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de la diverse ta~:ultă1~. ceea ce alestă promovarea
il cer,·
cetăriiO bună

parte din
fragmente de proiecte de diil)lomii.
acestea fiind
celare cu tematica Dr(~D:aJlsă

CĂUN STĂNCULESCU

Integrarea
cu cercetarea şi
fundamental al Dr~~o~âtill"ii schimburilor de miine
ramuri ale
este cu priis(Jlsil1tă re1rBe,ctiltă
cercurilor ştiin1Ufiice S!IJ«l,enţe!sti. AllienticiP!
valoroase
ale vUltoarEeU(l~r nrolm()fii
au relevat şi in acest an imnn.ri~ullt·""
cu
este «lec:Hciilt s~~shmii deldăl~ur,ate
ţară Institutul
Traditionala sesiune anuală de comunicări a studenţilor politehnişti a
fost dedicată la această ediţie Centenarului cuceririi independenţei de
stat a României.
Se poate afirma, fără nici o reticentă.
că la această sesiune cota valorică a
muncii ştiinţifice studenţeşti, lndrumată cu răbdare şi competenţă de
cadrele didactice, a atins un nivel
foarte inalt. Aproape 2 000 de autori
au prezentat peste 1200 de comunicări
Înscrise in cele 48 de secţii ale sesiunii
(grupate pe profilele: ştiinţe sociale,
electrotehnică, chimie-metalurgie şi
mecanică).

Aplicativitatea lucrărilor prezente şi
faptul că un mare număr de comunicări fac obiectul unor contracte ale
catedrelor Institutului politehnic demonstrează orientarea netă a activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti
spre problemele imediate ale celor
mai importante unităţi ale economiei
naţionale, in cele mai diverse domenii tehnice.
În cadrul secţiilor din profilul stiintelor sociale, problemele integrării in~ăţămÎntului cu cercetarea şi producţia a~ fost abordate practic şi teoretic,
relevmdu-se bogata experienţă a studenţilor şi a cadrelor didactice din
Institutul politehnic bucureştean. De
Lucrările diferitelor sectii s-au
desfisur.t În amfiteatre sau laboratoare. acolo unde studentii cercetători realizează cea mai mare
parte a muncii ştiinţifice.

2

un interes deosebit s-au Ducurat lucră
rile prezentate În secţiile: «Realizări
tehnologice», «Sisteme automate şi
conducerea cu calculator a proceseIon>, <<Iniţiativă şi creativitate», «Psihologie inginereasca şi eficienta acţiunii sociale».
.
l-am solicitat preşedintelui Consiliului U.A.S.C. din Institutul politehnic
Bucureşti, asistent ing. Cătălin Dumitriu, citeva aprecieri asupra desfăşură
rii acestei seSIUI1l.
"Se poate spune că in acest an
am ajuns la un adevărat record
de participare. Dar nu atit valorile
cantitative sint importante. Ceea
ce a demonstrat potenţialul creator,
munca de cercetare depusă cu pasiune de membrii t:ercurilor studenţeşti a fost calitatea comunică
!ilor, ţinuta ştiinţifică a acestora.
In acelaşi timp trebuie remarca1
şi faptul că multe din colectivele
de cercetători au fost formate fie
din studenţi din ani diferiţi, ceea
ce demonstrează continuitatea
muncii ştiinţifice, fie din studenţi

şi

masa
ceniuiui

ro1:unldă ({Tehnol~3iilie

studenţi

de

aeronave, precum şi
treprinderea «Grivita
treprindere mecaniCă de
rulant) «Republica», «Semănătoa
rea» ŞI tM.G.B".
Iată acum şi cîteva opinii ale preşedinţilor de secţii.
Prof. dr. docent Victor Sahini:
"Am asistat la o abordare
a
subiectelor din majoritatea dOlme>niilor
chimiei fizice: fotochimie. termodinamică, radiochimie, macro molecule. electrochimie. Maturitatea şi seriozitatea argumentelor cu care au fost
susţinute lucrările relevă noi generaţii
de tineri cercetători care vor avea un
cuvînt greu de spus atunci cind VOI
intra efectiv in problemele producţiei.
Am remarcat, prin nivelul ei. În special lucrarea «Relatii Între structura si
proprietăţile magnetice ale unor oxizi»
(autor: Iftimie Nesfintu, îndrumător:
prof. dr. docent Marieta Brezanu.lector
Valentin Mincu şi cercetător L Pation). Cazul nu este smgular. o serie
mtreagă ae lucrări fIInd deosebite
originalitatea lor În tratarea unor
de mare complexitate".
Prof. dr. ing. Nicolae Murgulet:
"Majoritatea participanţilor au oferit
În lucrările lor soluţii noi
o serie
de probleme la ordinea
in industria
metalurgică. Cîteva directii de cercetare: influenta vibrării
.
pieselor turnate
influenţa naturii
asupra
vitezei ae aglomerare a minereurilor
regimul de ardere al cocsului metalur~
gic in cîmp ultrasonic, demonstrează

actuam:atea SUbiectelor abordate de
către stuidenti.
P:rţ~7""nt:::l! res)rezelltanfilor uneia dintre
economice din tară
- Combinatul siderurgic Galaţi'
interesul
SDE~ci2Iiis·tii din proce~·cejtarEm
studr."Un
al
sesiuni poate confără indoială, şi utilizarea din
ce iin ce mai Jargăa metodelor moderne
de calcui in cercetare, folosirea prope calculator in teme comde
Temele de cerce1l;an!.illbolrdiate in cercurile ştiinţifice
sb.lde!ntE~şti se remarcă şi prin noutatea
lor,
tinerilor cercetători
cOll1creti;z:inldu-·se in cele mai actuale
domenii din tehnica mondială. Studiile
şi proiectarea de noi familii de burghie,
traductoare pentru măsurarea deplasării la maşini-unelte cu comandă
nump.iric:lt studiul ghidajelor hidrostamaşinilor-unelte grele
mare dificultate, care au
fost rezolvate cu competenţă de către
studenţii Facultăţii de tehnologia construcţiilor de maşini".
Atribut al exigenţelor prezentului interdisciplinaritatea muncii ştiinţifice
in cercetare şi proiectare - a fost materializată În proporţie mult mai mare
la acest autentic festival al muncii
ştiinti1:ice studenţeşti faţă de alte seAstfel, in cadrul secţiei «Tehnologie electronică şi fiabilitate» au
fost
o serie de lucrări desoptilTlizi~rii aparaturii medicale:
sistem
de supraveghere după
infarct (autor. Alexandru Kluger), aparat
măsurarea şi indicarea
nUimE~rică a frecvenţei cardiace (autor:
Daniela Dumitru), osciloscop medical
_. Mihaela Radu), convertor AlO,
de uz metiical (autor. LivÎu Peautomat pentru autoc:n~'1It!/"{\hll telilsillnii arteriale (autor: Corina Mitulescu).
O lucrare interesantă a fost
tmă in secţia «Energetică»
către
studenţii politehnişti ŞI cOlegII lor de

la Academia de studii economice:
«Metode de compensare a energiei
reactive pe platformele industriale cu
consumatori nesimetrici şi deformanţi», iar in secţia «Hidroenergetică
şi maşini hidraulice» lucrări ca: ({Cercetări experimentale ale sistemelor
electrohidraulice rotative pe stand de
laborator», «Construcţia unui heiiometru aerodinamic» şi «Instalaţie
pneumatică pentru captarea energiei
solare», au fost realizate in comun de
studentii de la facultăţile de energetică
şi mecanica.
Contribuii> interesante la sesiunea
viitori lor ingineri pOlitehnişti au avut
şi studenţii Institutului de arhitectură
«Ion Mincu», care au prez.entat studii
de design privind .elaborarea de noi
modele de televizoam p0Rabile, in
timp ce stuoentii medlclmsn au fOst
prezenţi la lucrările secţiei «Echipamente de automatizare», impărtăşind
colegilor lor rezultatele cercetărilor
privind reprezentarea metanumerică
in diagnostic şi tratament pentru modelam pe calculator, determinările senzoriale anatomo-fiziologice cu posibilităţi de modelare, modelul şi programul pentru descrierea consecinţe
lor unor Iezi uni anatomice nervoase
sau vasculare.
Subiectele dedicate problemelor
medicale au fost abordate si de către
studenţii automatişti În lucrări ca: «Proiect de aparat pentru numărarea puisurilor cardiace», «Proiect de studiu
cu ultrasunete pe bază de efect Doppier pentru debite in sistemul cardiovasculan>. «Rolul informaţional al pupilei studiat cu ajutorul ·conceptului

mulţimi vagi».
Un amănunt semnificativ este şi
participarea sporită, nu numai cantitativ, la această sesiune a studentilor
de la secţiile de subingineri prezenţi
in diferite secţii cu studii şi cercetări
necesare optimizării procesele tehnologice din producţie.
Iată citeva lucrări ce subliniază caracterul aoUcativ al muncii de cercetam efectuate de stuaentii sectiilor
de subingineri:«Aparate pentru polari2area ct:ramicelor feroelectrice şi pentru testarea rezistenţei la izolaţie»,
«Q-metru digitr,;d», «Metodă şi program
de analiză a fiabilităţii», «Dispozitive
modulare pentru prinderea sculelor
pe strunguri», «Realizarea dispozitivelar universale de ascuţit cuţite şi
plăcute din carburi metalice», «Avertizor luminos al duratei de timp programate».
O ultimă remarcă, nu lipsită Însă de
importantă in contextul sesiunii studenţilor politehnişti, se referă la prezen1a intr-un număr mult mai mare
ca la sesiunile precedente a conducă
tori~ar ştiinţifici din producţie. Astfel
s-a materializat încă o dată sudura
reală intre invăţămint, cercetare şi
producţie. Cu sprijinul întreprinderilor, . utilizindu-se judicios baza materială de practică a unităţilor de producţie ale Institutului politehnic, s-au
micşorat termenele de traducere a
studiilor, cercetărilor şi proiectelor in
dispozitive. aparate şi utilaje cu inalte
caracteristici tehnologice. Astfel a fost
facilitată aplicarea cunoştinţelor teoretice in teme vizind principalele probleme ale modernizării tehnologiilor,

de
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• Cu prilejul s~siunii ştiinţifice a studenţilor politehnişti a apărut,
mtr-o remarcabilă prezentare grafică, primul volum al Buletinului
ştiinţific (3 tomuri. peste 1000 de pagini În profilele:ştiinţe sociale,
electrotehnică, chimie-metalurgie, mecaniCă).
Rezultatele prezentate constituie rodul colaborării strinse dintre
studenţi şi cadre didactice, majoritatea temelor formind obiectul
unor contracte intre invăţămÎnt şi producţie. Apariţia Buletinului
ştiinţifiC - o autentică oglindă a creativităţii studenţeşti ~ menţio
nează rezultate deosebit de valoroase intr-o serie de domenii de
mare actu.ali~te te~nologică, cum ar fi dezvoltarea laserelor şi utilizarea lor In Industne, dezvoltarea defectoscopieinedistructive, studiul v~braţm~r şi c:ontracţiilor prin interferomelrie holografică, sisteme
electnce hldrauhce pentru selectarea turaţiilor la maşini-unelte,
cercetarea unor noi tehnologii in industria chimică, menite să elimine
importu~ reducerea consumurilor specifice, creşterea ponderii otelurilor aliate, fiabilitatea instalaţiilor etc.
.
• L~c.~ările selectate din cele mai valoroase comunicări prezentate
I~ e~lţllle precedente ale sesiunilor InstitutUlUI pOlitehnic şi ale seslumlor pe ţară ale tinerilor cercetători tiin invătămÎntul superior
ara~ el~c~ent p~enţialui aecreativîtate ştiinţifică al studenţilor
pohtehmştl. capacitatea lor de a aborda şi rezolva probleme de mare
interes pentru economia naţională in cincinalul revoluţiei tehnicoştiinţifice.

economisirii energiei, introducerea aparaturii electronice şi automatizate
de măsură şi control, aplicarea metodelor moderne În conducerea proceselor industriale.
Integrarea invăţămintului cu cercetarea şi producţia presupune nece-

UN ARGU ENT PENTRU INTEGRARE
Expoziţia deschisă

la Institulul DoUlehnic din Bucurealizări ale sludentiior
În domeniul integrării
cu cercetarea si
producţia. Un tablou sinoptilC prezin1lă principameie
date ale realizărilor: in cele 11 unititi de tip b şi '116 unităţi de tip c. studentii DolwJehnjsti isi
să realizeze in acest an valori cam
la mai
milioane de lei, iar cei ""~" UCEpo.::' ~ ~J\ijA\.I' QC
În colective de ,..&>Irrt:l.t:::>".,. n:::I1"",...."", efec::1tuiatre!a
contracte cu
reşti ogiindeşte cele mai

se

studenţilor mpf:::.Ii,,,·n;,,,t'

complexitate nec;es,are beneiFiciiarilor
de profil din
8ulculreş·ti,
Ploieşti. la
şi inginerie
teză, realizare

logie. Pir'ohelic)m,etrll.d
este rodul unor frUlcîllO.iIlse celrcetări
Energeticienii
dispozitive optoE!ie~ctr~oniice
tai de încălzire cu
pe
energiei so5are.
laboratorul de
şi mEcroproduc1;ie În domeniul fizicii tehnice este prezent În expozijie cu citeva interesante realizări, cum ar fi. de pildă: inslaIafia de interferometrie hoBografiică (proiedat şi produs pentru C.F.S.. -Săvineşti şi I.C.C.E.-Băneasa), mi-

croscoDul holografic, lasrerul cu gaze cu emisie În
Înfraro$u.
, ~ rt~dul lor, s:t,:dentii Faculţătii de automatică prezmta citeva reallzan care au tost brevetate sau sînt
in curs de b reveta re. Aparatele de testare a atentiei
dÎstriDUtlVe. psihotempometrul, surse multiple stabilizate sînt produse contractate În serii mari de pro-

tare. Sesiunea 1971 a cercurilor ştiin
ţifice studenţeşti din cel mai mare institut politehnic din ţară a demonstrat
cu prisosinţă acest lucru.

avînd ca principal beneficiar laboratoarele
psihologice şcolare şi industriale.
Aparatura specială de cercetare desJinată identificării caracteristicilor instalaţii lor industriale este un
domeniu nou de cercetare şi producţie În care studenţii politehnişti au înregistrat primele succese realizînd: traductoare numerice de viteză (beneficiarîntreprinderile industriale cu utilaj ce necesită măsu
rarea şi reglarea vitezeO, corelator numeric În timp
real (destinat laboratoarelor de cercetare şi atelierelor de proiectare pentru automatică), generator de
semnale pseudoaleatoare.
Deschisă cu prilejul sesiunii de comunicări ştiin
ţifice, Expoziţia realizărilor studenţilor politehnişti a
constituit oglindă fidelă a transformării muncii de cercetare in produse de Înaltă tehnicitate, În aparate şi
instalaţii tehnologice capabile să răspundă celor mai
inalte eXÎgenţe ale producţiei.

ducţie,

REALIZĂRILE VIITORILOR INGINERI,

sitatea deplasărilor de accent spre
direcţiile de aplicare imediate a capacităţilor de studiu, proiectare şi cerce-

Fiz. A. MĂRCULESCU
ţei

continuarea consideraţmor introductive privind

electrici (vezi nr. 4,5 ,i 6119n), prezentăm
referitoare la modul de utilizare practici.
După

cum s-a mai arătat, mărimea
care caracterizează o .. ",~,id .. "tl'!
este valoarea sa nominală. Prin fal>rH=aţJle,
pentru fiecare rezistenţă se preconizează,
pe lîngă valoarea nominală R, o tolerantă cea mai mare abatere'
a valorii reale faţă de
valoarea nominală. Toleranţa se
În procente din valoarea
o rezistentă R
33 O cu tole10% p~ate avea în realitate
cuprinsă
În
intervalul
33 + 3,3 O), adică (29,7 O;
cînd montajul
valori precise, se
la
rezistenţelor de aceeaşi valoare
nominală (sau foarte apropiată) prin măsurare
punte sau la ajustarea
mentală prin combinaţii sel·le··D2lralel.
Valorile nominale ale re,dstentelcJI
standardizate' astfel ca.,
toleranţa lor, să acopere
utilizat în practică. Redăm
de valori nominale pentru
de
20%, 10% şi 5%.
Seria E6 (rezistenţe cu toleranţa de
10 - 15 - 22 - 33 - 47 - 68 ;
E12 (rezistenţe cu toleranţa
de 10%): 10 12-15 18-22-2733 -39 -47 -56-68 -82;
Seria E24 (rezistenţe cu toleranţa
de 5 X): 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18
20 - 22 -24 - 27 30-33 -36 -39 -4347 - 51-56 -62 -68 -75 -82 -91.
Valoarea nominală a rezistenţei căutate
(necesare) se obţine din valoarea standardizată cea mai apropiată (din seria cu toleranţa dorită) folosind coeficientul de multiplicare zecimală corespunzător (0,01; 0,1;
1; 10; 100; 1 000 etc.). Astfel, în seria E6
există valori nominale de 6,8 o, 68 o,
680 O, 6,8 kO, 68 kO etc.
Dintre rezistentele cu valori nominale
fixe, cele mai ră;pîndite sînt rezistenţele
chimice şi cele bobinate. Rezistenţele chimice (cu peliculă de carbon) sînt utilizate
în general pentru curenţi mici, astfel încît
puterea disipată de ele să nu depăşească
2 W. Rezistenţele bobinate se fabrică, de
obicei, pentru valori mai mici (pînă la
zeci de kiloohmi) şi sînt utilizate cu precă
dere pentru curenţi mai mari. De asemenea, rezistenţele bobinate se folosesc atunci
cînd sînt necesare valori foarte mici (sub
10 O). Rezistenţele bobinate sînt confecţionate din sîrmă cu rezistivitate mare (aliaj
crom-nichel, constantan etc.), de diferite
grosi mi (în funcţie de curentul dorit),
bobinată pe un 'suport izolator (porţelan,
ceramică etc.). De regulă, bobina este
acoperită cu un strat de lac sau smalţ, care
o protejează împotriva umidităţii, a prafului etc. Uneori pe rezistenţele bobinate sint
plasate inele de contact median. care pot fi
cipală

alăturat

re~ds'tellta

citeva

deplasate şi fixate (printr-un SIstem de
strîngere) la valoarea dorită; astfel de
rezistente se numesc
(variabile).
În ultimul
a
extins
un nou tip de TP,"~'F1rl"F
metalică; acestea se
mari (zeci şi sute
valori mici.
afara rezistenţelor cu valori nominale
în practică se utilizează şi elemente
cu variaţie continuă Într-un domeniu dat, numitepotenţiometre. Ele
fi atît chimice
peliculă de
bobinate.
valorii
apotenţiome
re2~isten1ţele

fixe este
maximă

înainte de utilizarea
exemplu, un
potenţiometru de
W poate fi
conectat la o tensiune de maximum 22-23 V
(Umax = jPJ.{. = JO,5 W' 1000 O ~
~ 22,4 V).
Toate mărimile caracteristice ale re-

sînt vopsite trei sau patru inele (sau
puncte) colorate (fig. 2). Culoarea primului
inel (1) codifică prima cifră a numărului
care determină valoarea nominală. A doua
cifră a acestui număr este codificată prin
culoarea celui de-al doilea inel (2), iar inelul al treilea (3) codifică prin culoarea sa
numărul de zerouri care trebuie adăugate
O,2SW
la primele două cifre pentru a obţine
valoarea rezistenţei în cauză. Cel de-al patrulea inel (4) este folosit pentru codificarea tolerantei în care a fost fabricată
Âtunci cînd inelul 4
se consideră de ± 20%.
culorilor este prezentat în tabelul aIă"turat.
Ordinea de «citÎre» a îneleior este
dinspre terminalul mai apropiat către
mijlocul rezistenţei.
Pentru exemplificare să considerăm culorile aibastl u, cenuşiu, portocaliu, argintiu
marcate pe o
noscută.
Conform tabe1ului
R = 68000
±
O
întîlnită în practică
este aceea de a ajusta valoarea unei rezistenţe în funcţie de
impuse de
schemă (fie că nu avem
dorită
exact, fie că această
nu face parte
din seriile standardizate).
acest
apelează la combinaţiile serie sau
tinîndu-se cont de formulele care
~aloarea rezultantă (fig. 3 şi 4).
exemple particulare de combinaţii mixte
(serie-paralel şi paralel-serie) sînt ilustrate
în fig. 5 şi 6.
..
Indiferent de !<olutia practică aleasă

2W

1W

5W

m

PARALEL

(DERIVAŢIE)
CODUIL CUILOIUILOR

Prima cifră
(primul inel
colorat)

Culoarea

A doua cifră
(al doilea inel
colorat)

Ordinul de multiplicare Toleranţa
a primelor două cifre (al patrulea inei
colorat)

O

1

I

I

10

Roşu

2

2

100

Portocaliu

3

3

1000

Galben

4

4

10000

Verde

5

5

100 000
1000 000

-

Albastru

6

6

Violet

7

7

-

8

8

-

-

'}

'}

-

-

-

-

± 5° 0

Argintiu

-

-

-

±IOo"

Fără

-

-

±lOoo

Alb
Auriu

marcaj

~~------------~~~--------------/
R

+
PARALEl- SERIE

zlstenţelor (valoare nominală, putere, tole·
ranţă) au simboluri convenţionale de codi-

ficare, utilizate atunci cînd exprimarea În
clar nu este convenabilă. De exemplu,
puterea nominală este uneori precizată în
scheme pe baza codificării arătate în
fig. 1.
Pentru marcarea valorilor nominale şi a
toleranţe12r se utilizează frecvent codul
culorilor. In acest sistem, pe corpul rezisten-

(sortare, combinaţii serie, paralel sau mixte),
valoarea exactă a unei rezistenţe nu poate
fi obţinută decît prin măsurare (avînd în
vedere toleranţele de fabricaţie despre
care am vorbit). Nici metodele de măsu
rare nu sînt lipsite de inevitabilele eror~
dar acestea se situează Într-un domeniu
mult mai restrîns, putînd uneori coborî
pînă la nivelul cîtorva fracţiuni de procent.

UTILIZAREA
RELEELOR

Cu toate că dispozitivele electronice (tranzistoare,
tiristoare, triacuri etc.) au rezolvat cu succes problema
comutărilor de alimentare electrică, există încă numeroase situaţii în care se preferă sau chiar se impune, din
anumite motive, utilizarea în acest scop a releelor.
Avînd în vedere acest lucru, prezentăm alăturat
CÎteva considerente practice privind modul de utilizare
a releelor de curent continuu (d.c.), adresîndu-ne,
de~igur, constructorilor începători.
Inainte de a folosi un releu electromagnetic într-un
montaj dorit, este nevoie să-i cunoaştem caracteristicile
principal~ şi să ne asigurăm astfel că el se pretează scopului ales. In termeni simplificaţi se poate spune că un
releu se caracterizează prin sensibilitatea bobinei
prin forţa electromagnetului şi prin natura şi
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(gri)
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(al treilea inel colorat)

Negru

Cenuşiu
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contactelor de lucru. Astfel, bobina are o rezistenţă
ohmică RRe' necesitînd un anumit curent minim I
Re
pentru a asigura atragerea fermă a armăturii (anclanşa
rea). Tinînd cont de legea lui Ohm, rezultă că există o
tensiune minimă URe necesară pentru anclanşare.
Forţa electromagnetului este corelată cu distanţele
dintre contactele de lucru şi cu dimensiunile acestora,
în funcţie de curenţii şi tensiunile pe care trebuie să le
conecteze şi să le deconecteze.
Pentru comandarea unui releu d.c. direct de la o sursă
de tensiune continuă se vor avea în vedere următoarele:
- dacă este posibil, alegem tensiunea sursei U egală
cu tensiunea de lucru a releului, U ;
Re

V
R

RRe

...1 Re

+ (-)

URe

U

- (+)

rn

Rp

Rp'=

U - URe

IRe

- dacă sîntem
tensiune mai mare
cu bobina o

--1=

rezistenţă

să comandăm

de

releul de la o
vom introduce în serie
R p calculată astfel

AL..EXANORU ..

AdresÎndu-ne în continuare constructorilor
CÎteva date te orer,,..,~·,,...,,, referitoare
R
tice
şila
de realizare şi de utiiiz,ire
inc:epăt()n, pre:zeIltăltn alăturat
n ..

măsurarea re21stlenţe!clf.
:1<

Beiuş

D
r,ta.I"""unm potertţlC)metru
fig. 2 s-a reprezentat un poterLţlC)m,etru
şi s-au notat cu y, respectiv
reZÎstive determinate de
faţă de cele două extrernităti,
celor două braţe este:
,.",,.,,,.,, .. 1',,1 h ..

(cl.lrs,onll in extrein extremitatea
valoarea

8""' .."'''' ..... ,1

c

braţelor acclpe)~ă IIltre~l
cUlrentullţti) si cu , ... t ..",.. n"";~t"",,,"1
oprire).
~ealaltă diagonală a
montat instrumentul indicator de zero,
ampermetru sau miliampermetru avînd zero la
mijlocul scald), în serie cu o
de protecţie R 4 •
Principiul de măsurare are la bază relaţia dintre valorile rezistenţelor Rx>
R2 şi R3 la echiliîn care curentul
brul pun ţii, adică în
prin diagonala CD este nul (instrumentul indică
În această situaţie, punctele C şi D se află
la acelaşi potenţial; curentul
va străbate
rezistenţele Rx şi Rl' iar curentul
va trece prin
ramura R 2 -R 3 • Căderile de tensiune pe rezistenR 2 (respectiv pe Rl şi
vor fi egale:

= R 2 12 ;

aceste
formula:

hnn.;,,-tu1,rI

R 1I 1

relaţii rn""~.,,,,"

cu membru,

domeniu posibil
loc de a constitui
prezintă

în

valorilor reale

însă un avantaj, acest fapt repractică un mare inconvenient, şi
aceea că variaţia raportului (prin
cursorului) este pronunţat neliniară

anume prin
manevrarea
(foarte «bruscă») în vecinătatea extremităţilor
A şi B.
Pentru a putea totuşi utiliza un potenţiometru
în locul rezistenţelor cu raport variabil R 2 şi R3
din schema punţii, se apelează la un artificiu
(fig. 3): în serie cu potenţiometrul, de o parte şi
de cealaltă a sa, se introduc două rezistente
adiţionale r 2 şi r 3 care vor limita valorile raport~lui într-un interval fmit:
ÎLmin
(

=

~;

ÎLmax

r3+ P

Variaţia

[2

+

valorile reastfel încît
măsură
se
vom putea calcula
""".L"~"'H~'_.L necunoscute Rx.
echilibrului este necesar ca
măcar una
R 2 , R3 să fie
reglabiIă. Din acest punct
se deosebesc
două
de
a - cu rezistenţa R 1
R2/R3 constant (punţi de
mare
care de regulă necesită cutii cu
rezistenţe decadice) şi b s,u
fixă şi raportul R2/R3 reglabil. In pnlctlca
aHUH.·Lv,

incit să limiteze curentul prin circuit la valoarea
(fig. 1). De exemplu, un releu cu rezistenţa
şi cu un curent
= 20 mA (deci U Re =

se poate

+

(3)

poziţia

A

r2

~-1!!!!ÎUlt--l~~a_I!I1E!--fEJ~

,----.....V

cursorului va

r2

+y
D

Y

ÎL=---

r3

+p)

2

[3

raportului ÎL cu
avea expresia:
de echilibru a

=r

A~___-{]~• •I1.~• •i!~îllf--_~8~

(4)

P-y

fiind mult mai uniformă (mai «liniară») decît
în cazul precedent. Se cîştigă astfel precizie
citire (pînă la urmă poziţiile cursorului vor
puse in corespondenţă, prin etalonare, cu valorile
rezistenţei de măsurat RJ, în schimb se pierde din
întinderea domeniului de măsurare. Într-adevăr,
înlocuind ansamblul R 2 -R 3 din punte prin
grupul din fig. 3, se observă (fig. 4) că pentru o
valoare dată a lui R 1 echilibrarea punţii este
posibilă numai dacă rezistenţa necunoscută
se situează în intervalul (ÎLminRl ; ÎLmaxRl)'

A

comanda de la o sursă de 24 V legînd iri serie cu bobina o
rezistenţă R = 900 Q.
p
Dacii bobina releului trebuie sIJ
comandată de
curentul de colector al unui tranzistor, se
următoarele

(se ţine cont de căderea de tensiune pe joncţiunile tranzistorului) ;
- dacă montajul impune o tensiune de alimentare U
apreciabil mai mare ca
se va introduce in serie cu

precauţii:

bobina o
astfel încît să

-

se alege tranzistorul astfel încît
şi tensiunea necesară pentru

să
am;laIişru"e,

- tensiunea de alimentare a montajului,
mai mare cu cel
1 V decît tensiunea de an(;laIlşalre

de protecţie
curentul la

oblli2atofiu se montează în
lui o
D în sensw invers cmldu:ctll~l,
tensiunile inverse
tarea relewui
virf

u

COIlse<:inţi,

prefera o
mare).

puterea ei se va
exemplu, pentru

= 5000.

rezistenţă

va
ceva mai

...
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Osci1atoarele comandate in tensiune, cunoscute
sub denumirea de convertoare tensiune-frecvenutiJizare in concepţia aparaturii de
telc:!coma:nd:1, a aparaturii de măsură numerice, a
deJmo!dulatlow:e)()I' de
a sincronizatoarelor de
a
de frecfi utile
emIţăltoarel'lr

şi radioamatorilor
şi receptoarelor.

Dn:ze1Ilta'te cîteva scheme

TRANZISTOARE
un oscilator -cu o stabilitate
liniaritate tensiune-frecvenţă ce
0-5 MHz. Schema commtegIat()I' urmat de un circuit bascuScbmiu.
C este încărcat şi
descărcat alternativ sub curent constant, produs
de un
de curent controlat prin tensiune.
este blocat
curentul generat încarcă
prin dioda D 2 • Cînd tensiunea pe condensator depăşeşte pragul Schmitt,
acesta. basculează şi deschide la saturaţie tranzistoÎn -anodul diodei Dt apare un potenţial
ruI
(2
+ U CEsa~ care blochează dioda
este deviat in totalitate prin
iar C se delscarCă
cu un curent egal cu
cu care s-a încărcat
Tranzistoarele T2 şi T 3 formează o sursă de
curent de tipu1 diodă-tranzistoI', utilizată deseori
in schemele integrate mai complexe.
Fig. 2 reprezinti o altă schemă. de oscilator
comandat în tensnme. Condensatorul C este încăr
cat şi descărcat prin curenţi egali furnizaţi de generatoarele de curent T3 şi T•• comandate în tensiu·
ne. În expresia curentului de încărcare şi descăr
care intervine in~ tensiunea U
a acestor tranBE
zistoare şi compensarea cu temperatura necesită
reJ,:we:imtă

CIrcuite mai complexe. Schema funcţionează
la frecvente de 20-30 MHz.
Fig. 3 a ~eprezmtă o schemă tranzistonzată care
funcţionează într-o gamă largă de frecvenţe.
Schema comportă un multivibrator într-un aranjament special. Tranzistoarele T 7 şi T g formează
multivibratorul propriu-zis, T 3 şi T 6 asigură o
viteză mărită de descărcare a condensatoarelor
şi C g, iar
şi T 5 formează două generatoare
curent controlate prin tensiune. Tranzistoarele
T 9 şi T 1 o formează un separato.r (montaj ca~;c~ciăl
care debitează la ieşire 5 Vvv, pentru a putea
comanda direct circuite logice T.T.L.
Comanda se poate face direct cu o tensiune variabilă de la O la 30 V sau printr-un etaj aDJtpbfiC<iltor (T2 şi T 1) cu o tensiune variabilă Între
1 V (dacă se doreşte folosirea montajului în
latoare).
Frecvenţa de oscilaţie este dată de fo.rmula:
Ucom-U
(T ,
EB 4
f = -----==---2CRVz
unde: R = R g = R9> C = C 7 = C g , Vz = 5,6 V.
Cablajul este în fig. 3b la scara 1 : 1.
Caracteristica din fig. 3c arată variaţia frecvenţei
pentru cîteva valori ale condensatoarelor
rezistenţelor din montaj. Pentru C = 50
frecvenţa variază intre 10 Hz 'şi 10 kHz. Pentru
C = 4,7 nF, variaţia este Între 100 Hz şi 100
iar pentru C = 470 pF plaja de frecventă se
întinde Între 7 kHz şi 3,5 MHz (peste această
valoare creşterea nu mai este liniară).
B. GENERATOARE CU TRANZISTOARE
ŞI CI~CUITE LOGICE T~T.L.
Schema din fig. 4a reprezintă tot un oscilator
comandat În tensiune. Tranzistorul TI este un
repetor, după care urmează un generator de curent
(descris mai sus) format de tranzistoarele T 2' T 3
şi T 4' Tranzistoarele T 5 şi T 6' montate în conexiune Darlington, împreună cu circuitele ŞI-NU
formează un triger Schmitt cu o. impedanţă mare

000 n re1)lI'ezJmtă reziste:nta din baza primului
tran:zistor
Pentru C =
se
o variaţie liniară a
ttec:VeJlţei de 1a 1 kHz 1a
kHz, conform fig. 4b.
Prin schimbarea valorii condensatorului C se
pot obţine şi alte domenii de variaţie a frecvenţei.
Schema funcţionează bine pînă 1a frecvenţe de
ordinul a 10 MHz. dacă tranzistoarele T 4' T 5 şi T 6
sînt de inaltă frecvenţă..
Fig. Sa reprezintă un oscilator comandat în
tensiune, asociat cu un divizor prin 2 şi prin 4.
Multivibratorul are in componenţa sa două
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tranzistoare
care formează un astabil
cu reacţie
mari a
frecvenţei cu tensiunea se foloseste un geilteralol'
modulat pentru emisiunile MF in
La o variaţie a tensiumiin punctul A de la
3 V la 5 V se obţine o variaţie a
intre
8 şi 20 MHz. Tranzistoarele folosite sint
tipul
BF 255. Bobina conţine intre 1 2-6
priză Ia jumătate, iar intre 3
este din Cu-Em + mătase de
Carcasa are 8 mm in €ii... ....".,.,t,....., fiind prevăzută
cu miez
De mentionat cll

a frecvenţei se poate schimba şi cu ajutorul miezului reglabil al bobinei
Urmează un etaj amplificator-separator, reaiizat cu tranzistorul T 5- Bobina de şoc are 20 de
spire din Cu-Em (jJ 0,3 rom, bobinate pe un miez
de ferită fJ 5.
Pentru a avea şi un domeniu de frecvenţe sub
frecvenţa de bază, s-au adăugat două circuite
bistabile realizate cu cîte două porti SI-NU
dintr-o capsulă CDB 400 HE. După prima divizare cu doi se obtine domeniul 4 -7 10 MHz, iar
prin împărţire cu 4 domeniul 2 -7 5 MHz.

ost

O------.--------.----------9----------------o+5V

= 50 nF -+
= 4.7 nF

Acest tip de generator se pretează foarte bine la
sintetizoarelor de frecvenţă cu fază
acest caz, comanda ,se face DnnU',-un
etaj intermediar format din tranzistoarele
şi
Cablajul acestui generator şi aşezarea nu,.." .. I .........
se pot urmări în
5b.

construcţja
blocată. In
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~b
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itul intecondiţiile

distorsiuni mici
După

cum s-a văzut in articolul
precedent, există o gamă largă de
circuite integrate, care oferă posibilitatea realiiării funcţiunilor esenţiale dinradioreceptor.
cele ce urmează vom analiza etajele unui radioreceptor şi posibilităţile
de realizare ale acestora cu circuite
integrate.
Problema circuitelor de intrare se
rezolvă ca şi în montajele obişnuite de
radioreceptoare, asigurindu-se un ciş-

şi cit mai constant În
recepţionată pentru obţinerea

tlg mare

gama
unui
raport semnal/zgomot ridicat. De asemenea se asigură o bandă de trecere
suficient de mare pentru evitarea distorsiunilor liniare ale semnalului modulator, datorate atenuării benzilor laterale, şi a distorsiunilor neliniare, datorate erorilor de aliniere sau abaterilor de frecventă.
1n receptoarele destinate gamei UUS
se utilizează totdeauna un etaj ARF.
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FILTRU

Un astfel de etaj se poate realiza folosind fie o parte de circuit integrat, fie
un circuit integrat separat, cum ar fi,
de exemplu, CA 3005 sau MA 3005
(fig. 1). Performanţele unui astfel de
ARF sînt factorul de zgomot redus,
este redusă simţitor şi influenţa antenei
asupra oscilatorului local şi se asigură
o sensibilitate de aproximativ 5p. V
pentru un raport semnal/zgomot de
30 dB. Acest ARF este in montaj diferenţial pentru reducerea distorsiunilor
de intermodulaţie; de asemenea, curba
sa de rezonanţă este mai largă deCÎt
spectrul de frecvenţă ocupat de semna+9V
lele unei statii.
În fig. 2 este prezentat un SF autooscilant, realizat tot cu ajutorul unui
SPRE circuit CA 3005. Folosind două circuit-----:~
te de acest tip, obţinem un bloc UUS.
SF Performanţele astfel obţinute depă
sesc pe cele ale blocurilor uzuale
(sensibilitatea aprox. 5 .).lV, pentru
un raport S/Z de 30 dB) şi sint asigurate
avantaje, cum ar fi amplificarea de
putere mare, distorsiuni mici, interferenţe reduse, zgomot propriu foarte
mic şi stabilitate funcţională.
Tn ceea ce priveşte etajul de AFI,
etaj de care depinde in mod hotărîtor
sensibilitatea şi selectivitatea radioreceptorului, au fost utilizate Într-o
mai mare măsură circuitele integrate.
Etajul AFI compus dintr-un dispozitiv
amplificator şi din circuite oscilante,
care formează sarcina selectivă (acestea sint de două tipuri: cu selectivitate
concentrată sau cu selectivitate distri-
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cţionare.

un etaj
ESM
monolitic
de 65 dB
(aproximativ 2000
pentru FI 455 kHz,
oferind realizarea unui RAA de 60 dB.
De asemenea, datorită menţinerii constante a valorii curentului de polarizare
a amplificatorului de ieşire se obţine o
admitanţă de ieşire constantă necesară
adaptării.

Cu circuitul integrat ClB 661 A
(produs de I.P.R.S.-Băneasa) se poate
realiza un etaj AFI-MF şi demodulatorul MF. Acest circuit conţine un amplificator limitator, un demodulator MF
simetric cu coincidenţă şi un stabilizator de tensiune ce asigură funcţio
narea corectă Într-o plajă largă a tensiunii de alimentare.
Circuitul ClB 661 A asigură o rejecţie
a modulaţiei de amplitudine de 50 dB.
Tn fig. 4 este prezentată schema unui
AFI-MF şi demodulator MF realizat
cu circuitul TDA 1 200. Acest circuit
are un CÎştig al A FI de 65 dB şi la ieşirea
demodulatorului oferă o tensiune de
AF egală cu 115 mV.
Detectoarele realizate cu acest tip
de circuite au prin tehnologie o rezistenţă de intrare mare; astfel circuitul
oscila"t exteriot" demodulatorului este
mai puţin amortizat.
Tensiunea reziduală de FI de la ieşi
rea demodulatorului cucircuit integrat
este foarte mică. Utilizind procede!.!'
de transformare a semnalului de fl-MF,

INTRARE
SEMNAL
MULTIPlEX

+15V

prin limitare, in semnal cu MA, care
apoi este demodulat În mod obişnuit,
se asigură suprimarea moduiaţiei parazite de amplitudine a semnalului
modulat în frecvenţă.
In fig. 5 este prezentat un detector
MA realizat cu circuitul SL624 C.
Realizarea decodoarelor stereo cu
circuite integrate se poate face prin
utilizarea circuitelor de tip operaţional
În cadrul etajelor ce compun decodorul sau prin folosirea circuitelor funcţionale proiectate special pentru a fi
utilizate ca decodoare stereo. Calea
de refacere a subpurtătoarei se realizează cu oscilator sincronizat prin
urmărire, iar din circuit rezultă direct
cele două semnale (stinga şi dreapta)
care excită etajele de AF stereo. În
fig. 6 este exemplificată o schemă de
decodor stereo realizată cu circuitul
TDA 1005.
Distorsiunile decodorului sint mai
mici de 0,2%. Circuitul TDA 1 005 face
parte din categoria circuitelor cu funcţie specifică de decodor şi conţine
etajele următoare: preamplificator,
comparator de fază, comutator monostereo, etaj
pentru comanda lămpii de
stereo, matrice decode prezenţă a frecdoare
venţei

etajul de aueii01'rec:verlţă,
spune că acesta a fost
cele mai diverse forme, cu
ajutorul circuitelor integrate. Circuitele integrate pentru etajele de AF au
incorporate preamplificatoare, etaje pilot (driver) şi etaje de
De asemenea au fost I"CI:::l!i7::11tCl plream~,litica
toare
Cit

TDA 1004

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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Este greu astăzi de conceput activitatea fotografică fără existenţa surselor
de lumină artificială. În fapt, pentru majoritatea lucrărilor fotografice sînt necesare condiţii de iluminare care nu
fi realizate prin utilizarea luminii
rale sau numai cu lumina de zi. Există
la ora actuală o mare diversitate de
surse de lumină artificială
tehnica fotografică, 'in
televiziune. teatru, pentru
vorbi şi de cele utilizate
sau În scopuri ştiinţifice.
cele ce
urmează ne vom referi la acele surse
de lumină artificială care se folosesc
frecvent in tehnica fotografică Prezentul articol pune la dispoziţia t"ifitnrlliui
interesat o serie de principii
nale, elemente teoretice şi constructive. Utilizarea efectivă a surselor ce vor
fi puse În discuţie presupune şi existenţa unor corpuri de iluminat care vor
face obiectul unei prezentări viitoare.
Se poate spune fără a se greşi că
toate sursele de lumină cu utilizare
curentă sînt electrice;
excepţie o constituie becurile
cu magneziu, care, pe măsură ce s-au realizat
blitzuri electronice miniaturizate şi superminiaturizate, şi-au pierdut avantajele.
Sursele electrice sînt de două feluri:
incandescente, care produc lumina
prin lncălzire la temperatura ridicată a
unui element metalic (s-a folosit şi
cărbunele, dar a fost abandonat datorită temperaturii mici la care putea fi
încălzit, de maximum 1 1oo°C), sau din
carbură metalică, şi luminescente, la
care lumina produsă are altă cauză decît excitaţia termică
Se acceptă sub denumirea de lampă
orice sursă de radiaţii construită special pentru domeniul vizibil, pe scurt
pentru prOducerea luminii,
Reamintim noţi~nea de temperatură
de culoare la care ne vom referi foarte
des. Considerindu-se un corp negru,
adică un corp care absoarbe toate radiaţiile incidente şi care, incălzit, emite
pentru orice lungime de undă, densitatea spectrală maximă, şi incălzindu-l.
se va obţine o lumină a cărei compoziţie spectrală va fi funcţie de tempera-

tura ele 'fncălzire. lntre temperatura şi
culoarea luminii (compoziţia s.pectraIă) se stabileşte astfel o legătură biunivocă incît se defineşte prin temperatură de culoare, temperatura echivalentă de incălzire a unui corp negru la
care se obţine o lumină identică cu cea
de analizat, lumina de analizat fiind a
unei surse oarecare. Temperatura de
culoare se măsoară in «.kelvini» (K);
mult mai cunoscută şi uzuală este expri·
marea În «grade Kelvim> ("K). Intre gradele Kelvin şi Celsius există legătura:
T 0K = T oC+ 213 ,16
Pentru a se evita orice confuzie, se
menţionează că intre temperatura de
şi
sursei de lumi.nu există
directă Astfel, CUlnOl,.Clitul
cent se încălzeşte În timpul fU!lCţioF1ă
rii la 40-SCoe, dar lumina emisă

poate avea 6 SOO K.
LAMPA CU INCANDESCENTĂ
este sursa de lumină cea mai cunoscută şi cea mai răs.pindită. Un filament
metalic inchis 'intr-un glob de sticlă
este încălzit prin trecerea unui curent
electric. Filamentul este, cu puţine excepţii,. din wolfram; el se încălzeşte la
21OO-2200"C, în caz că se ană În vi.d,
sau la 2300-2. sccoe, cind se află într-o
atmosferă de gaze inerte (azot + kripazot + argon). Temperatura de toa wofframului este de 3 40C c C,
ceea ce limitează încălzirea fifamentului la 3 000-3 100°C; În mod excepţio
nal, pentru unele cazuri· special.e, se
poate apropia mai mult de temperatura
de fuziune.
Corpul IămpiÎ este din sticlă transparentă (clară sau colorată), mată sau
opală. Lumina emisă de lămpile cu sticla
mată şi opală este difuză, avînd o repartiţie spaţială uniformizată. Forma
corpului lămpii este dictată de considerente funcţionale,. constructive şi, uneori, decorative.
Adesea pe părţile interioare (posterioare) se depun suprafeţe reflectante,
zona centrală mnd mată şi uneori acoperită cu un strat. de bioxid de siliciu
pentru imbunătăţirea compoziţiei spectrale a luminii. Pentru obţinerea unui
fascicul concentra!!. se lipesc pe partea
frontală sau se realizează direct la turnarea corpului lentile opti.ce de focalizare.
Energia electrică consumată este
transformată. În .. radiaţii electromagnetice în proporţie, de 18-93%, restul fiind
pierderi termice. Repa.rtiţia spectrală a
radiaţiilor emise este preponderentă domeniului infraroşu, astfef in cît. numai
7-13% din energia consumată devine
lumină (spectrul vizibil). Fig. 1 tnfăţi-

DURATA DE UTiliZARE

400%'4'.

CĂUNESCU

şează

modul de radiaţie a wolframului.
pe. filament nu se repartizează vniform,
Lumina de zi, fată de care se comapărînd zone a căror secţiune nu mai
pară orice altă sursă de lumină, are
rezistă curentului.
temperatura de culoare de 5 300-5 600 K.
Lămpile obişnuite
se construiesc
In fig. 2· se observă modul de repartipentru aşa-zisa «durată economică»,
zare al emisiei de radiaţii in funcţie de
respectiv durata pentru care 'cantitatea
temperatura de lncălzire pentru un corp
de lumină (flux x timp) are un preţ uninegru. Filamentul de wolfram ar trebui
tar minim. Această durată ,este de
să se încălzească la S OOO°C pentru a
aproximativ 1000 de ore, temperatura
realiza o lumină,. apropiată de· cea de zi,
filame",tului nedepăşind 2800 K. Creş
ceea ce este imposibil. La temperatuterea temperat.urij, filamentului implică
rHe de lucru ale filamentului, repartiţia
o scădere aDreciabHă a duratei" de mide radiaţii vizibile este mult mai mică
decît cele infraroşii.
flI
Temperaturile de culoare pentru lăm
pile cu incandescentă cu filament de
wotfram sînt de 2450 K pentru cazul
vidat, de 2 600-2 800· K cînd
o atmosferă de gaze inerte, merpînă la 3 200-3 400 K pentru Iăm
speciale supravoltate. Se
o caracteristică spectrală
dacă sticla corpului lămpii este
bleu; se reţine astfel o parte din radiaţiile infraroşii, dar se pierde din intensitatea luminoasă. Eficacitatea luminoasă (raportul dintre fluxul luminos emis
Il 200 4IlD 500 300 1000
A[nm
şi puterea consumată de sursă), mă
surată în Im/W (lumen pe watl) .este rescăzută. valoarea maximă posibilă
de 30 Im/W. Eficacitatea luminoasă este În funcţie de temperatura filaSPECTRU
mentului, valoarea maximă corespuniNFRAROŞU
viZiBil
zînd temperaturii de 3400 K, după cum
1-....,...se vede şi. În diagrama din fig. 3. Becurile fotografice bune asigură o lumină de
4>
3200-3400 K, eficacitatea luminoasă
fiind de 25-29 Im/W.
Curent.ii de intensitate mai mare duc
la creşterea eficacităţii luminoase dec.reşte încălzirea filamentului
ca o lampă să lucreze la curenţ
mari, ea se construieşte pentru tensiuni mici (Ia o aceeaşi putere, intensitatea creşte) sau se supravolteazâ. Partea dezavantajoasă constă În scăderea
duratei de utilizare a lămpii datorită
accentuării fenomenului de evaporare
a filamentului, fenomen ce antrenează
şt o s.cădere a eficacităţii luminoase cu
circa 1O-20~~ prin depunerea unui strat
de wolfram pe pereţii corpul ui de sticlă
(lampa se înnegreşte). Evaporarea filament.ului se explică prin aceea că o
parte din atomii metalului excitat termic, posedind suficientă energie, se
îndepărtează de filament. Umplerea ba(onului cu gaze inerte micşorează evaporarea, atomii ce părăsesc metalul in60{)
1400 [nm]
200
1000
candescent pierzind din energie prin
ciocnire cu moleculele gazului. Micşo- '3:
rarea suprafeţei de pe care se pot des- "prinde mai uşor atomii de metal se rea- E 30
fizează prin dubla spiralare a filamen- .::::,
tului. FUamentul se arde după ce pierde )~ 26
2-10/~ din greutatea sa. Distrugerea fi- -<
lamentului intervine În ciuda pierderii ~
relativ mici, deoarece atomii care revin .~ 22
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astfel de suport este cel din fig. 14,
astfel construit încît poate fi conectat
la un cuplung sau triplu-ştecher.
Principiul ciclului regenerator nu impune forma tubulară (este drept, cea
mai avantajoasă); se construiesc curent
lămpi cu halogeni de orice formă, pentru o multitudine 'de întrebuinţări, de la
faru! de automobil la becurile pentru
proiecţie.

Lămpile cu halogeni se montează În
reflectoare sau corpuri de iluminat, În
funcţie de tipul de iluminare necesar
(după cum vom vedea), ca oricare altă
lampă.
Lămpile

lizare. Să analizăm fig. 4. Considerînd
drept punct de referinţă punctul corespunzător unei tensiuni nominale exacte
(100% deci) şi de eficacitate luminoasă
nominală (100%), se observă, de exemplu, că la o supravoltare de 2,5~~
eficacitatea luminoasă creşte cu 10%,
iar durata de utilizare scade cu 25 '~.
Becurile fotografice cunoscute sub denumirea de nitraphot sint becuri supravol'tate cu duram de utilizare foarte
mică, de 6-10 ore;. În compensaţie se
asigură o lumină foarte aibă, corespunzătoare temperaturii de culoare de
3200-3400 K. Dependenţa dintre compoziţia spectrală şi temperatura de culoare pentru o aceeaşi putere este dată
În diagrama din
5.
Fotometric ne intEmacs4i!ru~ În special
intensitatea luminoasă şi modul de repartiţie a acesteia. Deoarece marea majoritate a Iămpilor cu incandescenţă
prezintă o axă sau două planuri de simetrie perpendiculare Între ele, În locul
unei suprafeţe de distribuţie sp.aţială se
foloseşte. curba de distribuţie unghiulară a intensităţii luminoase. Această
curbă nu este a.ltceva decît inters~cţia
suprafeţei de distribuţie a intensităţii
luminoase (unitatea de măsură este
candela - cd) cu unul din planurile de
simetrie sau cu un plan ce trece prin
axa de simetri.e dacă sursa are numai
axă de simetrie. In fig. 6 sînt redate sintetic curbele de distribuţie unghiulară
a intensităţi.i luminoase ale unei surse
cu două planuri de simetrie (H şi V),
corespunzătoare
unor variante constructive pentru două tensiuni.
Lămpile cu incandescenţă pentru ui
fotografic au puten de 250 W. 500 W
şi 1 000 W !a 110 V sau 220 ~ avînd
soClu obişnuit Edison 21 (E 27). Mai rar
se folosesc becuri de puteri mai mari
sau care au soclu E 40 (Goliat).
Timpul de intrare În regim normal de
funcţionare (timpul necesar pentru încălzirea filamentului la temperatura nominală) este de 0,5-2 s pentru lămpile
de puteri pină la 1 000 W, practic neglijabil. Viaţa lămpii va fi mult prelungită
şi securitatea ei garantată dacă există
pOSibilitatea alimentării progresive, de
la o tensiune mai mică spre cea nominală (un autotransformator. de exemplu). in această. situaţie se vor mentine
lămpile la o tensiune redusă în micile
pauze de lucru. ceea ce este mai avantaios decît o stingere şi aprindere la
tensiunea de lucru.
Eficienţa luminoasă este mai bună
da.că se folosesc două becuri de aceeaşi putere, de 110 V, conectate În se--

rie la 220 V (acolo unde nu există direct
110 V), eficienţă mai b_ună explicată prin
curentul mai mare care trece prin filament. Pentru a evita accelerarea evaporării filamentului sau deteriorarea cÎrligelor de susţinere a corpului de sticlă, unele lămpi sint însoţite de recomandări precise privind pOZiţia de funcţionare. Aceste recomandări sînt făcu
te textual, prin litere sau cu aiutorul
unor desene sugestive ca acelea din
fig. 7. De la stînga la dreapta se arată
ca poziţii acceptate 45° faţă de verticală, 30° faţă de orizontală, 45° faţă de
verticală sus şi jos, orice poziţie de
functionare. Formele constructive ale
lămpii cu incandescenţă utilizate in fotografie sînt cele din figurile 8. 9, 10, -11.
Lampa cea mai simplă (fig. 8) este un
balon opal sau mat care se montează
intr-un reflector. Dacă lampa are suprafaţa interioară reflectantă (argint sau
aluminiu depus În vid), ea poate fi utilizată fără reflector (fig. 9, 10)., fiind cunoscută ca lampă R Dacă regimul de
funcţionare
presupune supravoltarea
pentru tensiunea nominală a reţelei,
becurile sînt de tip nitraphot şi asigură
o lumină de 3200-3400 K. Dacă ele nu
sint supravoltate la tensiunea reţelei,
lumina are 2700-2800 K pentru 2000 de
ore de funcţionare. Cu un autotransformator, aceste lămpi pot fi supravoltate
cu scurtarea corespunzătoare a duratei de utilizare. Pentru obţinerea unui
fascicul luminos focalizat se adaugă o
lentilă frontală (sudată sau turnată)
unui corp reflectorizant· cu profil activ
parabolic (fig. 11). Lentila poate fi netedă sau striată. Aceste· lămpi sînt denumite prescurtat PAR şi au aceleasi
caracteristici ca şi lămpile R. 1mbună
tăţirea principală a Iămpilor R şi PAR
a constat În transformarea lor În lămpi
cu halogeni, ceea ce a permis obţine
fea unei lumini a-.:Înd 5000-5200 K,
temperatura de {;uloare pentru o viaţă
de 200 de ore.
LAMPA CU HALOGEN (CUARTIOD). Principiul de funcţionare presu-

pune un ciclu r.egenerator de halogeni.
Să urmărim fig. 12. Filamentul «3») este
plasat axial într-un tub de sticlă «1»:
în atmosfera de gaze inerte «2» se află
şi o cantitate mică de halogen, de obicei iod (cel mai avantajos pentru ciclu!
regenerator) sau iod in amestec cu
fluor, brom sau elor. Lampa cu halogeni este tot o lampă cu incandescentă.
Moleculele de iod care vin În contact
cu filamentul incandescent (peste
2 600°C) se descompun În doi atomi:
~ _
.21. Atomii de iod, circulînd, se
vor duce spre peretele de stielă unde
vor întîlni atomii de wolfram pierduţi de
f.ilament prin evaporare, atomi cu care
vor forma iodură de wolfram, gazoasă
şi incoloră: 21+W _ W1 2 •
lodura de wolfram ajunsă În preajma
filamentului se va descompune printr-o
reacţie inversă: Wlz - + W+21.
Wolframul se va depune pe filament
şi atomii de iod se vor îndrepta spre
pereteJe de sticlă. Se observă că astfel
wolframu'l pierrllltorin evaporare este
readus pe filament. Reacţia este preponderentă Intre 250-1 2OO°C în sensUl
formării iodurii de wolfram, iar de la
1 400-1500 c C in sensul descompunerii
acesteia. Pentru ca reacţia pe ansamblu
să fie În echilibru, se alege regimul de
lucru astfel încît să existe o supr
izoiermă de aproximativ 1 300 ce (vez,
schita). lntre corpul de sticlă aflat la
peste .250°C (sticla este specială, aşa
zisa sticlă de cuart, pentru a rezista solicitării termice) şi suprafaţa izotermă
se va forma iod ura de wolfram, iar În
aprop.ierea filamentului reacţia va fi preponderentă în sensul descompunerii
iod urii. Astfel, sticla rămîne curată tot
timpul funcţionării, fluxul luminos şi
temperatura de culoare fiind de o bună
constantă În timp. Viaţa lămpii este limitată de faptul că depunerile de wolfram nu se fac uniform, secţiunea filamentului scăZînd În unele porţiuni.
Forma tipică a Iămpilor cu cuarţ-iod
este tubu"ă._dimensiunile fiind reduse.
FUamentul poate fi dublu·· spiralat
(fig. 13 a) sau simp~u spiralat (fig. 13 b).
T.emperatura mare din timpul funcţio
nării obligă ca ieşirile să fie practic
numai din porţelan, utilizarea lămpii
presupunind nişte suporţi speciali. Un

cu cuarţ-iod se fac pentru
tensiunile normale ale reţelei, 110 sau
220 V, lIISau pentru tensiuni mai mici;
ele au o eficienţă luminoasă ce merge
pînă la 33 Im/W, avind o durată de funcţionare cel puţin dublă faţă de o lampă
cu incandescenţă normală pentru o
aceeaşi temperatură de culoare a luminii emise.
LĂMPILE FLUORESCENTE, care
sînt azi atit de răspîndite, au utilizări
mai restrînse in tehnica fotografică,
prezentind însă in anumite situaţii certe
avantaje. Principalele avantaje constau
În temperatura de culoare care poate
merge pină la 6500 K (de la 2900 K),
În funcţie de luminoforul folosit şi
eficacitatea
luminoasă
bună,
de
35-70 Im/W (22% din puterea consumată este transformam În radiaţii vizibile).
Ar mai trebui remarcate temperatura
mică a corpului de sticlă, de maximum
50OC, şi durata de utilizare, care depă
şeşte 3000 de ore. Lămpile fluorescente se fac pentru puteri mici (maximum
200 W), valorile uzuale fiind 14, 20, 40,
65 W. Lămpile au formă' tubulară, repartizarea luminii fiind uniformă pe lungime. Pentru scopuri speciale se construiesc lămpi in formă de U. de arc
de cerc sau de cerc.
(CONTINUARE iN PAG. 17)
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SUSPEnSIEI
Suspensia reprezintă o parte
a amomobilului foarte adesea negiijati şi
care se
ştie mai putin. Ea are efecle majore nu numai
confortului. ci şi asupra stări tehhlln:i~ce:rii~:~~ft-:~:
părţi ale vehicu.ufuI,infiuenţind şi S
culaţie.

Intr-adevăr, amortizoarefe şi aJ'curife
rind rolul de a tndulci şocurife pe care
masa autovehiculului atund cind rotire acestua
tilnesc denivelări şi 8. amoll1:im rapid osciRatiiilM! care
se produc. Aceasta ridiCă gradul de confod şi totodată protejează vehiculul Pe de aM parte" o
sie defectă face ca roţile să nu mai S!rmărreasdi
mai ales la viteze de rulai ridicate. In astfet de conditii. frecventa ridicata a oscifiatiilor. a lipsei contactului cu calea de rulare tace ca păShar811 ori modificarea necesară a direc1iei de mers să devini
nesig ură, iar pericolul der
re eforturi lateral!e
neÎnsemnate să crească.
sfirsit" wia1a pneuriDor

~

•

cu amoll1:izoare defecte este mult afec•
cauza creşt*:rii. eforturilor dinamice, Încercinre pe roalll se multipllci de 3-4 ori, ceea ce poate
duce Fa ruperea anvelopemor, iar ca urmare a fenomeneior oscUatorii amplificate de lipsa amortizării
cauciucurm~ capătă un aspect de ~zură poligonaIă.'
mată sufiCIente motive care justifică atenţia ce trebuie acordată stirii tehnice a acestei părţi a automobilului.
Dup6 cum se ştie" suspensia este formată din
arcuri,. bare stabilizatoare. amortizoare şi elemente de
articulare şi fixare.
Bande dabiliizato. . (fa1ă şi spate) au rolul de
a preveni mişcirile de nJiiu ale autoturismului şi de
a re transforma in mişcări de tangaj; adică in momentul cind una din roti inURneşte o denivelare şi
parcurgind-o ridici maşina din acel colt. lucru nedorit" bala stabilizatoare se va răsuci şi va acţiona asupra ceEeiiEafte roti in aceiaşi sens de mişcare. ridicînd
sau coborind intreaga parte din fată sau spate a maşinii. Acest tip de oscilati sint mult mai uşor de supoll1al de om, nu obosesc decit la valori foarte mari
şi !'U ristoarnă maşina. Bara stabilizatoare f~ţă este
articulată
Ionjeroanele caroseriei prin intermediul
a două
de cauciuc, denumite şi flexiblocuri .
la
este articulată in faţă prin intermediul
iar in spate este prinsă În patru şuru-

elicoidal cu opt spire ~ 13,4 mm in fată şi şapte spire
12,3 mm in spate.
Arcurile dinfati iucreazăla partea de jos
pe talerul amortizorului (fig. 2), iar la partea
intr-un locaş special al caroseriei.
Arcurile din spate sint şi ele sprijinite la
de sus intr-un locaş special, dar Sa partea
apasă pe punte. Defecţiunea caraderistică la
in afara coroziunilor care se elimini prin
hirtie abrazivi şi vopsire - cond in de!tenlsicmarea.
for sub actiunea prelungită ,a sarcinilor.
Constatarea acestei defecţiuni se face prin
varea pozitiei maşinii ale cărei prag uri nu
ralele cu solul in stare semiincărcatl; mai
poate aprecia defecţiunea prin misurarea
libere a arcurilor sau a iniltimii sub sarcină,
trebuie să se incadreze in următoarele valori:

Ae~xil,ioculnre din cauciuc se pot uza cu timpul sau
maferiamul imbătrinl poate crăpa, iar in ambele cazuri
se constaii deformatii remanente datorită cărora
bara stabiEizatoare işi modifică poziţia, pierzind totodată şi din etiasticitate. provocind zgomote supără
toare.
AellibBocurire nu se reconditionează. ci se înlocuin acest scop sint necesare demontarea piulişi brideCor de fixare şi îndepărtarea flexiblocuriuzate.. Numai In cazul in care pentru executarea
acestei operati nu este suficient loc, se poate slăbi
bielietei barei stabilizatoare.
de montare. fBexiblocurile noi trebuie unse
cu mseilină sau" mai bine. cu glicerină. Locaşul lor
din brida de fiure trebuie curăţat. eventual vopsit,
dupA care se procedeazA la montare. In scopul unei
corede pozitio_ri şi functionări ulterioare, autoturismul trebuie si se dispună atit la demontare cît
şi la montare cu rotife In acelaşi plan orizontal, lucru
ce se asigum prin aşezarea acestuia pe o rampă care
să permită şi accesul sub maşină.
!Bara stibilizafoare poate să prezinte şi defectul
delensionirii proprii - urmare a unei funcţionări indelUEligaile. Acest Eucru se observă dacă suspendăm
fa1ă (sau spate) cu ajutorul a două cricuri
una din roti in plan vertical. In condiţiile
demc:~ntirii celorlalte elemente de suspensie, cealaltă
si se deplaseze pe verticală in acelaşi
sens şi cu aceeaşi mărime. fără jocuri sesizabile.
Dacă apar jocuri. bara stabilizatoare este detensionată sau are jocuri In elementele de prindere (flexiblocuri. biet_ sau şuruburi).
Coredarea defectUlEui nu se poate face decit prin
asigurarea unei fixări sigure prin intermediul unor
şaibe de tablli de regEai de 2-3 mm dispuse sub flexiblocuri., In fa1ă şi sub şuruburile de prindere in spate.
Stringerea corectă a şuruburilor in scopul fixării
balTei fări jocuri este conditia realizării unei funcţio
nirii corecte iii continuare.
Bie.eIa de articulaţie a barei stabilizatoare, la braţul.
superior ai suspensiei. poate prezenta la partea superioam uzuri la bucşa de cauciuc. Detectarea defedului se face ca mai sus. Recondiţionarea seexecută prin inkM:uirea acesteia sau mai bine prin re'IIuecanizarea ei,. ştiut fiind faptul că in prestaţia actuală
de senicii existi unităti specializate in acest sens..
Are_le folosite la suspensii sint de tip cilindric

Cind măsurările nu se incadrează in datele
se se demontează arcul. se decăleşte şi se intinde
peste valorUe iniltimii libere cu 10-12 mm. după care
se procedează la recălirea sa. Se recomandă
aceste operaţi să se facă numai intr-un atelier specializat in lucrări de forje şi tratament termic. Deiensionarea arcurUor nu poate fi preintimpinată, deoarece acestea sint continuu solicitate, dar ea poate
fi totuşi remediata in scopul realizării unei corecte
funcţioniri chiar pină la repararea capitală a autovehiculului. Aceasta se poate fealiza printr-o micşo
rare a pierderii de elasticitate şio mirire a tensionării
arcului, dispunind la partea inferioară, pe talerul de
sprijin pentru arc al punţii din spate, un tampon corector de înălţime, ale cărui dimensiuni sint indicate
În fig. 3.
Pentru montarea tamponului este necesară demontarea arcului. Această operaţie se executi simultan cu demontarea amortizoruJui şi se face in ordj...
nea următoare:
- se aşază autoturismul peo suprafa1i orizontală,
netedă şi tare;
-se cuplează"intr-o viteză şi se trage frina de
mină (eventual se
şi pene la una din roti);
- se scoate
al cărei arc şi amortizor se demontează, ridicindu-se maşina cu ajutorul unui cric.
Cu ajutorul unui aH: cric dispus sub punte se comprimă arcul pină in momentui in care se pot mo_~
pe minimum patru spire ale acestui., trei bride (fiu. 4)
distribuite la 120° pe circumferinta arcului. Pentru.!lt
piditate se poate manevra in jos cricul care sustine'
maşina, iar brideie, pe c. posibn, să ancoreze cit
mai multe spire ale arcului;
- după ce au fom: montate bridele, cricul ce susţine puntea se man~vreazi in jOs, iar cel ce susţine
maşina În sus. In acest moment, arcul prins in
bride devine liber in locaşurile lui;
- cu ajutorul unei chei fixe- de 19. dar cit mai plată,
se blochează amorlizorul pe z'ona hexagonală infe-
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rioară;

- se demontează contrapiuUta şi piulqa inferioară
de prindere a amorlizorului la punte cu ajutortd unei
chei tubulare de 17;
- se scot elementele de prindere (tampoane de
cauciuc şi talere) şi amorlizoruJ devine liber la partea
inferioară;

- se scoate arcul (fig. 5);
- demontarea arcuhli· din bride se face fo~osind
dispozitivul din fiu. 6. care mai intii se stringe pentru
eliberarea bridelor şi apoi se deşurubează pinii la desprinderea totală a arcului;
- montarea arcului după" "inlocuirea mui se execută
in ordine inversă.
la demontarea arcului din fată, in scopul inlocuirii
lui, operatiile sint aceleaş~ in jocul celor trei briele
folosite vom intrebuinta
alt dispozitiv a cărui construcţie este indicali in
1, iar in plus se demontează şi piuUtele de fixare a amorlizorului din faţă
din locaşul său superior.
Amortizoarele care echipează autoturismefe «Dacia» 1 300, indiferent de marea lor, pot fi demontabile sau nedemontabile (capsulate).
După un anumit parcurs (pe drumuri bune - cea
40000 km, iar pe drumuri grefe - mai putin), amortizoarele necesiti o verificare, deoarece pot prezenta
..scurgeri de Uchid, slibiri ale el1ementelor de fixare.
deteriorarea tampoanelor de cauciuc etc.
• lnainte de inceperea operaţiUor de demontare este
. necesar să ne convingem asupra stării iţ!hniee a

~5

amortizoareEor şii printr-o proDă de drum. In timpul
proba nu trebuie să se perceapă zgomote, iar lemperatum amortizoaretor va creşte. Se ştie că zgomotele pot apărea şii din aH.e cauze (stringeri şi fixări
diverse neasigurate sau cu joc), dar caracteristice unui
amiontizcar defect sint frecvenţa relativ ridicată şi 10naiiita:tea joasă a sunetului lor funcţional atund cind
respectivă parcurge un drum putin denivelat.
de semna5at faptul că metoda de incercare
prin apăsare bruscă şi puternică.· pe aripa din partea
amortizorului de incercat, nu dă rezultate bune decit
prin fomosirea unor aparate speCializate. Prin §lpăsare
se constată eventual dacă maşina se «Iasă}). an
caz. dacă oscimatiile caro seriei sint
la
amortizorul este În stare tehnică
Pentru intretinere sau reparare, amortizorul
delmctntiid: de pe autoturism. Operatia se face
demc:mfarEB arcurUor in modul descris mai sus.
curătirea exterioară, se acţionează manual,
amiom1:iz(ltruE fiind prins in menghină - in poziţie ver- pe partea hexagonafi a capătului inferior.
Dacă
pistonului se deplasează
În sus
si in
atunci amortizorul nu
eficient
(cauze: uzum pistonului in cilindru. lipsa uleiului etc.).
Dacă deplasarEa tijeii pistonulw se face cu zgomot,
atund orificiile de trecere din piston sint obturate.
supapa de admisie este blocatl sau există aer in faţa
sau spatele pistonului (lipsă de
Majoritatea acestor defecte pot
remediate - şi de
către amatori; amortizoarele trebuie inlocuite numai
in calul in care tija pistonului este indoită, gripată,
ruptă sau smulsă, cind cămaşa exterioară este deformată etc.
intretinerea. precum şi remedierea defecţiuOlIOr
amortizoru~ui se executii in modul următor:
- se demontează cu ajutorul unei chei cu ştifturi
(fig. 8,) piumi1a; amortizom:.,ului (fig. 9), prins cu partea
inferioară in menghină. In scopul montării, la partea
din spate. am:ortizorul se introduce in interiorul arcului (care se affi in stare comprimată de cele trei bride,
fig. 4) şi intregut ansambfu se introduce În locaşul
arcului după o prealabifi curăţire şi protejare anticorosivă a acestuia;
- amortizorul asamblat cu cilindrul de proteCţie
exterior se ridică ş.i se introduce cu partea fiietată a
tijei, prin orificiul p 18 mm. in locaşul său superior
şii se fixează provizoriu cu una din piulite. la partea
inferioară a amortizorului se dispun şaiba şi tampanul de cauciuc•. iar capul filetat al amortizorului se
introduce in orificiul de trecere fJ 18 mm al puntii;

- se introduc prin orificiul din
de cauciuc şi şaiba respectivă,
bează. piuliţa şi contrapiuli"ta cu
tubulare de 17.
Prin tampoanele de caUC30C se
amortizorului deplasări unghiulare În toate
de cea
Deci ele trebuie să fie elastice, fări. crăpituri sau
deformaţii remanente şi inaintea montiri se
vaselină sau glicerină;
- in continuare se ridică
cu
cului; se prinde amortizoru~
partea sa sUlpel'mOCllm,
cu tamponul de cauciuc şi şaiba, dupi care
băm piulita şi contrapiuliţa resped:ivă;
- se eliberează şi se scot bm-ideile de fixare.
După aceasta puntea se lasi În
se U'UlleDall'tează cricul. maşina rămintnd
şi În continuare se montează roata
rea fiind astfel terminată.
Dacă pe taler se aşază
operaţiunile sint aceleaşi. dar
îşi modifică zona de oscilaţ\ie pe
luăm 'in considerare elasticitatea
nului, care poate să fie dur dacă
miniu) şi pistonul din amortizor se
zonă dispusă mai sus. ia trecerea
deniweBări
apărinCi periCOlul lovlrii pisionului de capac. Ptenll:m a
preveni aceasta, este necesar să
dimensional, adică amortizorul se
exact cu grosimea h a lallnlllOI1IUI,lum
În acest scop se m(mteaJm
inferioară a amortiz,orului
di!stanl1ti~:!r
teriorul de t> 18 mm şi
de
ţime h, care poale avea valori de cca
cum arcurile sînt mai puţin sau
Pentru montarea tamp,oaneior
liţeior de strîngere este necesalră
filetate la partea inferioară a anu'~lrtilP',"..r.mI ..;
prelungitor. dealtfel uşor de confE!Ctiiorllat,
probleme deosebite in executie sau
la partea din fată a maşinii montarea aR.orll:iiz~!)riIJdu~
se face mai simplu:
- cu ajutorul dispozitivului de sbingere a arcului
din faţă, fig. 6 (trecut prin interiorul
diin
fig. 7), se comprimă arcul pill1ă cind
poate să
fie cuprins de cele două gheare, iar
arcului
În aceastl stare să fie sub 190
arcul. care se
află in dispozitivul reprezentat in
cu amortizorul, introdus de asemenea
şi astfel seaşază in locaşul său din partea
a maşinii;
- se prinde amortizorul in mod provizoriu lIa partea
superioară (in felul descris anterior). iar cu ajutoml
prulitelor şi contTapiuliţelor (cu chei fi. de 17) se
montează amortizorul in sistemul său de prindere de
la partea inferioară;

''PROBLEmELE''
mOToRE'IEI'
"mOPED"
Colonel VICTOR SEDA
In ultima vreme se poartă multe
discuţii in jurul motoretei «MOPED».
Trebuie inmatriculată la militie această motoretă? Pentru a fi condusă pe
drumurile publice este necesar permis
de conducere? Răspunsul la aceste
două intrebări trebuie pus in strinsă
legătură cu o altă intrebare. şi anume:
«Este sau nu această motoretă autovehicul?» Să consultăm legea:
Articolul 6. li1:era «e» din Decretul
nr. 328116 dă următoarea definitie
autovehiculului: «Prin autovehicul
intelege orice vehicu~ prevăzut cu un
dispozitiv mecanic de propulsie, care
se deplasează prin mijloace proprii şi
care circuli in mod obişnuit pe drumurile publice, servind la transportul

se

de persoane sau bunul'i ori la efectuarea unor lucrări ...
Vehiculul aJ cărui motor are o capacitate cilindrică pînă la 50 cm3 inclusiv
şi care păstrează caracteristicile ge:"
nerale ale bicielefei şi poate fi pus in
mişcare cu ajutorul pedalelor nu este
considerat autovehicul».
Analizind acest text, ajungem la
concluzia că motoreta deSpre care este
vorba întruneşte condiţiile autovehiculului, deşi are numai 48 cm3 • Ea .nu
păstrează caracteristicile bicieletei, ci
este o motoretă În toată regula. Atinge
şi chiar depăşeşte 4Okm/h, poate,
dacă e condusă defectuos, să fa9i
victime, neevitÎndu-1 nici pe cel ce o
pilotează etc.

ama

6
8

arcuri se va urmări,
capetelor pe talere şi a apă
a spirelor.

'"

olPer.ltiile se pot desfăşura cu destulă
o stare tehnică bună a elem.mtelill:1lII" suspensiei.
Lucrărilie prezentate, neavind un grad deosebit de
diificulbde" se pol: rezoava in cea. 90 de minute pentru
suspensia unei roti. cu condiţia preg.ătirii prealabile,
adică. in prezenta dispozitivelor care au fost indicate,
a sculelor şi a materialelor folosite atit pentru curătire
şi spălare, cI: şi pentru ungere.

AtunCi de ce
rivnă la unii pentru a demonstra că nu e motoretă. eL
bicicletă cu ••• motor?
E vreun părinte interesat să-şi suge
copilul pe un asemenea căluţ nărăvaş
fără a cunoaşte regulile de conducere
a motoretei respectiw:! şi cele de circulaţie? Bineinţeles că nu!
Deşi introdusă in vinzare şi respectiv in circulatie de relativ puţin timp.
«MOPED» - o maşină bUnă" cu performante ridicate" supllă. economică, elegantii a făcut deja destulle
victime nu din cauza ei. ci din vona
acelora care au consideral-o o jucărie.
Un tînăr care fără nici o pregătire s-a
urcat pe un «MOPED» a nimerftintr-un
pom, fractunndu-şl piCIorUl. altuD care
a crezul că aceastl nu se deosebeste
deloc de bicicletă a intrai: intr-un grup
de copi~ rănind doi dintre ei şi fracturindu-şi el insuşi un
cădere.
Tocmai de aceea
piloţii prezen1i şi viitori ai
«MOPED» să o trateze cu serioziitatea
şi răspunderea cu cam se cll.llVine a fi
tratat un aulovehicul.
Ştim prea bine că şi pentru a conduce
o banallă bicicletă e nevoie de dexteritate. de cunoaşterea
de circulaţie. Dar cind e
un autovehicul ce poaie depăşi 40 ~'h?

Pentru a-I· pilota. tre6ufe bine cunoscute regulile inscrierii lui în viraj, ale
frinării" conducerii pe timp de noapte,
manevrării in condiţii de drum alunecos etc.
Tot aşa de bine trebuie stăpînite
regulile de circulaţie, modul cum se
efectuează depăşirea, cum se circulă
pe drumuri cu mai multe benzi, cum se
acordă intîietate, intr-un cuvint, exact
regulile ce trebuie stăpînite de un
conducător de autovehicul.
Pilotul.. motoretei «MOPED» i se
recomandă si fie la curent nu numai
cu legea circulaţiei, ci cu tot ce se
scrie in domeniul conducerii motociclet:emor şi autoturismelor, in. primul
rind pentru a se perfecţiona in pilomrea suplu.ui său autovehicul şi În
aii doilea rind pentru a fj cît mai bine
pregătit atunci cind va conduce un
autovehicul mai mare.
In final. incă un sfat Stimaţi tineri,
cu cit veti cunoaşte mai bine regulile
de circulatie necesare dv. pentru conducerea motoretei, cu atît veti fi mai
ebuni» pietoni. in sensul respectului
care trebuie să guverneze
dintre pietoni şi şoferi.
trebuie să nu pierdeţi din
vedem că 70 la sută, ori chiar mai mult,
din
dv. sînteţi totuşi pietoni.
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Frecvenţmetrele pentru măsurarea
audiofrecvenţă se bace există intre reac-

semnalului de
zează pe
tanţa

C:H"I~c1th'ă

rentului
condensator de o
trece un curent mai mare la o
ridicată şi un curent mai
h·~,~ .. ~~H;

scăzută.

ce este detectat este aplicat unui

instrument de 80-100 pA (instrumentul de măsură utilizat la aparatul
condensatoarelor sînt alese astfel încît cu ajutorul aparatului
să
fi acoperită o gamă de
frecvenţe de la 20 Hz la 45
conform tabelului alăturat
Tensiunea de alimentare a fost
stabilizată la 6 V, cu o diodă DZ 306.
Deoarece consumul aparatului
este de 6
s-a utilizat ca sursă o
baterie de 9 V.
se va executa pe o
plăcuţă cu circuit imprimat (fig. 2),
iar aparatul se realizează într-o
cutie de tablă de aluminiu groasă de
x 95 x 90 mm).
1 mm
defmitivarea aparatului se
trece
etalonarea instrumentului
folosind un generator etalon de
semnale. Se vopseşte cadranul aparatului cu vopsea albă (pe bază de
nitrolac) şi se trasează diviziuni1e cu o
ROTRING (0,2).
este confecţio
din
capace A şi B (fig. 3).
capacul A (fig. 4) se fixează cu
patru
M3
electronic
de măpotenţiOltne1lruJ P, comutatorul
cu
x 4
şi întrerupătoruI I.
Pe panouI frontaI se montează o
mască executată tot din tablă de
aluminiu groasă de 0,5 mm.
Pentru realizarea
se
fixează două bare de
cu
diametrul de 6 mm in care se înfiletează
M3.
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C(nF)

1
2
3
4

f(fu)

2 + 30 x 10 1
2 + 18 x 102
+ 11 x 103
- 4,5 x 104

0,360

1,5
10
47
""

I=6mA
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TUB
DE

CAUCIUC
LENTILĂ

SORIN NIMARĂ - Tg• .Jiu
Releul fotoelectronic are diverse
de la automatizarea unor
procese tehnologice pînă la comanda
unor machete-jucării. Dificultatea principală in realizarea unui astfel de
releu o constituie procurarea fotodiodei adecvate. Aceasta poate fi însă Înlocuită cu un tranzistor corespunzător
adaptat, conform indicaţii lor date mai
jos.
Pentru inceput avem nevoie de un
tub de sticlă prevăzut cu o microlentilă. Acesta se procură de la un bec
de 2,2V/0,18 A, chiar ars. Balonul de
sticlă al acestui bec are formă de
pară (fig. 1). Se taie cu o pilă de fiole
tubul cu microlentilă. Nu trebuie apă
sat prea tare pentru a nu crăpa tubul.
Lentila trebuie să fie perfect centrată
şi lipsită de bule fine de aer, care ii
micşorează randamentul. In final se
spală tu bul cu microlentilă cu alcool
sau benzină, pînă cînd devine perfect
curat. Pentru varianta 1 avem nevoie
de un tranzistor npn de tip BC 107-409
sau BF 181 În perfectă stare de funcţio
nare. Se pileşte partea superioară a
capsulei pînă se dezveleşte joncţiunea.
Se spală tranzistorul cu alcool pentru
a îndepărta pilitura căzută Înăuntru.
După uscarea perfectă a tranzistorului, se unge capsula În exterior cu un
strat subţire şi uniform de nitrolac şi
se introduce În interiorul tubului cu
lentilă. Se Iasă la uscat 48 de ore. In
acest mod se obţine o lipitură trainică
intre tranzistor şi tubul cu lentilă ce
va focaliza razele de lumină pe joncţiu
ne. Pe exteriorul tubului de sticlă se
mai introduce un tub de cauciuc cu
rol de protecţie mecanică. La montaj
se conectează emitorul (-) şi colectorul (+).
Varianta a doua utilizează un tranzistor pnp de tip EFT 306-320,
EFT 321-853, avînd joncţiunea bază
colector În bună stare. In dreptul
punctului de colector se face o ferestruică de 3x4 mm. Tranzistorul se
spală apoi cu acetonă sau neofalină
pînă cînd joncţiunea rămîne curată.
Se confecţionează din plexiglas o
piesă cilindrică (fig. 3). Se lipeşte tranzistorul cu nitrolac (fig. 4) În orificiul
centra~avÎnd ferestruica orientată spre
canalul orizontal, În care se lipeşte
tubul cu microlentilă. Lentila va focaliza intr-un punct razele de lumină
apli.caţii,

venite din exterior, ceea ce va duce la
curentului În joncţiune. Baza
tranzistorului reprezintă poiul pozitiv
al fotodiodei, iar colectorul polul negativ.
Varianta a treia utilizează un tranzistor de tipul P 401-P 403, P 416--P 422,
care are dispus cristalul de germaniu
in poziţie orizontală. Asupra tranzistorului se execută aceleaşi operaţiuni
ca la varianta 1. In interiorul capsulei
(fig. 5) se introduce cu mare grijă
tubul cu microlentilă. Apoi cu un ac
se introduce nitrolac in spaţiul dintre
tub şi capsula tranzistorului. Foto.tranzistorul se Iasă la uscat 48 de ore,
după care se curăţă eventualele pete
de nitrolac de pe lentilă, folosind
diluant. La montaj se conectează colectorul (-) şi emitorul (+) ale tranzistorului.
Fototranzistoarele din variantele 1 şi
2 sint indicate a fi folosite În montaje
in care sursa luminoasă se află relativ
aproape, de exemplu, În cititoare de
cartelă şi În programatoare casnice.
Fototranzistoarele obţinute prin varianta 3 se caracterizează printr-o mare
sensibilitate şi pot fi folosite cu mult
succes În fotocomanda unor jucării
sau in dispozitive de pază.
Fototranzistoarele rezultate pot fi
verificate cu montajul binecunoscut
din fig. 6. Tranzistorul T f este de
tipul EFT 125--130, AC 180 K etc., iar
T z de tipul BC 107-408 sau seria BF.
La apropierea unei surse luminoase
de fototranzistorul DF 1 se aprinde
lampa L j de 3,8 V/O,07 A. Pentru un
fototranzistor din varianta a doua, in
serie cu P1 (15 kO), se mai introduce
o rezistenţă de 12-48 kO, iar pentru
un fototranzistor din varianta intîi,
potenţiometrul va fi de 1-5 MO sau
poate lipsi. De poziţia lui P1 depinde
sensibilitatea fotoreleului. Becul se
poate inlocui cu un releu miniatural
5 V/O,05 A,care va comuta cu contactele sale diverse circuite de semnalizare. Pentru acţionarea fotoreleului se
poate utiliza cu rezultate foarte bune
o lanternă ce are montat un bec de
3,5 V/O,2A şi o baterie de 4,5 V (3 R 12).
Pentru un fotoreleu echipat cu o fotodiodă din varianta a treia, becul se
poate aprinde cînd sursa se află la o
distanţă de circa 3,5-4 m.
creşterea
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Lămpile fluorescente sint lămpi cu
descărcare electrică În vapori de mercur
la joasă presiune, catodul fiind «cald».
Nu este în intenţia prezentării de faţă

expunerea principiilor de ordin fizic;
este suficient să spunem că descărca
rea electrică constă fntr-o trecere de
curent prin vaporii metalic; (sau printr-un gaz, in cazul general).
Constructiv, lampa este alcătuită dintr-un tub de sticlă «1» in care există o
atmosferă «2» la joasă presiune din
argon şi vapori de mercur (presiunea
vapori lor de mercur este de ordinul sutimilor de milimetru coloană de mercur).
la extremităţile tubului se află doi electrozi «3» sub formă de filamente acoperite cu oxizi de bariu, stronţiu şi calciu, care au ieşirile ·Ia două socluri «6»
de formă specifică. Pe pereţii interiori
ai tubului se află un strat de pulbere
luminoforă «5»), care transformă radiaţiile ultraviolete (ce apar ca urmare a
descărcării
electrice in vaporii de
mercur) in radiatii vizibile continind şi
domeniul roşu al spectrului vizibil. Vaporii de mercur apar ca urmare a incăI
zirii filamentului, o mică picătură de
mercur «4» evaporfndu-se ca urmare a
incălzirii. După Incălzire cu ajutorul
unui starter se aplică in scurt timp o
supratensiune intre anod şi catod, care
amorsează descărcarea electrică; descărcarea se mentine apoi la tensiunea
de lucru a lămpii. Schema electrică
comportă şi un balast inductiv sau ca-

BRII:HETĂ ELEl:Tllwi
MARK ANDRES

Este puţin probabil ca un fumător care posedă
un-aparat de pirogravură să nu fi apelat, măcar o
dată, la nichelina inroşită a acestuia pentru
a-şi aprinde ţigara. Alăturat vă propunem o
sugestie bazată pe acelaşi principiu, dar cu
mijloace mai simple. Schema electrică este
dată În fig. 1. Ea cuprinde un cordon cu ştecher
pentru racordul la reţea, un transformator de
sonerie (sau orice alt tip care poate debita În
secundar 3-8 V/1 A), un Întrerupător miniatură
(de preferinţă buton) care suportă curenţi de
1--e A, la tensiuni mici, un mîner izolator (lemn,
ebonită) perforat În interior şi o bucată de nichelină subţire (aproximativ 0,2 mm), infăşura!ă
pe un suport termorezistent şi bun izolator. In
funcţie de tensiunea disponibilă (3-8 V) şi de
diametrul firului de nichelină se va alege experimental lungimea acestuia (2--40 cm orientativ)
astfel Încît inroşirea lui să se producă În timp de
2-8 secunde de la apăsarea butonului B. După
aprinderea ţigării, butonul se eliberează imediat

pentru a nu suprasolicita transformatorul. Consumul În gol este extrem de redus, astfel că
transformatorul nu necesită întrerupător În primar (se scoate ştecherul din priză cînd nu utilizăm «bricheta» şi În mod obligatoriu cînd ple:căm de acasă).
Modul de realizare practică este la alegerea
constructorului; in fig. 2 este prezentată doar
una dintre variantele posibile. Transformatorul
a fost inchis Într-o casetă cu orificii' de aerisire.
Printr-una din feţele laterale ale casetei s-au
scos cordonul de reţea (cablu bifilar !iţat) şi
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pacitiv.
Modificările de tensiune nu produc
modificări ~emnificative ale compoziţiei

spectrale a luminii emise.
LAMPA CU XENON este o sursă
lumină artificială avind o componenţă spectrală foarte apropiată de cea
a luminii de zi. Ea este o lampă cu arc
electric Intr-o atmosferă de xenon, electrozii fiind ficşi. Lămpile cu xenon au

de

un regim de lucru continuu sau discontinuu. Regimul de lucru continuu
se realizează cu două feluri de lămpi:
cu arc lung (fig. 16 a) sau cu arc scurt
("fig. 16 b), domeniile de puteri fiind diferite, primele intre 1-20 kW, celelalte
între 75-6 500 W. Lămpile cu xenon cu
funcţionare continuă nu se folosesc in
fotografie, prezentarea lor fiind introductivă pentru cele cu functionare discontinuă. Lampa cu xenon cu funcţio
nare discontinuă este cea care echipează blitzurile electronice atit de cunoscute şi răspindite astăzi. Corpul
lămpi lor este tubular, drept, in formă
de U, cerc sau arc de cerq (fig. 17).
Electrozii sint două tije subţiri metalice
aflate la extremităţi. Pe peretele tubului mai există un electrod dintr-un material bun conducător electric, care serveşte la amorsarea descărcării electrice
in tubul cu xenon. Asupra funcţionării
blitz ului electronic vom reveni. Lămpile
cu xenon asigură o lumină cu temperatura de culoare intre 5 400-6 500 K.

cordonul care duce la minerul-brichetă. Minerul poate fi de la un ciocan de lipit electric, de
la un fier de călcat etc. Intrerupătorul miniatură
(de la aparatele electrocasnice) a fost fixat În
mîner, Într-o poziţie convenabilă. Suportul pe
care s-a infăşurat nichelina este o tijă ciJindrică scurtă din ebonită sau material refractar,
perforată În interior. După o utilizare Îndelungată, nichelina uzată se va Înlocui cu una nouă,
de aceleaşi dimensiuni.

1
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Conf.. dr. ing. M. SALĂ$ESCU
Ing. A. SAUMGARTEN
Există unele animale cu blană pretio,asă care pot fi crescute oriunde in
tata noastră, in şcoli sau În curţi, la
sate, ca şi la oraşe.

Dedicind numai o parte neînsemnadin timpul lor liber pentru inmulţirea
creşterea acestor animale, tinerii
pot-produce singuri blănuri frumoase, de mare valoare, cu care îşi
pot impodobi veşmintele pentru sezon
rece şi cu care În acelaşi timp pot
aduce o contribuţie importantă la economia familială şi chiar la economia
tă

natională.

In cele ce urmează prezentăm pe
scurt unele date privind biologia nutriei, principalele reguli de creştere a
acestui animal de blană. precum şi
indicaţiile necesare pentru realizarea
citorva
de cuşti mai uşor de

*
Deşi primele Încercări de Înmulţire
in captivitate a animalelor cu blană
preţioasă datează abia de un secol,
creşterea lor a. luat o amploare deosebită, ajungind in ultimele decenii să
reprezinte o ramură importantă a producţiei animaliere.
Ritmul inalt de creştere a ramurii a
fost determinat, desigur, in primul rind
de faptul că cererile populaţiei fa1ă de
acest produs au crescut rapid, Însă in
acelaşi timp s-a datorat şi reducerii
continue a efectivelor de animale săl
batice, rărite continuu de vînătoarea
excesivă şi de restringerea ariei for de
răspîndire prin inaintarea civilizaţiei
spre cele mai singuratice· regiuni ale
lumii.
Omul, nemulţumit deci de producţia
mereu mai mică a acestor animale şi
dorind blănuri de calitate mereu mai

bună şi

intr-un sortiment din ce În ce
a introdus in crescătorii cele
mai
animale de blană, de ia
camivorele extremului nord, ca vulpea
polară, libeUna sau nurca, pînă la
fozătoare ca Chinchilla de pe crestele
Anzilor şi nutria Ţării de Foc.
Utililind creator importantele cuceriri ale stiintei zootehnice moderne,
specialiştii in cresterea animaleJor au
reuşit să stabilească tehnologii eficiente de creştere şi ameliorare a
animalelor de blană in crescătorii cu
capacitate de zeci şi chiar sute de mii
de capete şi să creeze, la unele specii,
zeci şi sute de varietăţi noi de culoare.
Unele dintre aceste specii, Îndeosebi
din rindul animalelor de blană ierbivore, pot fi crescute cu eficienţă şi in
efective mici, În crescătorii ale gospodăriilor populaţiei de la oraşe şi sate.
Printre acestea excelează nutria, roză
tor cu cerinte modeste faţă de condiţiile de viaţă, capabil să asigure o
producţie mare de blănuri a căror
durată şi valoare sînt remarcabile.
Date mai importante privind biologia nutriei. Pe numele său ştiinţific
Myopotamus coypus, nutria este un
animal rozător originar din America
de Sud, care la o primă examinare
apare ca un şobolan mare, cu mişcări
greoaie pe sol, dar care posedă aptitudini deosebite pentru inot Capul
său apare grosolan, cu un format tipic
de rozător, cu urechi scurte şi rotunjite, cu 1818 acoperită de peri senzitivi,
aspri şi cu patru incisivi foarte dezvoltaţi, de culoare portocalie, caracterizaţi prin creştere continuă. Trunchiul
său apare, mai ales pe uscat, scurt,
gros şi cu spinarea puternic incovoiată
şi este terminat cu o coadă lungă,
acoperită cu solzi şi peri rari şi groşi.
Membrele sale anterioare sint adaptate pentru apucat, cu ele nutria adumai
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se atasează de crescător dacă este
tratat
blindeţe.
Notabilă esfe, de asemenea, rezisla boli a acestui animal care are
o
productivă medie de
ani.
Cresterea in
a nutriei
este eficientă şi
precodtăţii
şi prolificităţii deosebite care o caracterizează. Astfel, puii se nasc Îmbră
caţi cu păr des şi inzestraţi cu toate
simţurile, aşa Încît la 1-2 ore după
!laştere pot ieşi din cuib şi pot Înota.
lnţărcarea şi separarea lor de mamă
se pot face la s---,s săptămîni şi tineretul poate fi dat la montă la vîrsta de
5-...:6 luni. Gestaţia la nutrii durează in
medie 132 de zile, obţinindu-se În
medie 5-6 pui la o făta re (1~4).
Femelele pot fi date la montă imediat
dupăfătare (1-3 zile) sau la apariţia
căJdurilor, care se repetă la intervale
de 24-aO de zile. In acest fel se pot
organiza două monte pe an sau cinci
monte în doi ani, obţinindu-se pe cap
de femelă, in medie, 11 pui intr-un an
sau 21-28 de pui in doi ani.
VARIETĂTI DE NUTRIA. Aplicind cu pricep,ere cuceririle ştiinţifice
aie geneticii animalelor În practica
creşterii nutriei, zootehniştii specialişti in creşterea animalelor de blană
au reuşit să fixeze o serie de mutaţii
de culoare şi să le combine În mod
judicios prin încrucişări, astfel incit
astăzi, pe lîngă nutria standard, se
cunosc aproape 20 de varietăţi de
culoare. Dintre acestea vor fi prezentate pe scurt numai citeva.

cînd hrana la gură. Memorele posţe
rioare, adaptate pentru inot şi săpat,
au
terminate cu gheare puternice
unite prin
Înotătoare. O
particularitate cu
deosebită a
nutriei este amplasarea sfîrcurHor În
zona superioară a flancurHor, astfel
indt puii pot să sugă În timp ce atit
ei cit si mama .Ior inoată.
Cu (, mărime însemnată, nutria ajunge la greutatea de 6---8 kg şi chiar mai
mult şi la o lungime a trunchiului (de
la virful botului la baza cozii) de 50-60
cm, putind astfel să producă blănuri
cu o suprafaţă medie de 2400 cm 2
(2000-3200 cm2 ).
Blana are putul cu desime, fineţe şi
uniformitate puţin obişnuite şi se caracterizează printr-un luciu deosebit.
Pentru acest motiv, blănuri/e de nutrie
se foiosesc, de cele mai multe ori,
după o prealal>ilă depiJare, operaţie
care constă în smulgerea spicului, păr
de acoperire, mai lung şi mai gros.
Pentru moment insă, datorită unor
cerinţe ale modei, care face să se prefere blănuriie cu păr lung, se folosesc
apro.ape numai blănuri natur.
Nutriaeste un animal de blană
ierbivor a cărei hrană de bază este
constituită din veg eta le (cereale, nutreţUfi verzi şi rădăcinoasel, la care se
adaugă mici cantităţi de nutreţuri de
origine animală, corespunzător cantibiţilor de moluşte consumate periodic
in viaţa sălbatică.
Adaptată .Ia via1a de vizuină, nutria
are nevoie de o cuşcă intunecoasă şi
bine izolată termic, pentru construirea
căreia trebuie să se folosească Însă
numai materiale care să nu poată fi
distruse prin roade re. Putînd fi Întreţlnută individual sau in perechi, nutria
are nevoie În cuşcă de 1-2 compartimente care să asigure pe cap de animal adu.lt un volum de circa 0,200-0,250 nf şi o suprafaţă minimă de
0,45--9,55 m2 •
Animalsemiacvatic, nuiria îşi petrece cea mai mare parte a timpului in
ap.ă. Ea duce in apă orice Ducată de
hrană şi, dacă ooate, chiar hrănitorul.
se adapă in timp ce se scaldă., defecă
in apă etc. Pentru acest motiv, nutria
trebuie să aibă la dispoziţie un bazin
cu apă care să poatăf.i schimbată des.
Absenţa apei de scăldat reduce atît
calitatea blănii, cit şi indicatorii de
rep rod ucţie.
Nutria este un animal de amurg, mai
activ seara şi noaptea, inzestrat cu
un auz deosebit, dar care are văzul
şi mirosul mai slabe ..
Animal foarte curat, care Îşi perie
continuu blana cu ghearele membrelor anterioare, nu exală nici un miros
neplăcut, astfel incit pot fi crescute
În zona locuinţelor, chiar in oraşe.
Fricos faţă de om, se imblinzeşte şi

cu
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Nutria standa.rd este caract.erizată
printr-o culoare cenuşiu-argintie a pufului şi o culoare cenuşie deschis
(mai ales pe abdomen) a firel.or de jar,
fire care prezintă, pe lungimea lor,. şi
o zonă de culoarea paiului.
Nutriile mutante recesive mai răs
pîndite sint următoarele: Nutria maro
tip standard (simbol genetic
de Italia (simbol genetic
de Italia (simbol genetic
tatea maro se deosebeşte
nutria
standard numai prin culoare - maro
inchis la puf şi nuanţe mai deschise
la jar. Varietăţile albă şi bej se -caracterizează si printr-o proHficitate cu
circa 20% mai redusă (4, 5 pui fa o
fătare).

Nutriile mutantedominante sînt importante mai ales pentru crearea altor
varietăţi
încrucişare. Dintre acesmenţionate varietăţi!e Aibă
tea pot
de Azerbaidjan (simbol genetic Ww) •.
Aurie de Kaliningrad (simbol genetic
Vv) şi Neagră Zonat (simbol genetic
Zz). După cum se vede şi din simbolurile genetice menţionate, aceste varietăţi sînt heterozigote, căci in stare
de homozigoţie nu pot exista datorită
unor gene letale care determină mortalitatea lor in stadiu embrionar. Din
acest motiv, orolificitatea medie la
:aceste varietăti este scăzută la numai
2,2---2,5 pui
o făta re.
mutantă
dominantă homozigotă, eficientă la
cresterea În sine, cu blană foarte
frumoasă
cu prolificitate normală
este nutria
culoare negru mat (simbol
ZZ).
de incrucisare mai ;....,,~"' •.+"'.'te sint: Aurie italiană (t"e),
de
zăpadă. obţinută din Auria de Kaliningrad Încrucişată cu AIbă de Italia,
Bej de Italia sau Aurie italiană şi Nutria
galbenă. obţinută din Auria de Kaliningrad încrucişată cu nutria standard
Durtătoare de alb (Tt....) sau bei Tt S }.
AOĂPOSTIREA NUTRIEi. Desi
nutria este un animal rustic şi cu
cerinţe modeste faţă de condiţiil.e de
mediu şi deşi se adaptează perfect
condiţiilor climatice .din. ţara noastră,
ea are nevoie de adăposturi care să
corespundă particularităţilor ei biologice şi in primul rind pentru a o
proteja de temperaturile scăzute ale
ierni lor noastre şi pentru a-i asigura
impresia de securitate pe care i-o
oferă in viaţa sălbatică vizuina..
Pentru adăposti rea nutriei s-au imaginat numeroase şi foarte variate modele de cuşti. In rindurile de mai jos
prezentăm citeva soluţii constructive,
mai simplu de executat şi mai eficiente
in exploatare.
În general, un adăpost pentru nuirie
este simplu, uşor de realizat, Însă
trebuie să îndeplinească citeva cerinţe
de bază: să asigure spaţiu suficient

la

o

întreţinerii animale!or, să corespundă
partkularităţilor biologice ale nutriei,
să fie igienic şi construit din materia-

le rezistente.
Orice adăpost pentru nutrii trebuie
să fie compus din trei părţi~ cuşca
propriu-zisă. voliera (sau padocul) şi
bazinul de apă.
Adăposturiie prezentate in desenele
alăturate sint proiectate pentru intreţinerea individuală a animaleJor, o. cuş
că oferind deei adăpost unui singur
animal, mascul sau feme~ă.
Cuşca propriu-zisă sau cuibul este
compartimentul de odihnă al animalului. În care are loc ş.i fătarea. la ambele
tipuri de adăposturi cuibul este acelaşi,
cu următoarele dimensiuni interioare:
pardoseala - 50 x 55 cm si ÎnăJtinllea
cuibului -45 cm. Cusca se. cOlnfecţi~l
nează. din lemn, preferabil de esenţă
care se căptuşeşte În interior
cu
sau chiar cu p,lasă de sîrmă
groasă de 1,5 mm, cu ochiurile de
1,5x 1,5 cm. Tabla sau
de sîrmă
trebuie să se muleze
pe
nile şipcilor, deoarece
sivii ei puternici, Îndoaie 1"1'\1,,,,,,"010
lului, detaşind astfel tabla
lemn şi
ajungind să producă deteriorări Însemnate
roaderea lemnului. Pardoseala,
cum se observă in
alăturată, are o pantă de
scurgerea apei, iar in partea ." .... -I."~;,,.., ••;;;
volieră,

sint

lor foarte
De
spaţiu
salteltlte
Tava'nul, confectionat din
lemn, este căptuşit 'pe partea ."'+<>...,"'."' ...;.
cu tablă sau plasă de sîrmă şi este
detaşabil.
Acoperişul este fixat cu balamale
de partea apropiată votierei; el este
căptuşit pe partea exterioară cu carton
sau pînză asfaltată, avind şi o poziţie
!nc.lin,ată

antero-posterio.r.
interiorul cuibului se aşază. un
strat uscat de paie, care se schFmbă
ori de cite ori se umezeşte exceshr,.
'ucru de mare importanţă pentru păs
trarea sănătăţii antmalel.or.
Cuibul comunică cu voHera printr-o
usă de acces aşezată În oartea laterală
a fetei anterioare. cu Iătimea de 15 cm
şi înălţimea de 20 cm.
VoHera. este destinată spre a servi
animafuh:~t drept mar al apei, unde se
odihneşte şi i'ş.r face toaleta .. la primul
model de cuscă voliera este confectlonată dintr-un. schelet de fier-beton .
pe care se intinde o plasă de sîrmă cu
ochiurile de 1.5x 1,5 cm (lungime:.

stlem
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Frumuseţea coloritului şi calitatea blănurilor de nutrie aurie
continuă să atragă atenţia crescătorilor de animale cu blănuri
preţioase (tom '1 şi 3). Grija pentru pui rămine o caracteristică
permanentă a nuifiilor adu.te (foto 2).

130 cm, lăţime: 65 cm, înălţime: 50 cm). Acest tip de adăpost se·' sprijină pe
Partea inferioară are prevăzut un pat nişte picioare a căror înălţime este
de odihnă aşezat chiar in faţa cuibului doar de 10 cm, suficient ca să se efecpeste care, bineinţeles. trece plasa tueze curăţenia În adăposturi.
Terenul În care sint amplasate adă
de sîrmă.
Bazin ul de apă se amplasează in posturile trebuie să fie betonat, cu o
capătu"1 volierei, opus cuibului. Acesta
uşoară pantă pentru scurgerea apelor
poate fi realizat cel mai bine dintr-o de precipitaţii, precum şi pentru efecchiuvetă de fontă emailată. Această tuarea eficientă a curăţeniei.
soluţie prezintă avantajele că este
Indicăm mai jos, orientativ, necesadeosebit de rezistentă şi că, datorită rul de material lemnos şi plasă de
marginilor sale rotunjite, permite o sîrmă sau tablă:
circulaţie lejeră a animalelor. De ase- PENTRU ADApOSTUL OE TIP 1:
menea permite o golire rapidă, putind
- tablă
1,5 m2 (sau 1,5 ffi2
realiza uşor, in partea inferioară, un
galvanizată
plasă de sirmă)
dop cu o tijă; in momentul in care
- plasă de sîrmă 3,5 m2 (daCă se
această tijă este împinsă in sus, apa,
foloseşte numai
împreună cu dejecţiile, se goleşte rapid
plasă. 5 ffi2)
din bazin, care astfel poate fi uşor
- vergele de fiercurătat.
beton cu diamein "rest, voliera are prevăzulă pe faţa
trul de 10 mm
20 m
superioară o uşă de vizitare ce permite
-lemn
50x10x2 cm
25 buc.
crescătorului să aibă un acces uşor
65x10x2 cm
3 buc.
la animal. in interiorul volierei nu se
găseşte altceva decit un vas de hră
PENTRU AoApOSTUL OE T~P 2:
nire, eventual o simplă placă de tera-tablă.
1,5 ~(sau 1.5 m 2
cotă care nu poate fi deplasată de anigalvamzata
plasă de sîrmă)
mal spre bazin. Orice alt vas de hrană
- plasă de sîrmă 3,2
(dacă se
trebuie bine fixat de cuşcă spre a ou
foloseşte numai
fi dus de animal in bazin. intregul
plasă, 4,7 m2 )
adăpost se găseşte pe picioare de
- vergele de fiersprijin cu înălţimea de 35 cm, confecbeton cu diaţionate din vergele de fier-beton cu
metru/ de 10 mm
18 m
diametrul de 1 cm.
-lemn
La cel de-al doilea model de cuşcă.
50 x 10 x 2 cm
25 buc
În locul bazinului cu apă se
65x10x2 cm
3 buc.
o prelungire a volierei lăsată
REPROOUCTIA NUTRIEI. Pencanal de beton, umplut cu
la un tru realizarea de către fiecare femelă
astfel de canal cu apă
aşezate
a unui număr cit mai mare de
mai multe adăposturi, Într-o
perpendiculară pe direcţia callaluluil.
(CONTINUARE ÎN PAG. 23)
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Un cîştig de 12-15 dD se poate obţine cu un amplificator ce utilizează două
tranzistoare cu efect de cîmp. Bobinele sînt construite din sîrmă cu diametrul de 1 mm.
Astfel, pentru gama de 145 MHz, LI are 2 spire, L 2 are 5 spire, iar L3 are 6,5 spire cu
priza la spira 5. ~ocu! de radiofrecvenţă din ramura de alimentare are 35 de spire.
JIIPRACTICAL WIRELESS"-ANGUA

Celor ce doresc să inveţe corect notele
muzicale, in şcoală sau acasă, in afara
instrumentelor muzicale clasice, le stau
la
instrumentele electronice.
figura alăturată
reproducerea notelor muzicale

treaga

pe două octave.
R 1-Rs sint p01lentiolnetre . semireglabile cu' valoarea maximă
de 10 kn Difuzorul are impedanţa
de 4 n
gamă

Rezistenţele

JIIRAOBO"-U.R.S.S.

Acordarea radioreceptoarelor se poate
face cu un oscilator de RF pe bază de
modulat cu semnal AF.
are frecvenţa de bază în jur
de 8
Semnalul de audiofrecvenţă de 1 kHz
modulează oscilatorul RF prin intermediul unui transformator miniatură din
fmal al radioreceptoarelor tranzist()rlzate.
Semnalul de
este bogat în
iar m()dulatia este atît MA,
cît şi
JIIRADIO REps...FRANŢA

Montajul din figura alăturată conecsau deconectează automat o tensiune de alimentare în funcţie de iluminarea
ambiant
C'md
ziuă, alimentarea este
întreruptă, iar cînd se lasă seara, becurile
sînt conectate automat.
tează

Alimenwea montajului se face cu
12 V. Tranzistorul DC 142 este Drevăzut
cu radiator de răcire. Releu!
să
se andanşeze la un cUrent maxim de
20 mA

JIIFUNK TEHNBK"-R.F.G.

BC 107

BC107

BC10?

BC142

~-------4--------~~--------~~--~~---o1

Jl

în traiectul de audio frecvenţă al staţiilor de eIllisie sînt utilizate compresoare de
la o modulare optimă. De obicei sînt folosite montaje active,
în
tranzistoare sau tuburi electr,onilce.
Montajul
are un etaj
pentru
care urmează
compresorul în a cărui
intră ca elemente neliniare
două diode.
Nivelul de ieşire este
V.
Tranzistorul SC207C poate
cu BC170 sau
dinamică
adică
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ne se
de 12 Ve Deci poate fi utilizat şi in
CU antena
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n a-

lui la recepţie
este slab, televizorul poate fi
cuplat şi la o
antenă
exteri ..
oara.
Televizorul
SPORT poate fi
cumpărat
din
magazinele de
specialitate la
preţul de 2 870
de lei cu un
aconto de 1S la
v
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Radioreceptoru-I «Apoi 10»,
produs de Intreprinderea «Tehnoton» laşi, este de tip
portabil, destinat ascultării emisiunilor radiodifuzate din gama undelor medii.
A

•

bună stabilitate in
funcţionare, asigură o sensibilitate mai bună de 3 mV/m

Cu o

la un raport semnalJzgomot
de 20 dB.
Poate de bita o putere la
ieşire de 75 mW, cu un pro. .
cent de distorsiuni mai mic
de 10 la sută.
Alimentarea cu energie electrică este asigurată la 6 V,
din două baterii de tip R6,
de 1,5 v.

Consumul de curent in
timpul unei audiţii normale
este de 70 mA.
Radiorec.eptorul «Apoi10» este construit după o
schemă electrică de concepţie modernă, avind componente electronice indigene.

Cînd nivelul şi calitatea audiţiei scad, trebuie schimbate
bateriile electrice.
Nu ţineţi aparatul la temper~turimai mari de 45 C!
In tren sau clădiri de beton
armat,audiţia bună se obţine
plasind aparatul lingă fereas0

tră.

Radioreceptorul
«Apollo»
poate fi cumpărat la preţul
de 341 de lei din magazinele
cu produse electrotehnice.

R303

27Kn.

\.

\.

'------_ ..... _-----------_.
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ORIZONT AL: 1) Aparat electric... ascultat cu urechea - Centimetru, gram. secundă (abr.). 2) AI.iaj
bun conducător de electricitate -Cel numit ({skin»
priveşte distribuţia neuniformă a curentului alternativ in anumite condiţii. 3) lampă electrică! - Furnizează energie hidrocentraleior. 4) Calc! - Dispozitiv pentru măsurarea rezistenţelor electrice (simplă
sau Wheatstone) -Jet! 5) Orăşel in Japonia -Cu
frecvenţă scăzută Parte dintr-un reostat! 6) Cuvinte frumoase - A trece prin apă. 1) Accesoriu la
un magnetofon -Anatomie (abr.). 8) Mărime fundamentală a curentului electric. 9) Cuie! Dinşii Insulă În apropiere de coasta Suediei. 10) Suprafaţă
de proiecţie -Electrod in formă de grătar. 11) Locomotivă electrică - Erou al războiului troian.
VERTICAL: 1) Plăci electrice de comandă Editură (abr.). 2) Privitori ia o particulă incărcată cu
electricitate negativă. 3) «Marea» de acumulare ~ a
unei hidrocentrale -lntrerupătoare electrice. 4) In
temă! -Istm in Canada - Campion. 5) Reflectoare
electrice la anumite mijloace de locomoţie - Nea.
6) Fata din lumină! -Cărti de JOC. Pamcule elemende vedere
8) Scriitor
tare, neutre din
belgian (sec.
Aceia -Mişcarea caracteristică a unui ratoI"
10) George Coman Ţîşneşte cu presiune de tablă folosită la
aparatele electromagnetice. 11) Părţile fixe ale maşi
nilor electrice - Osie~
Dicţionar: OTS, UTO, RAE.

condiţie principală

pentru a se ajunge
la o efiCienta economica corespunzătoare, trebuie ca organizarea reproducţiei animalelor să se facă in
cele mai bune condiţii, astfel incit.
in primul rind, să se obţină de la cit
mai multe animale numărul maxim de
fătări. In acest scop, reproducţia trebuie să se Înceapă cind femelele ajung
la vîrsta de circa 7 luni. In perioada
cind animalele au virsta de 22-21 de
săptămini, se incearcă de cit mai
multe ori Imperecherea: se auce femela
În cuşca masculului ŞI atuncI cind nu
mai are reacţii Violente de aparare se
Iasă împreună cei doi parteneri timp
de 1-3 zile. Pentru verificarea fecundităţii, femela se incearcă din nou
24-28 de zile şi dacă refuză imj[)erecllerea poate fi considerată
Femelele care au produs o serie de
trebuie să fie date la montă
după fătare (1-3 zile).
ce durează
În perioada de
132+5 zile,
trebuie să
hrănhe şi ingrijite mai atent Fătarea
are loc noaptea sau in IOri
nu este
nevoie de interventia omului. COintlro!iu!
cuibului după fătare trebuie făcut pen-

Una dintre cele
legilor hiailrn,~t::ll'i ... ii
dintr-un vas A in!-r·unul
furtun (fig. 1). Forţa care face
«de la sine» are la bază diflerenta
statică. produsă de denivelarea
dintre
chidului În vasul A şi extremitatea de j,osa tubll.dui,
respectiv ogHnda lichidului din vasul B. Dar, după
cum se ştie, pentru a iniţia acest proces· este necesar să aspirăm aer prin extremitaleade jos a
(cealaltă extremitate fiind cufundată
din A)
pînă fa depăşirea diferentei de nivel Ll.h;z- De îndată
ce coloana de lichid din tub va depăşi nivelul 'cotei
maxime a tubului, curgerea se va aulomenţine pină
la. egalizarea nivelelor in cele două vase, respectiv
pînă cînd dorim.
Procedeul este foarte bine cunoscut şi larg răspîndit În activitatea casnică, s,ervind adeseori
la
oecantarea lichidului din vasele cu sedimente la
De regulă, aspirarea aerului din tub p.entru iniţier'ea
curgerii se face cu gura, lucru care devine contraindicat sau chiar periculos În cazul unor lichide toxice.
in astfel de cazuri se poate modifica puţin metoda
descrisă. după cum urmează.
al Dacă vasul Â este (sau poate fi) dotat cu un
capac etanş, se practică in capac două orificii in
caJe se montează (etanş) două tuburi metalice scurte.
Pe fiecare tub se racordează in exterior cite un furtun
cu diametrul adecvat, iar pe unul dintre ele se racordează şi un furtun in interiorul vasuhJi (fig. 2}. Sufnnd
aer prin furtunul 1, presiunea din interiorul vasului
creste, oblig1nd lichidul să urce în furtunul ~ după
atingerea cotei maxime, coloana de lichid va curge de
la sine. Prin tubul 1 va intra aer in vas pentru a compensa dislocarea volumului. (Dacă se foloseşte ca
lichid mercurul şi etanşeltatea este foarte buna, metoda poate servi ca procedeu de laborator p·enlru
darea parţială a unor incinte, baloane de stic~ etc.)
b} Dacă vasul A are dimensiuni mari şi procedeul
de mai sus nu ne este la îndemînă.• putemap$ica un
artificiu simplu. Anume, introducem in vasul A un
furtun ceva mai lung, astfel incit porţiunea submersată În lichid să depăşească in lungime in~!iltime!a
.6.h 2 din fig. 1. După aceasta astupăm
degetul
capătul exterior al furtunului (sau dacă e mai gros
il indOim) pentru a bloca scurgerea aerului (fig. 3);
tragem apoi furtunul din vas astfel incit la cota maximă să fim siguri că a ajuns o zonă din poftml!.,!nea de
furtun care a fost imersată. Eliberind capatUl furtulichidul va Începe să curgă singur În vasul

tru a inlocui aşternutUl murdar şi a
inventaria puii obţinuţi. Inţărcarea puilor se face de regulă la vîrsta de 6 săp
tămini.

AU MENTA TIA NUTRIEI. Animal ierbivor de amurg, nutria trebuie
să primească in hrană nutrefuri de
origine vegetală in proporţie de 9296% iar raţia zilnică să i se administreze in proporţie de 6()-.70~~ În tainul
de seară.
Baza furajării nutriei trebuie să fie
constituită din nutret verde in lunile
calde sau Înlocuitor 'al acestuia (fin,
rădăcinoase şi bostănoasel in lunile
de iarnă. Aceste nutreţuri pot fi administrate la discretie În volieră sau.
timp friguros, În aşternutul din cuib.
ca animalele sa primească În
hrană toate substantele nutritive necesare şi in propo'rţii corespunzăeste recomandabil ca amestecul
adminis,trcit să fie cit mai omogen şi
constituit din- cit mai multe componente (tabelul alăturat).
Amestecul se pregăteşte cel mai
bine din uruieIi mari fierte În mămăligă
de consistentă tare şi porţionat in

bucăţi de 5Q---:iOO g. astfel incit să
poată fi bine ţinute cu membrele anterioare şi consumate cu minimum de
risipă. De notaîcă uruieliE de cereale
pot fi foarte bine in locuite În hrana

animalelor prin resturi de piine, cartofi, mălai etc.

2

Tnfelul acesta, asigurind animalelor
cuşti corespunzătoare, organizind judicios reproducţia lor şi punÎndu-ia
la dispoziţie hrană potrivită şi in cantităţi necesare, putem realiza In ciţiva
ani, cu foarte puţine cheltuieli
eforturi, producţii Însemnate de

------------_._----------_._----Categorii de animale
Componente

Animale adulte

Tineret 2-5 hmi

_--500
100-ao
_-600
250--328
50--80

Ramuri liner'e
Fin lucernă
Nutreţ verde
Sfeel·ă

oreov

Amestec din:
dingră'IiIlRle

de cereale
(pwllllmb. orz, ·ovăz

100-130
$-12
1-12

4--6
2-7

0,5

2-5
0,5

-------_._--------"
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UNGUREANU GABRIEL - Buzău
Vă felicităm pentru reuşita construcţiilor după scheme publicate de noi.
Schema radioreceotorului {<Sokol» a
fost deja publicată - revedeţi colecţia.

lAiCA NICOLAE - ~onstanţa
Diodele pot fi F 407. Incercaţi monta~ mai moderne cu tiristoare.
RADULESCU GIOVANNI-Bucureşti

Vom publica şi modul de calcul al
etajului amplificator.
ANDRUŞCA

GHEORGHE - Tulcea
Pentru date suplimentare luaţi legătura cu secţia de aeromodelism
locală.

HIRŢOAGA LIVIU -

Agnita

Construcţia
mecanică depăşeşte
posibilităţile unui amator. Vă recomandăm să cumpăraţi unul de producţie industrială.
MOSCOVICI IULIAN - Bucureşti

Procurarea pieselor componente se
face de către constructori din comertul de stat sau de la radiocluburi. Reţinem şi sugestia dv.

DON ESCU V. -

Bucureşti

Construcţia şi
ţiilor de emisie

experimentarea sta- indiferent pe ce
frecvenţă lucrează -sint permise numai cu autorizaţie emisă de M.T.Tc.

PAVEL GRIGORE - Brăila
Ne bucură faptul că rubrica «Iniţiere in radiotehnică» este atît de apreciată. Desigur vom trata şi tehnica
televiziunii in alb-negru, eventual color. Mulţumim pentru amabilele dv. felicitări.

UŞATENCO

ANDREI -

de 500 kO are
cursorul legat la baza tranzistorului.
Deci el lucrează ca o rezistenţă variabilă pentru polarizare.

EISELE FRANCISC - jud. Arad
Consultaţi lucrarea «Recepţia emisiunilor de televiziune În UHF».
SAVA DUMITRU - jud. Tulcea
Încercaţi la Casa pionierilor.
GAVRILIUC CORNELIU - Bacău
Construiţi o staţie după schemele
deja publicate În «Tehnium}}.
MOLDOVEANU OGRIN jud.
Prahova
Capete de magnetofon puteţi cumpăra de la magazinele «Dioda» sau
«Muzica» din Bucureşti. Bineînţeles
că se găsesc şi la magazinele de specialitate din Ploieşti.
Pentru depanare apelaţi mai bine
la o cooperativă specializată.
KIRCH ERICH - Timişoara
Transformatorul defazor il puteti inlocui cu orice tip ce se găseşte În
comert.
1n rest luaţi legătura direct cu
I.P.R.S.-Băneasa.

KOS ALEXANDRU - Timişoara
Aşteptăm alte construcţii. Cele trimise nu indeplinesc condiţiile de publicare.
ŞTEF ŞTEFAN - Oradea, OPREA
MARIANA Craiova, SURDU
DUMITRU - Tirnăveni
Materialul este nepublicabil.
SZENASI ZOL TAN - Uricani
Vom publica schemele solicitate.

2SA 152
Radioreceptorul CROWN9 este orevăzut a recepţiona
o singură gamă de unde,
şi anume undele medii.
Frecvenţa

Caran-

sebeş
Potenţiometrul

NIŢULESCU

MARI AN -

Bucu-

reşti

Se poate construi şi fără siguranţă
dar nu mai este protejat.

electronică,

ST AN CORNEL - Oraşul Victoria
Este foarte dificil a preciza defecţiunea după modul cum o explicaţi dv.
Determinarea exactă implică efectuarea unor măsurători.
Aşa cum ne scrieţi, sîntem de
acord apelaţi la serviciile unei
cooperative specializate din Braşov.
RIZA ŞTEFAN - Ploieşti
Alimentatoare stabilizate electronic
am publicat. Revedeţi deci colecţia
«Tehnium».
POPA M. ION - Rimnicu Vîlcea
Publicarea documentaţiei de intretinere a autovehiculului «Roman Diesel» nu intră În profilul revistei noastre.
Garajul de care aparţineţi are obligaţia de a vă furniza informaţiile necesare În legătură cu acest autocamion.
NITULESCU GHEORGHE - Ploieşti

Vom Dublica schemele.
STA TESCU VALENTIN reşti

Bucu-

Verificaţi tubul redresor pentru Înaltă

tensiune.

OANCEA CONSTANTIN-Bucureşti

Schemele solicitate au apărut În
or. 6/1977. Tranzistoarele nu au notate
corect indicativele.
Decaparea se face cu clorură ferică

PETCU MARIN - jud. Teleorman
Zgomotul provine de la transformatorul de linii. Tr~buie strins mai bine
cu suruburile.
PRUNA RADU -Iaşi
Nu deţinem material documentar
privind construcţia amplificatoarelor
AFĂ-HIFI cu tiristoare.
IB NESCU iUUAN - laşi
Vom publica şi amplificatoare AF
de puteri mai mici.
NERTA NICOLAE - Constanţa
Studiati rubrica noastră de iniţiere.

2SA 151

I,oap
HOD.

intermediară

are valoarea de 455 kHz.
Primul tranzistor primeşte
În bază semnalul radiodifuzat, iar in emitor semnalul
de la oscilatorul local, realizînd În acest mod mixajul.
Cele două tranzistoare 2 SA
151 formează amplificatorul
de frecvenţă intermediară.
O bună stabilitate in funcţionare se asigură cu oscilatorul local intr-un etaj separat (2 SA 152).
Amplificatorul de audiofrecvenţă are etajul final În
contratimp cuplat pe difuzor prin transformator.
Tranzistoarele 2 SA 151
şi 2 SA 152 se pot inlocui
cu EFT 317 sau EFT 319.
Tranzistoarele 2 SB 155 şi
2 SB 156 se pot inlocui cu
EFT 353, EFT 323 sau AC 180.
Alimentarea se face dintr-o baterie cu tensiunea de
9 V, consumul În gol fiind
de 10 mA.
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