23).
O atenţie deosebită trebuie dată
racordării Învelitorii de carton asfaltat
împrejurul coşurilor: tabla ce îmbracă
soclul coşurilor se va introduce sub
cartonul asfaltat, În partea dinspre coamă şi pe părţile laterale, şi va acoperi
cartonul asfaltat În partea dinspre
streaşină. in jurul coşurilor, tabla va
avea cel puţin 10 cm lăţime şi se va
ridica pe zidăria coşului. introduCÎndu-se În rosturile zidărie;.
b. Învelitorile din plăci de azboci·
ment ondulate, fiind autoportante, se
aşază direct pe panele şarpantei, astfel
Încît latura lor longitudinală să fie perpendiculară pe direcţia panelor. Distanţa Între panele de reazem ale plă
cilor nu va depăşi 98 cm. Plăcile se
suprapun pe toate patru laturile. Fixarea de panele de lemn ale sarpantel
se face cu şuruburi sau cu cleme
curbate zincate (fig. 24).
c. lnvelitorile din tablă zincată plană
se aşazăpe aste reală de scinduri, cu

I
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rînd): 70-90 cm/m;
- pentru ţigle cu jgheab trase: 55-
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În desenul alăturat orezentăm dimensiunile pistelor oficiale de aeromodele pentru zbor captiv şi automodele, probele de viteză şi radlocomandă (R/C), realizate după regulamentele internaţionale ale Federaţiei
Aeronautice Internaţionale şi, respectiv, ale Federaţiei Europene de Automodelism.
Pe suprafa1a pistei de aeromodelism decolează şi aterizează aeromodeie de viteză (categoria F 2 A), curse
pe echipe (F 2 C) şi lupte aeriene
(F 2 O), care se pilotează cu cabluri
obligatoriu lungi de 15,92 metri; de
asemenea. aeromodele machete (F 4
B) şi acrobatice (F 2 B), ale căror cabluri pot fi de lungimi cuprinse Între 15
şi 21,5 metri, la alegere (măsurate de la
axa părţii de apucare a manşei de comandă pînă la axa eli cei). Înainte de
zbor este obligatorie verificarea rezistentei ansamblului de comandă a aeromodelului (manşă, cabluri, agrafe de
prindere, triunghi de comandă şi tijele
din interiorul aparatului), care trebuie
să reziste regulamentar la de 15 ori
greutatea aeromodelului clanşat la sistem. Proba se face cu un dinamometru cu arc etalonat.
În funcţie de tracţiunea În timpul
zborului, datorită forţei centrifuge, aeromodelele de viteză au cabluri de
minimum 0,40 mm diametru, la curse
şi lupte aeriene de minimum 0,30 mm,
iar la acrobaţie şi machete de minimum 0,35 mm diametru.
Faţă de aceste cerinţe oficiale, pista
de aeromodele are dimensiunile indicate În desen. Regulile de concurs prevăd marcarea cu vopsea a unui cerc de
fi metri, În centru, a altuia cu raza de
19,60 metri şi împărţirea lor În 6 sectoare marcate (1-6) pe pista principala Pentru proba de viteză, regula-

mentul F.A.1. a stabilit cotele obligatorii ale pilonului vertical (demontabll
şi reglabil În înălţime1 plasat În centrul pistei, la cele indicate in desen.
Pentru o rotire uşoară, această instalaţie are prevăzută furca montată pe doi
rulmenţi radiali, permiţind concurentului şi manşei de pilotaj fixate in furcă
pe durata zborului să piloteze uniform.
Pe suprafa1a pistei circulare de automodele aleargă automodele ale căror
4 roţi (obligaţie F.E.M.A.) trebuie să
fie În permanent contact cu pista perfed netedă şi orizontala În cenţrul
pistei se montează pentru proba de
viteză pilon ul vertical, instalaţie tehnică (demontabilă) prevăzută cu un
braţ rotativ montat pe rulment radial,
de care se leagă cablul de legătură
cu automodelul. Ansamblul de prindere (brida automodelului, agrafe, cablu, dispozitiv cu rulment) trebuie să
măsoare din axa automodelului pînă
la axa pilon ului vertical R=9,OO metri
(8 ture complete = 500 de metri parcurşi). Tot pe pilonul vertical este
montată o platformă circulară de tj 500
mm, din oţel jJ 12, cu tablă 2 mm, pe
care se refugiază lansatorul cablului
după pornirea automodeJului.
La construcţia pistelor oficiale de
aeromodele şi automodele R/C (careul cu latura 13 m) se recomandă un
strat portant din pietriş de rîu sau În
amestec cu pietriş mărgăritar sticlos
(15 cm). peste care se aşterne beton
de fundaţie simplă, nearmată,din beton
13-200 (8 cm), apoi se acoperă cu
asfalt rece (2 cm), amestec tip MZ-11
sau asemănător, pînă in marginea bordată cu culori din granit Pista trebuie
să aibă o scurgere de 1 la sută.
Pentru pis1a oficială de automodele
de viteză, avînd raza cuprinsă intre
10,25 şi 9 m, peste stratul portant de
pietriş se aşterne un strat gros de 10
cm beton B-400, cu priza la cca 15 zile.
Pentru protejare împotriva unei uscări
neuniforme, suprafaţa betonului 8-400
se udă zilnic şi se acoperă cu rogo-

2cm
8cm

1Scm

ASFALT
BETON
PIETRrS
PAMÎNT

GARD DIN PLASÂ'
DE si RMĂ GALVAN
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Viteza mare pe care o dezvoltă În
mers aero şi auto modelele, peste 200
kmjoră, face obligatorie protejarea participanţilor, sportivi, arbitri şi spectatori, printr-un gard de sîrmă (aero)
sau ma'ltinele (auto) din împletitură
de sîrmă cu ochiuri de 40x4O mm
montată pe o ramă de fier-beton.

150

iN ATENTIA

AUTOMODELE DE VITEZA
PILONUL VERTICAL

Începînd cu data de 31.01.1977, au
intrat În vigoare «Instrucţiunile privind
construirea, omologarea şi admisibiJitatea la zbor a aeronavelor civile
realizate de către constructorii amatori
În Reoublica Socialistă România».
Noile instrucţiuni ale leQislatiei aeronautice româneşti stabilesc cadrul desfăşurării activităţii constructorilor amatori de aeronave, indicind principalele modalităţi de soluţionare a problemelor legate de aeronavigabilitatea
acestor aeronave.
Conform Codului aerian al R.S.R.,
construcţia unei aeronave destinate
unei activităţi aeronautice civile poate
fi întreprinsă numai cu aprobarea prealabilă a organuluÎ de stat pentru aeronautica civilă. In acest document normativ se menţionează, de asemenea,
că şi particularii pot dobindi aeronave
civile, În baza unei aprobări date de
către organul de stat pentru aeronautica civilă, care va stabili, de la caz la
caz, conditiile de păstrare. Orice aero-

"

ţ 500

navă construită
noscută aptă de

trebUie să tie recuzbor printr-un certificat de navigabilitate, care se eliberează pe o perioadă determinată.
Comisia centrală pentru construcţii aeronautice de amatori solicită
tuturor constructorilor amatori de aeronave să-şi desfăşoare activitatea În
limitele reglementărilor legale şi să
respecte instrucţiunile apărute pentru
a putea astfel Întări mişcarea construcţiilor aeronautice de amatori la noi În
ţară. Se menţionează că este oprită
efectuarea de zboruri cu aeronave
fără a avea documente care să ateste
aeronavigabilitatea aeronavei, precum
şi fără ca pilotul să aibă calificarea
respectivă.

Solicitări de, ordin legislativ şi tehnie, legate de această activitate, pot
fi expediate pe adresa:
- Federatia Aeronautică Română

Comisia centrală pentru construcţii
aeronautice de amatori - str. Vasile
Conta nr. 16, Bucureşti, sectorul 1.
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Pentru verificarea direcţiei, deci
pentru măsurarea parametrilor geometrici ai acesteia, sînt folosite completuri de aparate optice sau mecanice. Desigur, astfel de utilaje complexe se găsesc numai la staţiile service, nefiind la indemÎna tuturor. De
aceea, numai În aceste staţii se pot
face diagnosticarea şi reglarea completă a sistemului.
Există Însă un parametru al direcţiei care se modifică mai frecvent şi
care poate fi măsurat cu un dispozirelativ simplu, pe care îl poate
confecţiona orice amator. Este vorba
despre convergenţă, care se poate
măsura cu un instrument simplu, denumit tijă telescopică.
Aceasta constituie un instrument
prea complicat, a cărui secţiune
se prezintă În fig. 1. EI se compune
din ţevile telescopice 1, 5, 8 şi 10, ale
căror diametre trebuie să fie alese
astfel ÎnCÎt ţevile să intre una În cealaltă conform desenului, ţeava exterioară 5 avînd diametrul exterior de
25-30 mm. lungimile diferitelor secţiuni ale tijei se aleg constructiv astfel Încît intreg ansamblul să aibă În
stare montată 1100-1250 mm, aşa
încît să poată fi adaptat ia măsurarea
convergenţei la autovehicule diferite.
Pe ţeava exterioară 5 se trasează
(sau se aplică) un sector 2 gradat În
milimetri; În soluţia prezentată sectorul este mobil şi este prevăzut cu un
şurub 3, care serveşte pentru deplasarea scalei, făcînd ca gradaţia zero
a acesteia să poată fi adusă În dreptul acului indicator 13, la inceputul
măsurătorilor. Tija este prevăzută cu
ştifturile de fixare 9,care servesc pentru modificarea lungimii sale totale,
astfel incît Între suporturile 12 să se
obţină dimensiunea necesară plasărli
instrumentului Între roţile din faţă ale
vehiculului.
Trebuie să se ţină .seama că pen-

tru a putea adapta eorect instrumentul la roţi, dimensiunea d, care reprezintă distanţa dintre axul tijei şi suporturile 12, să fie de 100...".120 mm.
Pentru a avea un control al aşezării
orizontale a tijei între roţi În vederea
măsurărilor, aceasta este bine să fie
prevăzută cu lănţişoarele 11. În sfîrşit, pentru a realiza menţinerea tijei
Intre roţi, În interiorul ţevilor telescopice se plasează arcurile 4 şi 6, care
cu un capăt se sprijină În suportul 7 al
ţevii 1, iar cu celălalt În ţeava 5.
Metodica desfăşurării lucrărilor de
control şi reglare a convergenţe; depinde 'in primul rind de construcţia
mecanismului de direcţie al autovehiculului respectiv.; dar Intotdeauna est~
necesar să se realizeze unele măsuri
pregătitoare, strict necesare desfăşu
rării corecte a lucrărilor. Acestea sînt
următoarele:
- se Înlătură În prealabil toate defecţiunile pieselor direcţiei;
- se stabileşte presiunea nominală În pneuri; se admit următoarele

abateri de la valorile prescrise de
fabricant: pentru presiuni nominale
mai mici de 3 daN :

cm2

± 0,1

daN ; pen-

cm2

tru presiuni nominale- mai mari de
3 daN . ± 0,2 daN .
cm:!
cm:!
- maşina va fi Încărcată conform
prescripţiilor fabricantului;
- terenul pe care se va desfăşura
testarea va fi plan, orizontal, cu o
abatere de la orizontalitate de maximum 1%0 (1 mm la 1 m);
- automobilul va fi apăsat de cîteva ori pentru a se aşeza corect;
- roţile directoare se aduc În poziţia de mers rectiliniu.
După efectuarea operaţiilor preliminare menţionate se reglează lungimea totală a tijei astfe.! Încît aceasta
să Întreacă cu 50-100 mm distanţa
dintre suprafeţele interioare ale ro-

ţilor.

Se fixează apoi rigia intre jante,
În fat(l punţii din faţă, la înălţimea
axului de rotaţie al jantei şi se aduce
scala mobilă cu reperul zero În dreptul vîrfului indicator. După aceasta,
automobilul este impins Înainte pînă
cînd tija ajunge să ocupe o poziţie
diametral opusă pe jantă În spatele
punţii din faţă. Pentru controlul corectitudinii poziţiei finale servesc lăn
ţişoarele care permit aprecierea distanţei la sol. In această situaţie, vîrful
indicator arată pe sCţ1Iă direct convergenţa exprimată În milimetri; operaţiunea se repetă de două-trei ori
pentru eliminarea eventualelor erori.
Pentru a exemplifica modul de reglare a convergentei' s-a ales ·cazul
autoturlsmului «OaCÎa»-1 300. Aşa

~.~ . . .
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geometriei direcţiei şi a presiunii
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după cum se ştie, construcţia
vehicul. cu tracţiune pe faţă, im
valori pozitive ale convergentei,
tiv pentru care parametrul res
esţe denumit curent divergenţă.
Intrucit valoarea acestui unghi
foarte mică, În mod unanim este
tată metoda de măsurare prin
renţa distanţelor A şi B dintre
tele aflate În acelaşi plan orizo
conţine şi axa roţilor, În faţa şi În
tele acestora (fig. 2). În cazul
cieÎ»,.1 300, unghiul de divergenţă
«deschiderea» este de 0-3 rom.
In SCOpul obţinerii de rezu
corecte la măsurări şi reglaje,
turismul trebuie orizontalizat În
labil. În acest scop se va
Încărcarea pe punţi astfel Încit
realizeze distanţele faţă de sol
eate În figura 3. Apoi se nr"I"O,rlOlU

la măsurarea diferenţei A şi 8, aşa
cum s-a arătat mai sus.
In cazul cind această diferenţă nu
se încadrează În valorile indicate de
constructor, se procedează În felul
următor:

- se
ţie

demontează

bieleta de direc-

roţii care pare mai uzată sau
partea către care «trage» În mers

3a

din
autoturismul; demontarea se face În
partea articulată la cremalieră (fig. 4);
- se deblochează contrapiufiţa 1 de
blocare a capătului 2 al cremalierei.cu
ajutorul unei chei de 36 mm;
- se deşurubează acest capăt pentru a mări unghiul de divergenţă sau
se înşurubează pentru a-I micşora.
Fiecare semitură corespunde modificării cu 1,5 mm a divergenţei. Este
necesar să se observe că rotirea capătului cremalierei nu se poate executa decit în semiture din cauza poziţiei necesare pentru articulare cu
bieleta de direcţie.
A doua etapă o reprezintă repartizarea unghiului de divergenţă in mod
egal pe cele două roţi.
Tn acest scop se pune direcţia la
punctul mediu, aşezindu-se pentru
aceasta axul nitului 3 in faţa indexului 4 care se găseşte-pe caseta direcţiei sau se asigură pe cremalieră cota
de c = 65 mm (fig. 4).
Se măsoară cu ajutorul unei rigle
de 40-50 cm distanţa dintre lonjeroanele din faţă şi planul median al roţii
trasat, eventual, in prealabil cu creionul pe banda de rulare a pneu lui
(fig. 5) la mijlocul acesteia, pe un
fond dat cu c retă.
Dacă măsurarea se face cu atenţie,
atunci se pot evalua şi valorile milimetrice.
tn cazul că distanţa F măsurată la
roata dreaptă nu este egală cu cea de
la roata stingă, este necesar a aprecia cu cit să remodificăm unghiul de
divergenţă din piuliţa capătului respectiv de cremalieră.
Dacă dorim să lucrăm cu mai mare
exactitate, este necesar să construim
un dispozitiv cu tijă indicatoare ca În
fig. 6, care, montat pe roţi in locul capacelor de ornament, să poată arăta
(mărită la distanţă) valoarea unghiurilor repartizată fiecărei roţi pe un cadran dispus la o distanţă fixă de caroserie.
Tn acest fel, orice şofer amator, că
ruia îi place să se ocu pe de propria
maşină, are posibilitatea, cu mijloace
simple şi uşor de confecţionat, să
verifice geometria direcţiei sau chiar
să o regleze, asigurîndu-şi În acest
fel atit satisfacţia proprie de tehnician, cit şi o stare tehnică bună a
autoturismului, preintimpinarea uzurii anormale a pneurilor, o direcţie
stabilă, uşor de manevrat şi sigură.
Pentru ajutorul celor interesaţi, În tabelul următor se indică şi datele de
reglare pentru unele dintre cele mai
răspîndite autovehicule de la noi.

PARTIEULARITATI DE InTRETIRERE
ŞI EHPlOATARE ALE AUTOTURISmELOR
r

,

"TRABAnT"

Îndeplinind dorinţa u!l0r cititori care
au urmărit rubrica de faţă, redăm În cele
ce urmează cîteva dispozitive simple
sau adaptări realizabile de către orice
posesor de «Trabant», «Înarmat» cu
cele mai simple scule de Iăcătuşărie.
APĂRĂTOARE

PENTRU ROBiNETUL DE COMBUSTIBil
Pentru protejarea robinetului de
combustibil, aflat pe bordul autoturismului, Împotriva deteriorării sau modificării nedorite a poziţiei se poate confecţiona o apărătoare ca cea din figura 1.
Drept material se poate utiliza tablă de
oţel sau aluminiu de grosime cca 2 mm.
CONTOR MAN UAL DE KILOMETRAJ
Nu .există nici o Îndoială asupra faptulu i
că fiecare posesor de «Trabant» află, În
cel mai scurt timp, care este consumul
mediu al autoturismului pe care îf pilotează În diferite condiţii de circulaţie În oraş sau afară.
Deoarece alimentarea cu combustibil
la autoturismele cu motoare În doi
timpi este destul de incomodă, iar evaluarea exactă a cantităţii de combustibil
existentă În rezervor este greu de realizat, este bine să ştim. 'Ia orice alimentare,
cîţi kilometri putem parcurge cu cantitatea de combustibil respectivă.
Pentru aceasta se poate confecţiona
un contor, fig. 2, montat pe bord, la
vedere, alcătuit din minimum trei rotiţe
cu cifre, provenite de la un contor uzat
de kilometraj sau motor electric. la
nevoie, acestea pot fi confecţionate din
material pl3.$tic sau lemn. iar cift:ele pot
fi imprimate sau vopsite. Rolele, fig. 2,
se montează pe un şurub M3 şi se asigură
cu piuliţe. Tot montajul este SUSţinut
de o bridă care se poate monta la rînduI
ei pe bord.
Dacă, de exemplu, avem un rula; de
14 533 km şi alimentăm «Ia plin» automobilul, presupunînd că În exploâtarea
de zi cu zi a autoturismului înregistrăm
consumuri medii de 81/100 km, cantitatea de combustibil din rezervor ar
ajunge pentru cca 300 km (în rezervor
se găsesc «Ia plin» 24 I combustibil).
in acest caz rotim rolele contorului
improvizat pînă indică cifra 833, această
cifră comparată cu ultimele trei cifre ale
contorului automobilului indicîndu-ne
În orice mom~nt, cu suficientă exactitate,
autonomia de deplasare a automobilului
cu cantitatea de combustibil existentă
În rezervor.
..
fAR PENTRU MERS INAPOI
Odată cu intensificarea traficului, numărul manevrelor a sporit considerabil,
in ultima vreme majoritatea construc-

torilor de automobile introducînd in
eChipam"ehtul. standard şi lumini pentru
mersul mapol.
la autoturismul «Trabant» se poate
monta un far pentru mers Înapoi, respectînd normativele impuse de codul
rutier. Racordarea farului la instalatia
electrică este uşor de realizat, una din

[!]1
la schimbarea po~iţiei manetei, arcul
desface contactele comutatorului,circuitul de alimentare al farului fiind
Întrerupt.

CUTiE SiGURANŢE

COMUTATOR

00000 0®
schemele posibile fiind prezentată În
figura 3.
Acţionarea comutatorului se poate
realiza cu ajutorul montajului prezentat
În figura 4. Comutatorul este fixat pe o
bară de oţel cOflonier care se fixează de
şuruburile axului pedalier pe podeaua
autoturismului către compartimentul
motor.

SCHIMBĂTOR DE VITEZE
Ing. 1. NEMETE

RELATIA C

DE

DUCĂTOR

O ElA-PIETON

Este absolut eronată ideea că doar
conducătorii de autoturisme sau de autocamioane pot pune În pericol pe pietoni.
Dimpotrivă, practica arată că, În destule
cazuri, ignorînd regulile de circulaţie,
cei care au produs accidentarea mortală
sau rănirea pietonilor au fost conducă
torii de motorete sau motociclete. Spre
deosebire de autovehiculele cu patru
roţi, cei care piiotează motorete ori
motociclete sînt Însă mai vulnerabili În
cazul coliziunilor cu trecătorii. Acest
lucru este relevat de statistici, care arată
că, din tot3.lul evenimentelor rutiere În
care autovehiculele cu două roţi au

Colonel VICTOR aEOA
intrat în «contact» cu pietonii, În 50%
din cazuri au avut de suferit nu numai
trecătorii, ci şi piloţii. motoretelor sau
motocicletelor.
Deci, dacă În general conducătorilor
de autovehicule li se cere deosebită
prudenţă faţă de pietoni, cu atît mai
circumspecţi trebuie să fie motoriştii şi
motocicliştii a căror stabilitate precară
Îi pune În dificultate În situaţia unor asemenea coliziuni.
Considerentul de bază care treb~ ie
să-; Îndemne pe motorişti sau Motociclişti la o conduită plină de atanţ;e şi
grijă faţă de pietoni este Însă dictat de

necesitatea respectului reciproc Între
la trafic. Apropiindu-se
cu viteză prea mare de pietoni, neacordîndu-le prioritate la zebre, derutÎndu-i
prin repetate semnale acustice sau optice
ori deranjîndu-i prin excesul de poluare
sonoră produs de tobele «speciale» de
eşapament ori de norul de fum «fabricat»
de autovehiculul cu două roţi, motorisţul
(motociclistul) trebuie să aibă În vedere
că peste citeva 'minute sau ore va redeveni şi el pieton, şi În această ipostază
nu i-ar conveni, desigur, deloc să suporte «tratamentul» pe care el il aplică
pietonilor. Revenim astfel la Înţelep
tul proverb românesc, pe CÎt de vechi
pe atît de actual: «Ce ţie nu-ţi place
altuia nu-i face».
Deosebit de prudenţi trebuie să se
toţi participanţii

dov<!dească motocicliştii şi motoriştii
faţă de bătrîni" şi de copii, categorii de
pietoni vulnerabili datorită insuficientei
lor adaptări la rigorile circulaţiei mo-

derne. Apropiindu-se de un copil ori de
un bătrîn, pilotul nostru trebuie să se
gîndească la frăţiorul, nepoţelul, bunicul
ori bunicuţacare ÎI aşteapţă acasă şi să
se comporte faţă de aceştia aşa cum ar
dori să se poarte cu cei apropiaţi lui
ceilalţi confraţi În ale ghidolJJllui.
Normele circulaţiei şi ale conducerii
preventive pretind conducătorului autovehiculului cu două roţi să reducă din
timp viteza În apropierea pasajelor pietoniere pentru a putea da Întîietate
trecătorilor. A te baza pe gabaritul
redus al vehiculului şi pe faptul că datorită acestui avantaj te poţi strecura cu
uşurinţă printre trecători este o dovadă
de nesăbuinţă şi de lipsă de respect faţă
de. pietoni.
In traficul rutier sînt destul de frecvente situa5iile CÎnd automobilistul ori
motoristul (motociclistul) sesizează că
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DERBE
citate de către
ocazional.

ce fotografiază

la maximum 18 x 24 em.
sirea acestor dimensiuni
vizibilă punere in
nulaţiei, precum
sC~lderea
Utilizarea apoaratelc:>f ITIOl1lorletlE~X

o

cenpractica to1:oaratică
astăzi o aD,araltUl"a
ia C2.1J,i:U dilUI totoarafic
la aparatul
expunere aUlronlai,ă.
aparat de mărit de
cele cu filtre
('nn:~l'~T.p

In

interferenţiale.
distingem
cîteva trăsături ale aparaturii
fice-utilizate de către amatori,
evidenţia cîteva aspecte:
- Aparatele de construcţie simplă.
robuste, cu optică bună şi obturatoare
centrale sint larg răspîndite În rîndul
amatorilor ce fotografiază ocazional,
practicind fotografia amintire (de exemplu, aparatele de tip «Smena»).
- Aparatele cu obturaioare focale,
nereflex, dispunind de obiective interschimbabile şi telemetru pentru aprecierea distanţei sînt des intilnite,
dar În general nu sînt modele recente
(de exemplu, aparatele din seria «Zorki», «Fed»).
- Aparatele cu obturatoare centrale, nereflex, avînd obiective bune
şi dispunind de sisteme de măsurare
a luminii incorporate sînt curent soli-

şi

parate de
tiple posibilităţi
lucru
80,
«Rolleiflex» Sl 66,
selblad» 500), foarte scumpe şi utilizate de puţini fotografi amatori.
- Aparatele cu obturatoare focale,
nereflex revin pe piaţă În variante
miniaturizate şi unele Înzestrate cu
sisteme interioare de măsurare a luminii (de exemplu, «Rollei» 35).
- Aparatele monoreflex pentru peliculă perforată capătă o răspîndire

foarte
de interschimbabliitate.
cu
foca1e,
Cu lade
mele metalice. cu o mare
de expunere, cu
multe
accesorii. ceea ce ie face utilizabile
marea majoritate a cerinţelor
fo1:ograftel.
de uftimă oră
de măsurare a. luceea ce duce la construcţii cu
functionare semiautomată sau automată. limita utilizării acestor
este dată de mărimea la care
făcută fotografia sau mărit diapozitivul. Utilizînd pelicula de 10-15 OrN,
se poate ajunge fa fotografii de maximum 24 x 30 cm, iar pentru 18-22

(Sllbl,eC'l:e În
ridicarea og
automată a riiafra,rJm,ei
eJe un uşor
permite să se
prinCipalele trăsături fun
ale
folosite, asociate
unele referinte calitative.
- Obiecti~ete cu obturator central
sint intilnite cel mai frecvent la aparatele simple şi ieftine, pentru foto;;
grafia ocazională. Sînt obiective de
calitate satisfăcătoare, suficient co;';
rectate şi avind, fără excepţie, .strat
antireflex cu luminozitate bună
obicei, 2,8-3,5). Se folosesc şi launele aparate cu măsurare exterioară
a luminii. Obiective cu obturator central, de foarte bună calitate, se intilnesc la aparatele reflex cu două obiective. Cu puţine excepţii, obiectivele
avînd obturatorul încorporat nu sint
interschimbabile.
- Obiectivele destinate aparatelor
cu obturator focal se construiesc intr-o mare diversitate, cu foca le şi luminozităţi diferite. Sînt obiective perfecţionate, bine şi foarte bine corec;tate, cu strat antirefiex sau de tip
MC
Sînt interschim,;,
şi la alte apacare au fost

cu preselecţie (V
de la cuvintul ger
Vorwahlblende), o perfecţionare a
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temului de diafragmare care constă
În posibilitatea fixării valorii inchiderii
dorite pe un inel auxiliar fără ca diafragma să se Închidă. Se vizează cu
obiectivul complet deschis şi se manevrează inelul propriu-zis al diafragmei, care se va Închide la valoarea

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28

*

preseleeţionata.

Diafragma cu preselecţie auto(A.S.B. - prescurtat de la cuvintele germane Automatische Spnngbiende) permite Închiderea diafragmei
-

mată

ORION-15
MIR-10
JUPITER-12
MIR-1
RUBIN-1
MIR-1Z
INDUST AR-61
INDUST AR-SO

6/28
3,5/28
2.8/35
2,8/37
2,8/31-80
2,8/37,5
2.8/50
3,5/50

75°
75 C
63°
60°
60-30°
60°
45°
45°

24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36

JUPITER-8
HELlOS-81
HELIOS-44
VEGA-3
INDUST AR-69
T-48
JUPITER-9
JUPITER-25Z
TAIR-11
TAIR-38Z
JUPITER-11
TELEMAR-22
TAIR-33
TAI 3-3
MTO-500
MTO-1000
VEGA-2
HELIOS-40
INDUST AR-24 M
INOUST AR-25 T

2/50
1,8/52,4
2/58
2,8/52
2,8/45
2,8/45
2/85
2,8/85
2.8/133
41133

45°
45°
40°
45°
51 0
51 0
28°
28'
18°
18°
18°
12.5 0
15°
15°
5°
2,5 0
49°
28°
23°
28°

24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
6Ox60
24x36
24x36
24x36
6Ox60
24x36
24x36
24x36

3/135

5,6/200
4,5/302,6
4.5/300
8/500
10/1 000
2,8/85
1,5/85
3,5/105
2.8/85

filet;

baionetă

filet;
filet
filet

baionetă

*

baionetă

filet

*

filet
filet
filet
baionetă

filet;

*
*

baionetă
baionetă

filet
baionetă

filet
baionetă

filet
filet
filet
filet
filet
filet
filet
filet;

baionetă

Nedemontabil În mod uzual.

Obiectivul

O/f (mm)

Unghiul
de cimp

Filet pentru filtre

1 ZEISS BIOMET AR

(obiectivul normal al aparatului)

5 ZEISS SONNAR
6 PENTACON
7 PENTACON
8 ZEISS SPIEGELOBJEKTIV
(obiectiv cu oglindă)

2,8/80

54°

M 58 x 0,75

la valoarea preselecţionată prin apă
sarea unui buton. Diafragma revine
la deschiderea maximă in momentul
Încetării apăsării. In fig. 1, unde este
redat obiectivul TESSAR 2,8,'50. butonul 1 este pentru Închiderea diafragmei la valoarea preselecţionată.
Prin acţionare În continuare se apasă
şi butonul 2, care serveşte declanşării
aparatului fotografic. Aparatele care
sint echipate cu obiective de construcţia celui din figură au declanşator
frontal acţionat de butonul 2 de pe
obiectiv. Aparatele care au plasat declanşatorul pe partea superioară sau
pe partea frontală, dar nu sub obiectiv acţionează diafragma automată
printr-un ştift special (poziţia 1 din
fig. 2). Ca execuţie propriu-zisă, aceIaşi obiectiv se poate construi În ambele variante descrise. Există posibilitatea blocării diafragmei la o valoare
dorită prin acţionarea unUi comutator
(pOZiţia 2 din fig. 2). Anularea siste
mului automat de inchidere şi acţio
narea diafragmei manual sînt posibile
cind obiectivul este prevăzut cu un
element de comutare ca acela din
fig. 2, poziţia 4.
Diafragma electrică echipează
cele mai noi obiective destinate aparatelor cu măsurare interioară a luminii şi expunere automată. Măsurarea
interioară se poate face, in funcţie de
tipul construcţiei, cu diafragma complet deschisă sau cu ea Închisă la
valoarea necesară. Sistemul cu diafragma complet deschisă este cel preferat, permiţind vizarea În condiţii optime; În această situaţie Însă trebuie
să se transfere sistemului de măsurare
a luminii, in locul inchiderii reale a
diafragmei, valoarea diafragmei ce se
doreşte a fi folosită sau care a rezultat din măsurare. Transferul se poate
face mecanic, dar pentru o completă
automatizare este necesar ca el să
fie electric. Corespunzător diafragmei necesare se transmite sistemului
de măsurare complex o valoare electrică echivalentă. Sistemul cel mai
răspîndit este cel numit DTE, respectiv divizor de tensiune exponenţial.
Acest divizor cu caracteristică exponenţială se află montat în obiectiv şi
transmite sistemuiui de măsură valoarea diafragmei preselectate. la declanşarea aparatului, diafragma se Închide automat la valoarea stabilită.
Obiectivul este prevăzut cu trei ştifturi
de contact pentru conectarea cu aparatul, care, la rindul său, are trei sectoare de contact (poziţia 3 din fig. 2
şi poziţia 1 din fig. 3, respectiv poziţia
2).
- Diafragma cu corecţie automată
echipează unele obiective' care, fără
inele intermediare, permit fotografierea la mică distanţă. Graţie diafragmei
cu corecţie automată nu este necesară nici o corecţie a expunerii pentru
a ţine cont de creşterea apreciabilă
a distanţei dintre planul filmului şi
obiectiv. Obiectivul FlEKTOGON 2,8/
35, care permite apropierea de su biect
pînă la stabilirea distanţei de 18 cm
intre subiect şi planul filmului, este
prevăzut cu diafragmă cu corecţie
automată. Acelaşi tip de diafragmă
este inclus in obiectivele SONNAR
4/135, SONNAR 2.81180, SONNAR 4/
300.

Şi-au tăcut apariţia in tehnica fotografică pentru amatori obiective cu
distan1ă focală variabilă

Avantajele
unui astfel de obiectiv sînt uşor de
dedus. Deocamdată ele echipează puţine aparate monoreflex, avind În vedere puterea lor de rezoluţie mai mică
şi unele dificultăţi constructive pentru
incorporarea unor sisteme de diafragmare complet automate.
Prinderea obiectivelor la aparat se
face cu filet sau cu baionetă. Sistemul
larg răspindit şi standardizat internaţional este cel cu filet M42x1 (pentru aparate cu film de 35 mm). Unele
obiective sovietice de fabricaţie mai
.
veche au filetul de M39x1.
Obiectivele destinate aparatelor monoreflex, de fabricaţii diferite, sint În
marea lor majoritate perfect interschimbabile optic. Pot apărea nepotriviri cînd sistemele de diafragmare
nu coincid. Obiectivele destinate aparatelor nereftex, deşi pot corespunde
la filet, nu corespund optic şi pot fi
folosite numai uneori, in general În
fotografia la mică distanţă, cu sau
fără inele intermediare.
Este de remarcat faptul că destinarea unui obiectiv pentru un anume
tip de aparat este, in mulie cazuri,
arbitrară şi dictată de interesele firmei constructoare. Deseori, aceeaşi
parte optică este incorporată in obiective cu montură diferită, care nu permite interschimbarea.
De asemenea, utilizarea unui obiectiv pe alt aparat decît cel considerat
al lui poate fi posibilă cu anularea unora dintre performanţele . ~ sale (de
exemplu, nefuncţionarea automată a
unei diafragme cu preselecţie).
Tabelele alăturate prezintă obiective
de fabricaţie RD.G. şi U.RS.S., care
sînt cel mai mult folosite la noi in
ţară. De asemenea sînt înfăţişate CÎteva dintre obiectivele ta bel ate. Obiectivele sovietice· MIR-1, HElIOS-40,
JUPITER-9, JUPITER-11, MTO-500,
MTO-1 000, T AIR-3, T AIR-11 sint, de
exemplu, echipamentul optic al aparatelor din seria ZENIT.

mOTORETA
mlnlmOBRA
l'mOPED '1
De

curînd

Întreprinderea
«6 Martie»-Zărneşti livrează un
nou şi modern produs: motoreta «MINIMlBRA» (MOPED).
«MINIMOBRA» este un autovehicul pe două roţi destinat
transportului unei singure persoane pe toate categoriile de
drumuri, În scopuri utilitare sau
turistice.

Pretul unei motorete «MINIMO·
BRA» este de
4 900 de lei. Plata
se poate efectua
şi in rate cu un
avans minim de
sută.
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CARACTERISTICI
CONSTRUCTIVE
• «MINIMOBRA» este dotată cu un
motor in doi timpi de tip M 201, cu o capacitate nominală de 49,612 cm 3 • Capacitatea
rezervorului este de 4 1.
• Puterea motorului: 2 CP la 5200
rot./min.
• Suspensia motoretei pe faţă este
realizată prin furcă telescopică, iar pe
spate prin furcă basculantă şi amortizoare cu arc.
CARACTERISTICI

FUNCŢIONALE

MOPEDUL dezvoltă o viteză maxide 40 km/oră, iar demarajul motoretei
este intre O şi 25 m în 9 secunde şi O şi
300 m În 46 de secunde.
• Consumul de combustibil în condiţii
normale de exploatare este de 1,81/100 km.
Combustibilul folosit este un amestec de
benzină (COIR 90) şi ulei (M 30), În proporţie volumetrică de 25:1.
•

mă

• Plafonui tonic, În mers, este de
maximum 85 dB.

DIMENSIUNI
•

Greutatea proprie (fără combustibil

şi acce~rii) este de 45 kg, iar greutatea
maximă admisă:

130 kQ.
Lungimea totală este de 1 680 mm;
lăţimea de 710 mm, înălţimea de 960 mm.
• Distanţa între axele rotilor=1 090 mm.
• Garda la sof cu sarcină maximă de
100 mm.
Motoreta «MINIMOBRA» se livrează
însoţită de, instrucţiuni de folosire, certificat de garanţie, anexă la certificat de
garanţie, talon de control, certificat de
calitate.
Intreprinderea producătoare «6 Martie»Zărneşti garantează funcţionarea În bune
condiţii, în regimul de întreţinere şi exploatare, În concordanţă cu instrucţiunile
de folosire şi de resp.ectarea duratei de
rodaj (1 000 km) timp de 6 luni de la data
•

vînzării.

INTREPRINDEREA DE APARATAJ ELECTRIC DE INSTAL AT, 1-1 TITU

TEHnlllTATE inA •...
[AlITATE 5UPE I HA
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GAMĂ LARGĂ DE PRODUSE DE iNALT Ă
TEHNICITATE

intreprinderea de aparataj electric de instalatii
Titu realizează, în domeniul aparatajului electric de
joasă tensiune cu aplicaţii industriale şi casnice, un
număr "de peste 200 de produse de Înaltă tehnicitate
În peste 400 de variante constructive.
Aparatajul industrial de joasă tensiune cuprinde
un grup Însemnat de produse destinate automatiză
rilor. Dintre acestea, În producţia întreprinderii se
înscriu butoane de comandă de diferite tipuri într-o
largă gamă de tipodimensiuni, lămpi de semnalizare
cu şi fără transformator pentru panourile de automatizare şi comandă ale diferitelor instalaţii şi utilaje din diferite ramuri industriale - de la cea alimentară la cea siderurgică -, cleme de racordare a
cablajelor in pupitrele şi panou riie de comandă ale
instalaţii lor industriale.
Tot în domeniul aparatajului industrial, întreprinderea din Titu realizează aparataj neautomat, necesar În producerea diferitelor tipuri de instalaţii
industriale. intre ele o pondere Însemnată o deţin
comutatoarele cu carne pentru comanda circuitelor de forţă şi comandă din schemele de acţionare
şi automatizare ale utilajelor şi instalaţii/of; prize şi
fişe industriale pentru racordarea la reţea a maşini
lor-unelte şi a altor tipuri de consumatori industriali;
siguranţe cu mare putere de rupere pentru protecţia
instalaţii lor industriale Într-o gamă mare de tipodimensiuni.
O altă serie de produse cu importante aplicaţii
industriale este cea a siguranţelor normale cu filet
pentru protecţia instalaţiilor electrice ale maşinilor
unelte şi agregatelor industriale. Ele acoperă un
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domeniu de curenţi pînă la 100 A.
O bună tradiţie o are I.A.E.I.-Titu În taorJcarea aparatajului electric auto şi de căi ferate. Această grupă
de produse cuprinde socluri de siguranţă şi siguranţe auto şi pentru echipamentul de tracţiune pe calea
ferată, precum şi o gamă mare de aparataj de conectare şi comutare de tipul comutatoarelor cu camă. În
afara acestora, întreprinderea mai produce prize şi
fişe pentru tractoare.
Prin profilul producţiei sale, LA.E.I.-Titu este un
partener apreciat pentru numeroase intreprinderi
din aproape toate ramurile industriale ale economiei
naţionale.

In structura producţiei lntreprinderii din Titu un loc
de bază îl ocupă aparatajul de instalaţii de uz casnic.
Dintre produsele fabricate aici, care nu lipsesc, de
fapt, din nici un apartament, din nici o gospodărie,
menţionăm:

• intrerupătoare şi comutatoare de diferite tipuri
(sub tencuială, pe tencuială şi protejate), precum şi
prize şi fişe de uz casnic Într-o gamă largă de modele;
• tablouri de contor şi distribuţie, În patru tipuri,
În fun'Cţie de numărul de circuite al apartamentelor.

AUTOMATUL DE SCARA TRANZISTORIZAT
Recent, în producţia intreprinderii din Titu a intrat
un nou produs din grupa aparatajului de uz casnic.
Este vorba de automatul de scară tranzistorizat- un
aparat folosit la iluminatul încintei scărilor blocurilor,
În vederea raţionalizării consumului de energie electrică.

Automatul este format din trei părţi principale:
• carcasă cu regleta de contacte;
• circuit electronic de comutaţie;
• releu electromagnetic.
Dintre principalele caracteristici tehnice, precum
şi dintre condiţiile de funcţionare menţionăm:
• codul intern: 950;
• puterea absorbită de la reţea: 8 V A;
• tensiunea nominală de alimentare: 220 Vea ± 10
la sută;
• putere de rupere a contactelor: 440 W;
• factorul de putere: cos /J = 1;
• temporizare (reglabiIă): Între 60 şi 180 de
secunde;
• grad de protecţie: IP 20;
• abatere faţă de valoarea maximă reglată (180 de
secunde): + 15 la sută;

• greutatea: cca 500 g;
• temperatura mediului ambiant: -15°C; +45°C;
• umiditate relativă: maximum 70 la sută;
• mediu ambiant: lipsit de praf, substanţă activă
sau corosivă;
• frecvenţa de conectare: 15 conectări pe oră.
Schema de amplasare a automatului În circuitul
electric al unui imobil este redată În figura alăturată.
Montarea automatului nu ridică probleme speciale.
In primul rind se fixează automatul de scară pe panou
cu ajutorul a două şuruburi M 4. Apoi se demontează
placa de protecţie şi se realizează legăturile la borne
conform schemei electrice de pe aparat, respectînd
ordinea lor, de la stinga la dreapta: la bornele 1,2,3 se
conectează cele trei conductoare care deservesc
circuitele de alimentare a sarcinii şi butoanele de
lumină, iar cele două conductoare care alimentează
cu tensiune întregul sistem se conectează la bornele
1 şi 4. Conductorul pentru conexiuni va avea secţiu
nea 2,5 mm2 •
Exploatarea nu necesită măsuri deosebite dacă
schema a fost realizată corect şi se respectă condiţiile tehnice şi de lucru. Aparatul funcţionează din
momentul apăsării timp de 1 pînă la 2 secunde pe
unul din butoanele de acţionare ce se află la fiecare
etaj. Automatul de scară comandă aprinderea luminii
care se va stinge singură după perioada de timp
raglată. Prin apăsăn repetate pe unul din butoane se
poate prelungi timpul de iluminare.
AparatUl nu necesită o întreţinere specială. Se
recomandă însă ca periodic, la cea 3 luni, să fie demontat capacul de protecţie şi să se cureţe de praf
cu ajutorul unui curent de aer.
Totodată, la aceeaşi revizie, va fi verificată şi uzura
contactelor releului.
Defecţiunile pot surveni În special dMontă. uzurii
excesive a contactelor releului. Dacă defecţiunea
apare la celelalte componente care se află pe circuitul imprimat acesta se va înlocui în întregime.
A

*

*'

*

Orice informaţie suplimentară cu privire la
desfacerea produselor I.A.E.I.-Titu, precum şi
orice comandă vor fi solicitate la următoarea
adresă:

INTREPRINDEREA DE APARATAJ
ELECTRIC DE INST ALATU TITU
JUDETUL DiMBOVITA
TELEfON: (90)14.19.55
TElEX: 11228

BI
Schema bloc a automatuh,d
de scară şi circuitele exterioare
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În diverse montaje se impune amplificarea semnalului după o lege logaritmică şi un astfel de montaj simplu,
precum şi curba de răspuns În tensiune sînt prezentate alăturat.
Acest sistem de amplificare se obţine prin faptul că impedanţa de sarcină a tranzistorului T 3 este variabiLă.
Cu cît semnalul de intrare este mai
mare, cu atit mai mare este şi variaţia
impedanţei, respectiv amplificarea globală a montajului.
Tranzistoarele 2N2924 pot fi inlocuite cu BC107.
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Alimentarea circuitelor integrate imredresoare ce dede valoare egală,
dar de ,.,,,,!::>nt·,,,to inversă faţă de punctul
de
Uzuai,aceste redresoare au În transformator două infăşurări şi deci se
două tensiuni.
.... "'''''''1'.12 alăturată este mai deosaun transformator cu o sinse obţin cele două

Se folosesc mult in radioreceptoare pentru gamele de unde scurte receptoarele cu conversie directă.
Semnalul din antenă este trecut printr-un amplificator de radiofrecvenţă şi
apoi
discriminator.
se aplică şi semnalul de la osdlatorul local, În schemă
filtru trece jos. componenta audio este
şi

aplicată

L3 au cîte 40 de spire bobinate pe

Circuitele

intan .. "",.,,,,

sînt tot mai folosite

şi

::Imlnllt'4'"'""t"''''l''a!a

de audio-

frecventă.
alăturat

la

cristale dorim a aduce
de
tot
cu acest montaj.
Cuarţul se cuplează la tranzistorul ~ , formÎndu-se În felul acesta
un oscilator.
Cu tranzistorul T 2 se obţine procesul de heterodinare Între semnalul obţinut de la ~ (cuplat În bază)
şi semnalul provenit de la un generator etalon (cuplat În emitor). Bă
tăile intre cele două semnale se
ascultă În casca din colectorul
tranzistorului T z .
modificări ale frecvenţei proprii
oscilaţie, verificarea făcîndu-se

-12 V

CI
1000

•• RACIO"-U.R.S.S.
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Astfel, cu circuitul din seria 741
se poate
un
preamplificator corector de ton.
Preamplificatorui arc- bandă de trecere, cuprinsă Între 20 Hz si 20 kHz
cu un reglaj de ton de ± 15 dB la capete de bandă,.~
,
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Pornind de la schema bloc a unui radioreceptor
MA/MF stereo, se desprind tipurile principale de variante constructive:
_ radioreceptoare pentru MA;
_ radioreceptoare pentru MA, stereofonice În AF;
_ radioreceptoare pentru MF, monofonice;

-

radioreceptoare pentru MF, stereofonice;
radioreceptoare pentru MA/MF, monofonice;
- radioreceptoare pentru MA/MF, stereofonice.
În cele ce urmează se prezintă schemele bloc de
RR pornind de la radiorecepioarele pentru MA, realizate cu un singur circuit integrat, pînă la cele mai complexe radioreceptoare MA/MF stereo, care includ
mai multe circuite integrate. Esenţială este alegerea
tipurilor de circuite utilizate, care, pe lîngă funcţia
specifică, să asigure şi posibilitatea ca prin reţele
exterioare adecvate să ofere o adaptare corespunză
toare între etaje şi cîştig maxim. Se pot realiza radioreceptoare monofonice pentru MA utilizind doar
un circuit integrat (TAA 840, T AD 100, T AD 110,
TDA 1 046) şi două tranzistoare în etajul final pentru
asigurarea amplificării de putere. Astfel, un circuit
de acest tip (denumit şi radioreceptor MA integrat)
conţine amplificator de radiofrecvenţă, mixer autooscilant, amplificator de frecvenţă intermediară, detector, preamplificator şi etaj pilot. Pentru amplificarea de putere se folosesc, În montaj complementar,
tranzistoare AC 187 şi AC 188 sau orice altă pereche
de complementare. Un radioreceptor de acest tip
are schema bloc din fig. 1.
Este necesară adăugarea unui filtru exterior pentru
FI, de cele mai multe ori fiind indicată utilizarea unui
filtru piezoceramic.
În locul tranzistoarelor din final poate fi folosit un
circuit integrat de tip TDA2610, obţinîndu-se la ieşire o putere mai mare. Cu un circuit TCA440 se poate
realiza o variantă de radioreceptor portabil (fig. 2),
fiind necesară alăturarea la integrat a unui etaj detector MA ce nu este încorporat În circuit şi a unui
etaj amplificator de audiofrecvenţă realizat cu circuitul
integrat TBA810.
Utilizînd trei circuite integrate care realizează functiile de amplificator de radiofrecvenţă şi mixer autooscilant (TA 7045 M), amplificator de frecvenţă intermediară MA şi detector (TDA 1 048), preamplificator
şi amplificator audio neA 210), se poate realiza o
schemă bloc de tipul celei prezentate în fig. 3.
Radioreceptoarele pentru recepţionarea emisiunilor cu MF sînt realizate cu circuite integrate atît În
variante monofol1ice cît şi stereofonice, la acestea
din urmă adăugindu-se etajul specific de decodare
a semnalului multiplex.
În fig. 4 este prezentată schema bloc a unui RR-MF
monofonic realizat cu două circuite integrate, astfel:
TCA 420, indeplinind funcţiile de AFI şi demodulator,
şi TCA 210, indeplinind funcţiile de preamplificator
şi
amplificator.
Filtrul
pentru 10,7 MHz este realizat cu componente discrete.
Un receptor de aceeaşi
structură poate fi obţinut
utilizînd circuitele produse de I.P.R.S., CLB 661 A
şi CLB 790.
Pentru radioreceptoarele MF stereofonice se
adaugă circuitul decodor
stereo (de tip LM 1 800,
TCA 290 A etc.), obţi
nîndu-se o schemă bloc
de tipul celei prezentate
in fig. 5. Etajul final se
poate constitui din două
circuite integrate (de tip
TBA 790 sau alt tip similar) sau dintr-un circuit monolitic audio-stereo, tip LM 277.
Cu circuitele TBA 570,
TBA 690, TBA 700, în
care sînt integrate mai
multe elemente, se pot
realiza
radioreceptoare
MA-MF monofonice, utilizind doar încă două

tranzistoare şi restul retelei exterioare de componente pasive. Adăugînd circuitului TBA 570 circuitul de
MA, elementele pasive ale oscilatoruUUS, demodulatorul MF, un filtru
de audio cu două tranzistoare, se
ptor MA/MF explicitat În schema bloc
singur circuit integrat, dar de tip TBA
700, se obţine un RR complet integrat,
onarea emisiunilor cu MA sau MF.
Încorporat etajul de AF, dar necesită
:irc:uiltullui de intrare, a etajului mÎxer autoului pentru MA, cît şi a blocului
ulatorului pentru MF (fig. 7).
Un alt radioreceptor MA-MF monofonic se
realiza cu trei circuite integrate. Partea de
este
asigurată de un circuit TBA 651, la care se adaugă
detectorul, iar partea de MF este asigurată de circuitul
TDA 1 200. În etajul de AF se utilizează TDA 1 004
(fig. 8). Performanţele circuitului TBA 460 pot fi valorificate la construcţia unui RR-MA/MF stereo. Acest
circuit are înglobată o parte de Înaltă frecvenţă (cu
care se poate asigura etajul de AFI) şi o parte de joasă
frecvenţă (care asigură preamplificarea). Se adaugă
blocurile de demodulare pe calea de MA şi pe calea
de MF. Partea de ARF şi mixer autooscilant din canalui de RF pentru MA se poate realiza cu un circuit
integrat de tip CA 3023. Ca decodor stereo se utiliII

TBA570

zează

TBA 450, iar ca etaj de putere două circuite
TDA 2610. Astfel rezultă schema bloc din fig. 9.
O altă variantă de schemă bloc pentru un radioreceptor MA/MF stereo se poate realiza utilizînd cinci
circuite integrate de fabricaţieiaponeză, adăugindu-se
circuitul de intrare MA, blocul UUS şi etaje de demodulare MA şi MF (fig. 10).
Circuitul AN 366 asigură etajele AFI pentru MA
şi pentru MF cit şi ARF şi mixer auţooscilant pentru
MA, iar AN 271 este decodor stereo. In etajul de audio
se folosesc două circuite AN 214.
La toate schemele bloc prezentate s-a evitat indicarea performanţelor şi a condiţiilor de lucru, deoarece
acestea sînt condiţionate de ansamblul reţelelor exterioare aferente fiecărui circuit şi schemă bloc În
parte. De asemenea nu s-a indicat blocul sursei de
alimentare, care este necesar la fiecare schemă şi
poate fi realizat În variante diferite.
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MARK ANDRES

Numeroase montaje electronice din domeniul automatiză
rii prezintă, ca element final
de comandă, un releu electromagnetic Re, acţionat de curentul de colector al unui tranzistor adecvat, T (fig. 1). In
paralel cu bobina releului se
conectează obligatoriu o diodă
O, care are rolul de a prelua
tensiunile inverse de autoinducţie generate prin comutare,
protejind astfel joncţiunea
tranzistorului.
In unele situaţii practice se
impune ca, după comanda de
pornire (bascularea releului),
funcţionarea aparatului comandat (prin contacte) să se
automenţină, indiferent dacă

motivul anclanşării a.fost inlă
turat sau nu. Acest deziderat
se rezolvă uşor in practică
prin utilizarea unor relee de
tip special (polarizate), dar
poate fi, de asemenea, soluţio
nat printr-un artificiu de montaj, folosind releele obişnuite.
Una dintre soluţiile posibile
este prezentată in fig. 2, unde
s-a apelat la cea de-a doua
pereche de contacte ale releului (MN-normal deschise,
NP-normal inchise), pentru a
lăsa separat complet circuitul
aparatului comandat prin contactele ABe. Funcţionarea
schemei este simplă: la anclanşarea releului (ca urmare
a comenzii electronice preco-

DI
ISTIlIIA "TEHNII:II
BIINANESTI
I

•

la 22 ianuarie 1914, Federaţia

Aeronautică Internationafă eliberează

Elenei Caragiani brevetu. de pilot cu
numărul 1 591. Elena Caragiani, pe
atunci În vîrstă de 27 de ani, devine,
astfel, prima femeie pilot din România.
Învăţase pilotajul, sub Îndrumarea că
pitanului Fotescu, pe aparatele· şcolii
de la Cotroceni. Curajoasa aviatoare
îndeplineşte În timpul primului război
mondial funcţia de corespondent de
război pentru presa franceză.
• Muzeul tehnic «Prof. ing. D. leonida» din Bucureşti păstrează în bogata sa colecţie şi primul automobil
aerodinamic din lume. Realizat de
către inginerul român Aurel Persu,
automobilul a fost prezentat la Berlin
În martie 1922, după care a circulat
pe drumurile Europei peste 100 000 km.
• Prima ploaie artificială din lume
a fost realizată în Bucureşti, În luna
mai 1931, de către savanta Ştefania
Mărăcineanu. După această primă incercare, cu sprijinul guvernului francez, renumita savantă mai realizează
o asemenea performanţă, trei ani mai
tirziu, În Sahara. Alături de aceste
valoroase succese ştiinţifice ob1ţmtJte,
Ştefan ia Mărăcineanu a fost
femeie din România care a

22

tăn

ION MARINESCU

În domeniul radioactivităţii, pe cînd
lucra În institutul condus de către
Marie Curie. Ia Paris.
• România a fost pentru Întîia oară
prezentă cu un stand propriu Într-o
expoziţie internaţională la Paris În
aprilie 1867. Exponatele- obiecte de
artă, mobilier, costume naţionale, produse agricole, opere de artă ale pictorilor şi sculptorilor români - au obţi
nut 3 medalii de aur, 9 de argint, 35 de
bronz şi 38 de menţiuni.
• linia ferată Buzău-Mărăşeşti a fost
prima lucrare de acest gen din ţara
noastră, proiectată şi executată numai
de către ingineri şi tehnicieni români.
lucrind În condiţii grele, În lipsă de
utilaj corespunzător, această linie a
fost realizată totuşi Într-un timp relativ scurt: doi ani. În cursul constructiei
au tost ridicate ŞI opt poduri, costul'lucrării fiind cu 43 la sută mai ieftin decît
cele conduse de ingineri străini, concesionari.
• Prima linie telefonică a funcţionat
În Tara Românească în anul 1854 Între
Bucureşti şi Giurgiu si alta Între Bucureşti şi Predeal, iar În Moldova În anul
1865 între laşi, Tg. Frumos şi Suceava,
lasi şi Galaţi.
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nizate), contactele MN se Închid, iar contactele NP se deschid; releul primeşte astfe' alimentarea (plusul) direct de la
sursă, mentinÎndu-se ancJan-

şat, jar
chează
şi plus

tranzistorul T se blo(are emitorul «in vint»
pe colector). Oprirea
sistemului se poate face numai
prin intreruperea curentului care alimentează releul, motiv
pentru care a fost prevăzut intrerupătorul simplu

UN gllRT
SIMPLU
MARIA pAUN
Cortul pe care vă sfătuim să-I
dreapta indică aranjarea prelatei
onstruiţi pentru drumeţli uşoare
astfel ca ea să servească drept adă
eprezintă un panou În formă de
post de soare şi de vint. Dacă veţi
ătrat, confecţionat dintr-un maimpregna materialul folosit la conerial ce poate fi o ţesătură pentru
fecţionarea cortului cu o soluţie
os de pernă sau o pînză mai tare
ce-I poate face impermeabil sau
u suprafaţa de 4 m 2 (2x2 m). P.e
pur şi simplu veţi «imbrăca» preiecare latură, la distanţe egale, se
lata cu o peliculă de polietilenă,
cos cîte două bude (butoniere).,
obţineţi şi un bun adăpost de
iar În colţuri cite o buclă (deci încă
ploaie.
patru bucle). Vă mai trebuie citeva
Desenele din stinga (tot trei)
corzi din fir de kapron sau orice
concretizează alte
de cort.
fir mai rezistent, de cîte 2-3 m lunSigur că fiecare
nOi IŞI
gime, pentru fixarea prelatei, şi
poate folosi propria-i imaginaţie
cortul este gata. Cu totul, el nu
pentru a crea, in funcţie de imprecîntăreşte decit maximum 1 kg şi,
jurările existente, cea mai utilă
1n volumul bagajelor cu care pleformă de cort.
caţi la drum, nu este decit un mic
pachet.
Sub cort încap comod doi oameni: unul pe salteaua pneumatică
şi altul pe un scaun pliant cu spătar.
Montantul principal (stilpul vertical) are Înălţimea de 1,5 m şi se
compune din 3 segmente de cite
0,5 m lungime fiecare (folosiţi gar- ~-------="
nitura din suporţi de duraluminiu
care se vinde În comerţ pentru
. corturile obişnuite).
Desenele alăturate sugerează citeva variante de adăposturi pe care
le oferă cortul. Cele trei desene din
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la un ohmmetru confectionat de amator
se poate etalona şi graCla scala prin
comparaţie cu un instrument eta.lon sau
conecfind diferite rezistenţe cunoscute
şi marcînd poziţiile acului pentru fiecare; printr-o interpolare adecvată se
vor marca doar poziţiile intregi sau
zecimale (0,5; 1; 2; ... 10; 20; ...).
O altă soluţie o constituie întocmirea
unui tabel de echivalentă intre diviziunile liniare ale scalei (microamperi) şi
valorile corespunzătoare ale rezistentei
(in Q sau kn).
Încheiem prezentarea acestei variante
printr-o observaţie importantă: etalonarea scalei e::.fe perfect valabilă numai
pentru tensiunea bateriei U, la care a
fost făcută; pe măsură ce bateria se
uzează CU scade), indicaţiile acului se
îndepărtează - pentru o aceeaşi rezistenţă măsurată de poziţia marcată
pe scală. De aceea este indicat ca
bateria să fie păstrată mereu proaspătă.
O altă variantă de ohmmetru-serie este
prezentată În fig. 7. Montajul diferă de
cel precedent prin faptul că potenţio
metrul de reglaj (pentru «aducerea la
zero») este montat În paralel cu instrumentul, avînd rolul unui şunt variabil.
Functia de limitare a curentului prin
circuit este aici preluată de rezistenţa
aditională fixă, Rad. Tensiunea bateriei
U se ia intre 1,5 şi 9 V. Valoarea rezistentei de limitare se stabileşte orientativ cu
U - Ua
U -laRi
formula: Rad = --Ia-- =
la
.
Practic se alege o valoare ceva mai
mică decit cea calculată (cu 5-10%).
excesul de curent astfel creat fiind admisibil prin micşorarea sensibilităţii insfrumentului. Aducerea la zero se face
scurtcircuitind bornele Rx şi manevrind
cursorul potentiometrului P astfel încît
acul să indice diviziunea maximă.
Valoarea P se ia de 10-20 de ori mai
mare decit Ri.
O precizie suficientă de măsurare se
obtine pentru valorile rezistenţei Rx
cuprinse in intervalul (0,1-10). Rad in
concluzie, atunci cind dorim să măsu
răm rezistente foarte mari, alegem o

valoare mare pentru Rad (sute de kiJoohmi) şi simultan creştem tensiunea
de aUmentare U pînă cînd acul va devia
la cap de sca.lă cu bornele Rx scurtcircuitate~ in fond se aplică tot formula
de calcul precedentă,. dar se determină U
in funcţie de Rad ales.
A treia variantă pe care o ilustrăm În
fig. 8 reprezinf~ un ohmmetru-paralel,
caracteriz.at prin aceea câ rezistenţele
de măsurat Rx se conectează În paralel
cu Instrumentul. Montajul se pretează
pentru măsurarea rezistentelor mici,
preCizia fiind bună pe.ntru valorile Rx cuprinse în intervalul orientativ (0,1 -1) Ri.
Dupâ cum se observă, În acest caz
este necesară montarea unui întrerupă
tor K. deoarece altfel instrumentul ar fi
În permanenţă parcurs de curent (chiar
şi cînd bornele Rx sînt libere).
O altă. deosebire faţă de ohmmetrulserie este aceea că aici reglajul de zero
se face cu bornele Rx libere. Mai precis,
după
inchiderea întrerupătorului K
(<<pomibll. se ajustează cursorul potentiometrului astfel incît acul să indice
diviziunea maximă (cap de scală), bornele Rx fUnd libere. După aceasta se
conectează. rezistenţa de măsurat la
bornele Rx şi se citeşte. pe scală valoarea
ei. Bine.Tnţeles, scala trebuie etalonată
şi marcată În prealabil prin comparaţie. '
De observat că fa ohmmetrul-paralel
rezistenţa R.x =0 corespunde inceputului scalei (diviziunea zero), iar Rx = OC'
corespunde capului de scală (diviziunea
maximă), deci invers faţă de cazul
o,hmmetrelor-serie.
Cafcul!area valorii lui P in funcţie de
instrument şi de tensiunea bateriei U
se fa.ce ca [a prima variantă de ohmmetruserie prezentată (fig. 5); se preferă şi
aici: alegerea. unui potenţiometru liniar
cu valoare mai mică,. diferenţa fiind
adăugată sub forma unei rezistenţe
adiţionale fix.e.
Exemplu. Folosind acelaşi instrument de 1.00 pAfia), cu rezistenţa intemă Ri = 3: 000 n (deci Ua = 0,3 V)
şi. o baterEe de 1,5 V = U, putem alege
P = 10 k.o (Un.) şi Rad =5kQ (fig. 9).
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pe spaţiul carosabil sau În imediata lui
apropiere se afli. pietoni neatenţi din
diverse motive fată de vehiculele care
rulem pe partea ~rosabilă a drumului.
Obiceiul multor conducători de autovehicule Q.I patru sau două roţi de a
continua să se apropie de aceştia cu
aceeaşi viteză, IimitÎndu-se la .un simplu
semnal sonor, este periculos.•n cazurile
de acest gen, tînărul nostru pilot are
datoria de a-şi spoli atenţia şi de a
reduce viteza. Ia nevoie chiar oprind
pentru a evita un accident.
Ploaia. asfaltul umed. deseori gtisant
din pricina noroiului adus de pe drumurile vecine de către căruţe ori tractoare,
ai căror conducători dovedesc lipsă de
respect faţă de drum şi de cei ce-t folosesc, trebuie să indemne pe piloţii motoretelor şi motocidetelor la şi mai
multă prudenţi. În general. şi În special
În raport Q.I pietonii. O Încercare de a
evita un pieton prin frÎnare bruscă ori
slalom in astfel de condiţii se poate
solda cu un
şi, respectiv, căderea
cu toate conse-

se

sînt piloţii cu două roţi care
În conducerea autovehiculului
dibăcia. pe priceperea,
talentul lor,
de necontestat.
II1Sa sa
că acest lucru nedublat
pr«!vE~de:re, de respectarea normelor
r; ..·,.u'I~1I"i.,. e puţin, mult prea puţin!

N. PORUMBARU

la O serie de aparate de construcţie recentă, in vederea imbunătăţirii fiabilităţii se folosesc conin atintacte care se coman
ă. Se
gerea unei plăci de c
evită astfel folosirea claviaturilor
mecanice sau a comutatoarelor
basculante, care se defectează
destul de uşor. "Iaca de comandă
se execută pe o placă izolantă,
aplicînd paralel două fîşii metalice
la o distan1ă de 2 mm intre ele.
FÎşiile vor avea o dimensiune de
4 x 10 mm fiecare. Placa de contact se execută cel mai uşor pe un
circuit imprimat Aplicind degetul
pe această placă, rezistenţa pielii
(50 kQ-1 MO) este sufi·cientă pentru activarea montajului prezentat.
Realizat cu tranzistoare complementare cu siliciu, montajul, de-

şi

1.. A.LBIREA CLAPELOR DE PIAN
DIN FILDES SAU OS. Pentru Început,
clapele se degresează cu o soluţie de
sodă calcinată 30~{, după care se umectează cu o soluţie formată din 10 părţi
de apă şi 10 părţi de p.erhidrol (atenţie,
corosiv!), la care se adaugă 3 părţi de
solutie concentrată de amoniac. La sfîrşit, dapete se şterg cu o cîrpă umedă.
2.IMPR.E.GNAREA BOCANCILOR.
25 părţi de untură, 10 părţi ulei de in
şi 5 părţi de terebentină se topesc pe
o bare de apă la 80°C. Cu pasta obţi
nută se ung, de mai multe ori, feţele
bocancilor. Tălpile se impregnează ţi
nindu-fe 24 de ore În pastă caldă.
3. DECAPANT PENTRU LIPIREA
ALUMINIUlUB. Se mojarează fin 5
părţi de borax, 25 părţi de clorură de potasiu, 8 părţi de clorură de litiu. 4 părţi
de fluorură de potasiu si 3 părţi de sulfat
acid de sodiu (bisulfat de sodiu), se
amestecă, după care se dizolvă În 100
de apă. Pasta obţinută se poate
În bOrCa!le SU capac cu ghiven!.
4. O FLACARA MA.I LUMINOA.SA
în
cu petrol se poate obţine dacă
la
litru de petrol se adaugă 5 g
de
5.
COLORATE. Se salvă
părţi de carbonat de amoniu in 30 părţi
de apă d1stilată; soluţia de încălzeşte

i se adaugă 10 părţi de şerlac incolor.
Amestecul se fierbe la un foc mic
pină la dizolvarea completă a şerlacu
lui, completindu-se din timp În timp
apa evaporată. Se ia vasul de pe foc,
iar În soluţie se adaugă 0,4 părţi colorant de anilină hidrosolubiL Suspensia
se Iasă cîteva zile să se sedimenteze,
se decantează, iar soluţia obţinută se
poate folosi.
6. ADEZIV CU AMIDON. Se amestecă 15 părţi de amidon cu 10-20
părţi de alcool şi 120 părţi de apă, după
care se omogenizează. Pasta obţinută
se toarna In jet subţire În 100 părţi de
apă aflată la fierbere. sub agitare. Se
continuă fierberea, timp În care se
adaugă În amestec 7,5 părţi de alaun
soivit În 15 părţi de apă. Fierberea se
menţine pînă cînd se obţine o masă de
consistenţa gelatinei.
_
7. BAITUIREA CHIMICA A LEMNULUI ..:.... MARO-ROSCAT
Soluţia 1. Se amestecă 10 părţi de
acid sulfuric Z;/o (atenţie la diluarea
acid ului sulfuric concentrat: totdeauna
se toarnă acidul În apă, folosind vase de
laborator termorezistente!), 100 părţi de
apă şi 5 părţi de Jerocianură de potasiu.
Soluţia II. a) In 500 părţi de apă se
dizolvă 1.5 părti de sulfocianat (rodanat.
tiocianai') de potasiu. b) În paralel se
prepară o soluţie ce conţine o parte de
clorură ferică în 500 părţi de apă.
Suprafaţa de lemn se pensulează cu
soluţia 1, apoi cu II/a, În final cu II/b,
aşteptînd ca lemnul să absoarbă soluţia
anterioară În fiecare caz.
8. IBĂITUDREA CHiMICĂ ANULUI""': NEGRU. Se impregnează su-

osebit de simplu. are calităţile necesare cerinţelor. Astfel, impedanta de intrare este mare, iar amplificarea În curent a montajului permite obţinerea unui curent de aproximativ 10 mA la colectorul lui
T 2 dacă pe baza lui T 1 trece un
curent de ordinul microamperilor.
Releul RL se va corela cu tensiunea de lucru a montajului, curentul
obţinut ~ colectorul lui T 2 şi puterea de" disipaţie a acestuia.
Folosind principiul descris, se
pot realiza şi unele scheme mai
complexe, avînd funcţii multiple.

1ZV

r
prafata de lemn cu o soluţie ce conţine
la 1 000 părţi de apă~65 părţi de bicarbonat de potasiu şi 11,5 părţi de clorură
cuprică. După absorbirea acestei soluţii. se face o a doua impregnare cu o
soluţie ce conţine la 1 000 părţi de apă
18,5 părţi de clorhidrat de anilină.
9. CLEI RECE CU CAZEINA. În
100 părţi de apă se solvă 2 părţi de borax,
iar in soluţie se adaugă 30 părţi de cazeină. Suspensia se Iasă În repaus o
oră, după care se incălzeşte o jumătate
de oră la 6O-70"C. După solvirea cazeinei se adaugă 12 părţi soluţie de amoniac (25
10 păf1j de alcool şi se
diluează cu apă pină la obţinerea unei
paste suficient de consistente.
- Obţinerea cazeinei. Se Iasă laptele
pînă CÎnd incepe să se acrească, după
care se încălzeşte. Se Iasă să se depună
cazeina, iar zerul se separă prin decantare. Cazeina se spală de 2--3 ori
turnind peste ea apă rece, amestecînd-o,
aşteptînd să ~ se sedimenteze şi apoi
decantind-o. In final, ea se scoate din
vas, se introduce într-o pungă de tifon,
unde se elimină majoritatea apei prin
presare, după care se usucă şi se mo-

"J.

jarează.

10. CERNEALA PENTRU SCRIS
PE SUPRAFETE DE FIER SAU CUPRU. Se dizolvă În 60 părţi de apă
20 părţi
de
10 părţi de
gumă
la această
acid acefic
COlrosiv!) şi 5 părţi neomogenizează

vor fi degrea se scrie

IORDACHE ION - Piteşti
Construiti o antenă Vagi pentru canalu/ 2 de televiziune.
VIZULEA EUGEN - Bucureşti
Vom publica şi asemenea reţete.
.CERNENCOVICI MIHAI - Hun'edoara
Oecodor pentru rad i oreceptorul
«Maestro-Stereo» se va găsi În curînd
În magazinele de specialitate, construit chiar de uzină.
in rest se poate.
PASCU MARIN - Constanta
Inregistrarea magnetică a imaginii
TV impune o aparatură deosebit de
complexă atît din punct de vedere
electric, dar mai ales mecanic.
Din aceste considerente. construc: ţia unor astfel de aparate depăşeşte
posibilităţile unfti constructor amator.
MA T'EI C. - jud. Dimbovita
Materialul trimis de dv. este nepublicabil.
THIERJUNG IOSIF - Timişoara
Am reţinut cu plăcere sugestiile dv.
Ing. SUl! IULIUS - Timişoara

Materialul trimis la redacţie a fost
spre publicare.
DOBRESCU GHEORGHE-ClujNapoca
Nu deţinem schema.
MUNTEANU TITI - jud. Bacău
Vom ,Publica În curînd.
T ABACARU RADU - Bucureşti
Vă mulţumim pentru felicitări. Interesaţi-vă la Clubul central de modelism din Aleea Mateloţilor nr. 2, Bucureţin ut

reşti.

PINTILIE DUMITRU -

Timi-

şoara

Verificaţi
tranzistoarele cu un
ohmmetru sau construiţi un mic etaj de
amplificare alimentat la 6 V; În felul
acesta veti identifica terminalele.
PASCU VIOREL - Piatra Neamt
Se poate monta dioda TV 18. şi televizorul va funcţiona perfect.
MARINESCU VIOREL - Vilcea
Folosiţi o antenă exterioară.
ROŞCA IOAN jud. Alba
Schema unui astfel de termostat
este greu de realizat.

ION -

JUSTINIAN ION - Bucureşti
Nu am publicat o asemenea schemă
de aprindere electronică pentru autoturism. O vom publica În acest an.
ŞIMAN DAN VIOREL- jud. Arad
Nu ne putem pronunţa asupra unor
lucrări neexecutate Încă.
CHIRAŞCA CEZAR Harghita
Puteţi lua legătura cu autorul articolului prin P.O.Box 1 395, Bucureşti 5.
MOISE NICUŞOR - Bacău
Am reţinut sugestiile dv. Vom mai
publica în revistă şi tabele cu echivalenţa unor tranzistoare.
POPOVICI AUREL - Oradea
Schemele trimise sînt În adevăr nepublicabile. Vă recomandăm să experimentaţi montajele pe care le trimiteţi
spre publicare.

Tulcea, MOCANU VASILE -

aSE;td1fonul lEGENDA-401 .este echipat cu 8 tranzistoare pnp.
Primele 4 trani~re lucrează ca amplificatoare
de tensiune ati
înregistrare cît şi la redare.
Etajul amplffic
r final de audio, În momentul În

NICUlESCU MARIAN -

Bucu-

reşti

Construiţi unul publicat chiar În
acest număr sau În numărul trecut.
BUTE SANDU Frumuşi~
jud. Galaţi
Se pot monta diode F 407 sau cele
din seria EFR sau 1N 401 D 226.

care se trece pe in registre;., d, se' ;,lnSfOf,-- in oscilafor
pentru ştergere şi premagnetizo.re. Tranzistoarele sînt
toate cu germaniu şi pot fi Înlocuite cu echivalente
româneşti.

Schema

electrică

si datete pieselor componente

vă vor ajuta În depan~re.
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