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Institutul agronomic«Nicolae Băl
cescu» este cunoscut in intreaga ţară
pentru calitatea pregătirii celor care
vor deveni ingineri agronomi, horticultori, zootehnişti, medici veterinari sau
ingineri de îmbunătăţiri funciare.
Aici, În terenurile experimentale sau
În sere, În cîmpurile Staţiunii didactice
sau În laboratoare, munca practică se
împleteşte strîns cu cea teoretică şi cu
activitatea de cercetare ştiinţifică. Anul
universitar nu se mai încadrează În
limite stricte, campania agricolă şi
specificul cercetării In domeniile pentru care se pregătesc studenţii institutului agronomic avînd solicitări deo• -Modernizarea tehnologiilor, economia de materiale, reducerea imporiului,
sebite În perioade diferite ale anului
proceselor de producţie - printre principalele obiective ale absolventilor. Specialiştii din eCIDnlOm'l~
calendaristic. Programul de practică,
mie, ÎndrumătOR ai proiectelor de diplomă - garanţie a unor rezultate valoroase. Aplicarea
de pregătire teoretica şi cercetare ştiin
ţifică este minuţios desfăşurat pentru
delor moderne de cercelare, :abordarea unor domenii de virf - atributele ultimului examen al
studentii din toti anii dA ştudi!J- astfel
denţiei.
ca prezenţa acestora să fie permanentă
În locurile «fierbinţi» ale formării profesionale.
Acest an universitar a marcat
CĂUN STĂNCULESCU "
intensificarea activităţii de cercetare,
finalizată in' proiecte de diplomă. dasau muncitori cu experienţă, timpul
torită unei diversificări sporite a temaAşa cum indica secretarul general de lucrări au fost prezentate direct la
petrecut În faţa planşetei de proiectare,
ticii, a creşterii numărului de studenţi
al partidului tovarăşul NICOLAE beneficiar: Intreprin,{Jeriie «Automacu ajutorul riglei de calcul sau al mo·CEAUSESCU, absolventii fiecărui tica». «23 August», Intreprinderea de
În colective de cercetare contractuală
institut de ÎnVăţămÎnt supenor trebUie maşini grele-Bucureşti. Experienţa nu
dernelor calculatoare «Ia purtător»,
şi a numărului de cercuri ştiinţifice. Pe
perioada
plină
de
satisfacţiile
creaţiei
să realizeze la sfirşitul studiilor lucrări
facultăti, integrarea in munca ştiinţi
este singulară şi o serie de alte instiefective in laborator, atelier, seră sau
de diplomă aplicative menite sA răspun tute de Jnvăţămlnt supenor au prE':fică a studentilor încă din anii premercîmp experimental, şantier sau stand
gători sustinerii lucrării de diplomă
dă direct, prin soluţii originale" unor
lual-o. Şi acest eveniment din viaţa
este edificatoare- intre 20 şi 40 la
probleme de mare interes pentrU uni- absolventilor, care işi fac În lu na
de incercări sint etapele principale in
realizarea lucrărilor de diplomă ale
sută. Numărul temetor de cercetare
tătile economice. In ac.-est an, promo- august debutul in profesie,' decelor care şi-au dobindit in această
experimentală a crescut ta aproape
tia '77 a răspuns acestui preţios sfat, monstrează fncă o dată bogatele readresat de secretarul general al parti- surse ale procesului de integrare;
vară certificatul de specialist.
500. în imstitute si statiuni de profil
dului, printr-o creştere considerabilă a unde pregătirea teoretică, cercetarea
Astfel, traversind o perioadă de
tIInd realizată aproape jumătate Oln
instruire intensă, bogat fundamentată
procentajului de proiecte de diplOmă ştiinţifică şi munca productivă fortotalul lucrărilor de diplomă ale absolÎn bagajul de cunoştinţe teoretice şi
venţilor promotiei '77. Un autentic reintegrate fie În contracte ale catedremează un tot unitar.
practice, promoţia acestui an şi-a precord al participării studentilor ta cercelor. fie dedicate rezolvării unei t~matici
zentat argumentele intrării În productarea contractuală il deţin viitorii medici
Incluse In programele de cercetare de*
partamentală sau republicană. O exţie cu lucrări de diplomă realizate într-o
veterinari, cu 47,1 la sută. Tematica
* *
mare diversitate tematică, În majoriSute şi chiar mii de ore Însumate in
perienţă deosebit de valoroasfi in acest
proiectelor de diplomă axată pe directatea cazurilor avind un numitor comun,
sens a fost extinsă la Institutul politeh- activitatea practică, În producţie, ală
tiile prioritare de cercetare a fost realirod al integrării invăţămîntului cu cerce·
nic din Bucureşti, unde un mare număr turi de specialişti, tehnicieni, maiştri
zată de către studenţii Institutului agronomic «Nicolae Bălcescu» in colaborare cu specialiştii de la I.C.C.P.T.Fundulea, I.C.V.V.-Valea Călugă
rească, I.C.L.F.-Vidra, I.C.P.A.-Bucureşti,
S.C.C.P.-Periş.
S.E.-Perieni,

p

S.C.A.-Caransebeş,I.C.C.T.-Corbean
ca, S.E.-Ruşeţu, S.C.C.O.-Palas şi

altele.
Printre cele mai importante teme şi
experimente abordate in cadrul lucrări
lor de diplomă se numără: «Cercetări
privind stabilirea principiilor de inară
şare la cartof» (Dumitru Ion), «Studiu comparativ intre metodele de udare la cartof pe soiuri aluvionare» (Dumitru Stamate), «Cercetări privind
sporirea productiei in zona dealurilor
subcarpatice in funcţie de doza de
azot» (Elena Gărbăcea), «Studiul unor
soiuri şi hibrizi pentru tomate» (Toma
Petre), «Aplicarea îngrăşăminte/or
chimice ·Ia I.A.S.-Zimnicea» (Ion Barnea), «Cercetărt privind parametrii şi
perspectivele ameliorării rasei Friza»
(Paul Cărămidă), «Studii privind optimizarea tehnologiei de mecanizare a
fermei I.Av.S.-Constanţa» (Nicolae

• Un grup de

absolvenţi

ai Facul-

tăţii de metalurgie În momentUrfl fi-

nalizării c~rcetărilor dedicate pe eeţionării tehnologiilor de prelucrare a
oţelurilor rapide, temă ce formează
obiectul unor lucrări. de diplomă

apreciate cu nota muimi.

...~

Marian), «Serotipuri de colibacili· din
produse reziduale» (Pandele Cârsic),
«Proiect de execuţie pentru construcţiile hidrotehnice din sistemul de iriga. ţie Rasova-Vederoasa» (Valentin Feodorov, Marian FC'4 rfaes).
«Chiar din titlurile luclI'ărilori citate dintr-o complexă bibliografie a
proiectelor de diplomă, semnate de
căfre studenţii agronomi, ne spunea
tovarăşul prof. dr. docent M. Qşlobea
nu, prorectorul Institutului agronomic «Nicolae Bălcescu», se poale
uşor observa caracterul aplicati" al
muncii de cercetare depusă de
absolvenţi inir-un timp ce depă
şeşte cu mult semestrul afectat
elaborării lucrărilor. Experimentele,
srudiUe, cercetările in agronomie
nu pol ti incorsetate in limite stricte,
deoarece specificul acestora necesită verificări, urmăriri, confirmări

de rezultate pe parcursul mai multor cicluri agricole. De aceea, atit
in lucrările ştiinţifice incredinţate
studenţilor in cercuri sau prin contract, cit şi in proiectele de diplomă,
temele sint atacate in multe cazuri
de studenţi din ani diferiţi. A vantajele acestei metodologii permit continuitatea in cercetare şi perfecţio
narea permanentă a rezultatelor
obţinute În cercetare.
Prezenţa specialiştilor din producţie alături de absolvenţii care
Îşi elaborează proiectele constituie, de asemenea, un argument
putemicpentru calitatea rezultatelor. Aproape 200 de specialişti din
producţie sint În prezent Îndrumă
tori ai lucrărilor de diplomă, şi
numărul acestora creşte de la an
la an».

*

*

*

Aspectelor amintite din procesul
. elaborării lucrărilor de diplomă la I nstitutui agronomic «Nicolae Bălcescu»
din Bucureşti li se adaugă, firesc, alte
importante rezultate obţinute in procesul de integrare. Astfel, la Faculta-

tea de agronomie au fost obţinute
10000 tone de seminţe de cereale pentru semănatul unei suprafeţe de cca
530 000 ha (prin trecerea de la cerealemarfă la categoria seminţe, valoarea
producţiei a crescut cu 5,5 milioane lei).
la Facultatea de horticultură s-au obţi
nut seminţe, flori şi material săditor
dendroiogic În valoare de 263 500 de
lei. În cadrul fermei Băneasa a Facultă
tii de zootehnie. valoarea produselor
s-a dublat faţă de anul universitar pre-_
cedent. În atelierul de producţie al
Facultătii de îmbunătătiri funciare s-au
realizat' prefabricate din beton, confecţii metalice şi s-au montat utilaje
pentru autodotare În valoare de aproape o jumătate de milion de lei. Şi la
capitolul cercetare, rezultatele sînt edificatoare: s-au creat noi soiuri de legume cu rezistenţă sporită la boli şi
precocitate mărită; a· fost obţinut un.
nou soi de viţă de vie pentru struguri de
masă cu o producţie de 14 tone la
hectar; a fost proiectată şi realizată o
trusă agrochimică de teren pentru
controlul fertilităţii şi stabilirea dozei
opUme de ingrăşăminte; 45 de studenţi
din anul V şi 17 studenţi din anul IV de
ia Facultatea de îmbunătăţiri funciare
au efectuat lucrări de proiectare În
valoare de 450 000 de lei.
Rezultatele valoaroase obţinute de
studenţii Institutului agronomic «Nicolae Bălcescu» se datorează, În mare
măsură, şi faptului că aici educaţia
prin muncă şi pentru muncă a viitorilor
specialişti se realizează nu numai prin
munca fizică, ci şi prin împletirea armo-_
nioasă a acesteia cu munca de concepţie şi proiectare, cu utilizarea din
ce in ce mai masivă a mijloacelor mecanizate.

*

*

*

La Institutul de construcţii din Bucureşti ponderea lucrărilor de diplomă
realizate pe baza unei tematici concrete, inspirată din nevoile producţiei, se
apropie de procentajul maxim. T ovarăşul prof. dr. ing. Ancjrei· Ştefan,

• In cadrul colectivelor de proiectare, inginerii de miine Îşi
tematica unor valoroase proiecte d~ diplomă.

realizează

• in atelierele de productie _

realizează şi prototipurile ce

Însoţesc deseori argumentele teoretice ale absolventilor promo-

ţiei

'77.

.

decanul Facultăţii de instalaţii pentni
construcţii, ne mărturisea rolul formativ al abordării unei teme strins legate
de universul viitorilor specialişti.
«Trecînd de la o tematică pedagogică aptă să verifice doar cunoştin
tele teoretice ale absolventilor la
un evantai larg de teme practice cu
aplicabilitate imediati, ce solidli:
inginerului constructor cunoaşte
rea exactă a parametrilor reali din
unită1i economice dive... ca profil,
avem posibilitatea să testlm amplu
capacitatea de creatie a specialistului de miine. Un colectiv format din
5 absolven'ti-lIeana Gaciu, Claudiu
Ciuchi, Marian Dragomirescu, Emilialoni1ă, Rodica Novac: -au abordat tn lucrările lor teme contractate
cu importa~te unităţi industriale din
ramura chimie: uzinele chimice din
Govora, Oradea şi nmăveni, pe.....
tru realizarea unor proiecte moderne de instalatii tehnologice penbu
ventilaţie. In colectivele de cercetare au participat atiţ studen1i de la
secţiile de ingineri, cit şi de la cele
de subingineri, nu numai pentru
realizarea unei mai bune legături
Între diferite generaţii de absolventi,
ci şi pentru gisirea unor solutii
optime În tematica abordală.t

*

*

*

la secţia de subingineri a Facultăţii
de instalaţii pentru construcţii multi
absolvenţi au obţinut nota maximă la
ultimul examen al studenţiei. Printre
acestia se numără Silvestru Herdu.
Aurel Popa, Neculai Tănasă. Nu este
lipsit de semnificaţie nici faptul că
mulţi dintre absolvenţii acestei secţii
·au urmat inainte de facultate cursurile
liceelor de specialitate cu profii de
construcţii.

Printre temele lucrărilor de diplomă
am intilnit proiecte destinate Ţesăto
rieidin Tg.lăpuş, Conservatorl,llui «Ciprian Porumbescu» din Bucur~şti~ Fa:bricii de piine din Bistriţa-Năsăud.-Fa.::-

bridi de zahăr din Giurgiu, unor staunor unităţi hoteliere de pe
litoral. unor construcţii sociale destinate Învitămintului. Diversitatea beneficiarilor. faptul că lucrările de diplomă ale promoţiei "TI au avut drept
teme subiecte dedicate construcţiilor
industriale. sociale, de învăţămînt,
transporturi etc. reprezintă un argument pentru aria largă de preocupări
a absolvenţi lor, un adevărat test al
capacilălii de pregătire profesională.
Un domeniu de vîrf a fost abordat şi
de Cristina Cristea şi Laurenţiu Că
plescu de la Facultatea de căi ferate,
drumuri şi poduri, secţia geode2:ie, şi
anume: «Prelucrarea analogică ,a Înregistrărilar prin satelit şi reambularea
hirţiloD (aducerea la zi a acestora pe
baza Înregistrărilor menţionate). Realiza1ă la catedra de cad astru şi măsură
tori terestre. in cadrul unui colectiv de
cercemre. lucrarea m~nţionată contribuie la transformarea tehnicii de teledetectie intr-o tehnică operaţională, cu
aplicatii variate În geodezie, geografie,
agricultură. ecologie. geologie. Utilizarea mhnicilor moderne de calcul, a
apararurii experimentale, finalizarea
cercetărilor pentru optimizarea deciziilor de mare importantă economică
sint atribuie care concretizează saltul
valoric al pregătirii unei generaţii de
tineri specialişti capabili să intre În
producţie nu numai cu solide cunoştinţe teoretice şi practice, dar şi cu
Îndrăzneala specifică ce rcetăto ru lui familiarizat cu domeniile de vîrf ale ştiinşi tehnidi in specialitatea sa. Dealttematica lucrărilor de diplomă
atesiă
promoţia '71 şi faptul că
absolvenţi ai institutelor de
imoăf.ămlÎnt superior vor putea păşi În
universul producţiei, eliminind acea
perioadă de familiarizare, care, de fapt,
amina debutul În profesie. Consecinpozitive ale integrării invăfămîntucu cercetarea şi producţia îşi dovedesc, astfel, pe deplin viabilitatea
şi in cel mai important exam.en ai
studenţiei- lucrarea de diplomă.

tii de triaj,

(URMARE DIN NUMĂRUL TRECUT)

Fiz. A. MĂRCULESCU

înlocuind raportul variabil R2/R3 prin valoarea sa
de (4), ecuaţia de echilibru a punţii se scrie:

dată

r

Pentru a înţelege mai bine implicaţiile artificiului
precedent, să considerăm un exemplu concret. Astfel
să presupunem că am ales rezistenţa fixă de comparaţIe Rl
30 O şi că valorile raportului Â au fost limitate la intervalul (Â min = 1/3; Â max = 3). Conform
relaţiei (5), în acest caz vor putea fi măsurate cu puntea rezistenţele Rx cuprinse în' intervalul

(1 . 30-0;
3

3· 30 O), adică. (10 O; 90 O).
Precizia măsurătorilor va fi destul de bună, avînd pe
întreaga cursă activă a potenţiometrului un domeniu
de 80 n. Dezavantajul metodei constă însă tocmai în
restri~gerea apreciabilă a domeniului de măsurare, fapt
care Impune, după cum am mai arătat, folosirea mai
mu~tor rezistenţe de comparaţie Rl' Astfel, pentru a
\)bţme o nouă scală a punţii (un al doilea subdomeniu
de măsurare), care să înceapă de la valoarea minimă
Rx = 90 Q, va trebui să alegem cea de a doua rezis-

tenţă Rl de 270

Q (),

min . Rl =

1. 270

relaţiile

stabilit (Â min; Â max). Inversînd matematic

(3),

obţinem:

(5)

l

=

min (Â max + 1)
(Â max - Âmin)

(1 + Â min)
(A max - Amin)

r

3

. P

1\.

2

(6)
P

Să luăm, pentru exemplificare, valoarea potenţiometrului P de 5 kO (potenţiometrul este piesa cea mai
lmponantă a montajului, el trebuind să fie bobinat,cu
un diametru cît mai mare şi deci cu un pas cît mai fin;
de aceea toate calculele încep practic de la valoarea
potenţiometrului ales). Dacă dorim să limităm valorile
raportului la intervalul (Â min = 1/3; ), max = 3), din

relaţiile

O = 90 O).

În mod analog se procedează şi cu celelalte scale,
pînă la acoperirea completă a domeniului total de
măsurare dorit. Asupra acestui calcul vom reveni mai
departe, dar deocamdată să ne oprim la raportul de
divizare. Relaţiile (3) permit calcularea valorilor limită

.tle acestui raport, în funcţie de potentiometrul ales P
'ci de rezistenţele adiţionale r 2 şi r 3 • In practică însă
problema se pune invers, adică se dă valoarea potentiometrului P şi se cere determinarea valorilor r2 şi r 3
elstfel încît raportul să fie limitat la un interval dinainte

,--...11-_...."

i

. I - - -....

B

~=5k.n.(bob.)

= r 3 = .E = 2,5

kn. în tabe2
lul nr. 1 sînt date valorile rezistenţelor r2 şi r 3 pentru
cîteva potenţiometre curent utilizate, în funcţie de intervalul de limitare a raportului.
Să trecem acum la calcularea efectivă a unei punţi R,
folosind precizările făcute anterior. Vom stabili de la
început domeniul total de măsurare, pe care îl propunem între 10 O si 3 Mn. Pentru valoarea de 5 kO a
potenţiometrului 'p (bobinat), vom lua rezistenţele adiţionale r 2 = r 3 = 2,4 kQ, ceea ce corespunde unui interval de variaţie a raportului Â de aproximativ
(0,32-3,1) .
Valorile rezistenţelor fixe R 1 se vor alege astfel încît
domeniile de măsurare să se suprapună parţial, pentru
siguranţă. Tinînd cont de valorile nominale standardizate pentru rezistenţe, propunem combinaţia din
tabelul nr. 2.

3

(6) deducem: r 2

A fI!'----t..__J

+

TABELUL 1

P (kQ)
1

I

I
I

Valorile r2 =r3 (kO) pentru limitarea raportului în intervalul (?c min;
(1/2; 2)

5

I
I

15

i

(1/4; 4)

(1/5; 5)

1

0;5

0,333

0,25

5

2,5

1,66

1,25

II

!

10

5

i

3,33

2,5

15

7,5

I

5

3,75

I

1)

,
1

CT
[o o)

Rx

TABELUL 2

Scala

Ir

ma x) :

(1/3; 3)

1

10

A

Valoarea R 1 (Q)

90 ~--------------------------------------------------------~

Domeniul RAD)

1

30

II

240

III

2000

670-6000

IV

16000

5 300--48 000

V

130000

43000-390000

VI

1000000

80

10-90
80-720

330000-3000000
1

40

TABELUL DE ETALONARE (model)
Domeniul de

măsurare

(R x )

Diviziuni
II
O

III

IV

V

VI

30

9,8
10,7

2

11,6

10
50

100

60

70

80

90

100

p

blocarea sa avem la
întreruperea alimentării
de sarcină)
circuitul an()(I-CaltoC!

becul poate fi
rului se procedează ·astfel:
-se conectează anodul A În punctul 2 catodul C
în
1
inversă);
becul se
tiristorul este defect;
-se conectează apoi anodul
in
SI
catodul in punctul 2 (polarizarea
dac'ă
becul se aprinde, tiristorul este defect;
-dacă În verificarea precedentă becul nu s-a
aprins, conectăm şi poarta tiristorului În punctul 3,
intrerupătorul fiind deschis (oprit); la inchiderea
intrerupătoruiui, becul trebuie să se aprindă instantaneu, dacă tiristorul este bun. Potentiometrul P
(1 sau 2 k
va fi iniţial la maximum, scăzînd treptat
valoarea sa inseriată pînă cind becul se aprinde la
inchidere întrerupătorului.
Mo
escris permite verificarea tiristoarelor
care au un curent de poartă de amorsare (I
) sub
GT
40 mA. Pentru tiristoare de mare putere, care au
curenţi de poartă de amorsare mai mari, se inlocuiesc bateriile printr-un alimentator care poate
debita 1-2 A, se suprimă rezistenţa de limitare
(200 11) şi se inlocuieşte potenţiometrul cu unul
bobinat de 100 il; in rest se procedează la fel.
Chiar dacă se cunosc din catalog caracteristicile
tiristorului, este bine să verificăm practic, pe exemplarul pe care il destinăm unui montat doi parametri
esenţiali pentru comanda dispozitivului: curentul de
poartă de amorsare şi curentul de menţinere.

n)

~

DETERMINAREA CURENTULUI DE
MENTINERE
Ne vom referi În continuare la funcţionarea tiristoarelor in curent continuu. După «aprinderea» tiristorului prin aplicarea unui impuls pozitiv pe poartă,
acesta se automenţine În stare de conducţie. Pen-

Această alegere prezintă avantajul unei precizii bune
măsurare pe întregul domeniu total (orientativ
1
în funcţie de calitatea potenţiometrului bobinat), în schimb, va fi necesară etalonarea separată a
fiecărei scale, folosind rezistenţe de precizie.
După cum s-a arătat în articolul precedent, diagonala AB a punţii este conectată la bornele tensiunii de
alimentare, iar în diagonala CD (de măsură) se montează instrumentul indicator. Deoarece constructorii
începători nu au, în general, instrumente de măsură

de

± %,

!;;--

sensibile, propunem înlocuirea sursei de alimentare
(baterie) printr-un generator de ton (de audiofrecvenţă)
şi concomitent inlocuirea instrumentului indicator printr-o cască de impedanţă mare (2 000 Q).
Schema de principiu a punţii cu aceste elemente este
dată în fig. 5. Generatorul de audiofrecvenţă (G.A.F.)
poate fi de orice tip; el va debita un semnal sinusoidal
sau în dinţi de ferăstrău, cu o frecvenţă de 300-1 000 Hz
şi cu o amplitudine de 3-9 V (a se vedea colecţia «Tehnium»).
Un exemplu simplu de generator sinusoidal este dat
în fig. 6. Montajul utilizează tranzistoare
de mică
putere, fără pretenţii deosebite privind
lor.
Se pot folosi, de exemplu, tipurile n13, n14, n15, Mn39,
Mn40, EFT 323 etc. Rezistenţa Rl se
folosind iniţial un potenţiometru de 50
ză pentru un semnal maxim la ieşire. Tr;am;rOl~m;at(J,rul
TR este un transformator de ieşire de la orice
radliOI~eC(~ptoaJ~e ca tranzistoare, avind
1:
spire din
la 10 : 1 (de exemplu,

constatat prin
Poterlti()metrul P2 va
iniţial
sa in serie cu
circuit va foarte mic (1-2
limita de menţinere
astfel
bloca prin
vine la zero).
continuare se
potenţiometrului

+

P2' . . . . i,~cu" ..Î,."rI

sa inseriată; de fiecare

inchidem
deschidem
intrerupătorul, urmărind dacă acul revine la zero
după deschidere, Incepind de la o anumită poziţie a
butonului lui P2 , acul instrumentului nu va mai reveni
la zero după deschiderea intrerupătorului. Va)oarea
curentului citit pe instrument va fi in această situatie
foarte apropiată de limita de menţinere I , Ea poate
M
fi de cîţiva miliamperi sau zeci de miliamperi, În
funcţie de tipul tiristorului.
Cunoaşterea curentului limită de menţinere este
foarte importantă atunci cînd sarcina tiristorului o
constituie o sonerie, un claxon, un generator de
ton etc. -adică un consumator care prin funcţiona
rea sa intrerupe periodic curentul propriu de alimentare. in asemenea situaţii, dacă vrem ca sarcina să
funcţioneze şi după eliberarea porţii tiristorului
(deschiderea intrerupătorului imediat după inchidere), vom monta În paralel cu consumatorul o
rezistenţă de «menţinere». in exemplul din fig. 3,
Întrerupătorul a fost inlocuit printr-un buton de sonerie pe care se apasă scurt şi apoi se eliberează.
Tiristorul se deschide şi se menţine deschis pînă la
oprirea curentului de alimentare de la sursă. Dacă
tiristorul folosit are un curent de menţinere mai
mare de 25 mA, se scade corespunzător valoarea
rezistenţei R .
M

DETERMINAREA CURENTULUI DE
POARTA DE AMORSARE
Tiristoarele au mai primit

şi

denumirea

sugestivă

Cu-Em 0,1 mm în primar şi 200-300 de spire din Cu-Em
0,3 mm în secundar). Dacă generatorul nu funcţionează
de la bun început, se vor inversa conexiunile în montaj
ale terminalelor de la secundar.
MONTAJ
Rezistenţele Rl' r 2 , r 3, precum şi piesele componente
ale generatorului de ton (cu excepţia potenţiometru
lui P 2 şi a întrerupătorului I) vor fi montate pe o placă
din textolit, efectuînd legăturile conform schemei din
fig. 5. Placa va fi prinsă pe fundul unei cutii din material plastic (de exemplu, casetă pentru diapozitive), iar
pe pereţii laterali ai cutiei se vor monta întrerupătorul I
şi potenţiometrul P2 (reglajul volumului de ton). Pe
capacul cutiei se montează comutatorul cu 6 poziţii K,
bornele Rx, priza pentru căşti c.T. şi potenţiometrul
de măsurare P 1 (fig. 7). Acesta din urmă va avea un
buton cu cioc montat pe axul cursorului; concentric
cu axul său, se va monta pe capac un disc circular,
divizat şi marcat echidistant de la O la 100 pe unghiul
activ al cursei.

ETALONARE
După cum am menţionat
necesită etalonare separată
măsurare în parte. Vom

acest
tatorului

domeniul (prima poziţie a comula celelalte scale procedîndu-se analog.

9V

Th

=

BEC

6-12V

+

Oi3A

de «diode controlate» (comandate), datorită faptului
că ele sint, de fapt, nişte diode de mare şi foarte
mare putere, a căror intrare in conducţie (în polarizarea directă) se poate comanda cu ajutorul unor curenţi relativ scăzuţi În circuitul de poartă. 1n proiectarea schemelor cu tiristoare este important să
cunoaştem care anume este valoarea minimă a acestui curent de comandă, deoarece În funcţie de ea
vom alege rezistenţele, tranzistoarele de comandă etc.
Utilizind montajul din fig. 4, putem stabili curentul de
poartă de amorsare astfel:

(CONTINUARE iN PAG. 11)

Pe o coală milimetrică de
trasează două axe ortogonale,

200 mm x 200 mm se
notate D (diviziuni) şi,
respectiv, Rx (fig. 8), ambele divizate echidistant de la
O la 100 (2 mm o diviziune). Primul domeniu de măsu
rare al pun ţii fiind cuprins orientativ între 10 şi 90 Q
(conform tabelului nr. 2), ne vom procura CÎteva rezistenţe de precizie situate în acest interval. Vom porni
generatorul de ton (închizînd întrerupătorul I), vom
pune comutatorul K în poziţia I, vom conecta căştile
la priza c.T., aşezîndu-Ie pe cap, şi vom monta pe rînd
rezistenţele etalon la bornele Rr.. Prin manevrarea
butonului lui P l' vom căuta poziţia acestuia pentru
care semnalul de audiofrecvenţă din căşti se anulează
(sau devine minim). Vom nota diviziunea care corespunde în această situaţie cu vîrful cioculuide Ia butonul lui P l' Perechea (R x - diviziune) astfel obţinută va
fi reprezentată pe grafic printr-un punct. De exemplu,
pentru R",
15 n (± 1%), diviziunea corespunzătoare
va fi, să zicem, 13. Procedăm analog cu mai multe
rezistenţe (cel puţin 10) avînd valori între 10 şi 90 n
şi reprezentăm pe grafic punctele obţinute. Trasăm
apoi cu creionul curba continuă care
cel mai
bine aceste puncte. Am obţinut astfel
de etalonare pentru
scală. Ea poate fi utilizată ca atare
mălSUlrăt,ori!e ulterioare, sau
baza ei se
un tabel de corespondenţă
valorile Re pentru toate divietalonarea tuturor scalelor
modelul alăturat. El
măsurătorile curente.

CONVERTOR
VD3BAL 'li V03 2319 .. V03AD

Convertorul descris, rod al unei
îndelungate experimentări, răspun
de cerintelor traficului de radioamatori, avî~d calităţi tehnice deosebite
În ceea ce priveşte sensibilitatea, selectivitatea, raportul semnal/zgomot
si stabilitatea în functionare.
. Constructiv, conve~torul (fig. )
este format din cinci etaje distincte,
şi anume: amplificatorul de RF,
echipat cu tranzistorul T4 (40673);
mixerul, echipat cu tranzistorul T s
(40673); oscilatorul T 1 (BF
senaratorul T 2 (BF 180) şi
I1T1,~'~_
torul T 3 (BF 180).
Pronuntata selectivitate
tajului est~ obţinută
lor oscilante L 7 -Cv 1
Se observă din schemă că a fost
aleasă formula acordului cu doUă
comenzi, şi anume oscilatorw
rat şi etajul RF separat,
du-se în felul acesta o seIlsilbililta1le
şi selectivitate pronunţate.
Prin reglarea corectă a circuitelor
din etajul de intrare se obţine o
bandă de trecere (la o atenuare'convenaQilă) de numai 100 kHz.
Mixarea semnalului furnizat de
amplificatorul de RF se face cu un
tranzistor MOSFET cu dublă poartă, fapt care duce la micşorarea zgomotului propriu al mixerului şi la
înlăturarea
semnalelor nedorite.
Semnalul de frecventă intermediară
este selectat cu ajutorul circuitului
L 10 -C 2S '
Oscilatorul, prin circuitul L t -CV3,
generează un _semnal cu frecvenţa
cuprinsă între 44,43 şi 45,1 MHz.
Armonica a treia, selectati prin
LrC6, se aplică în continuare prin
L 3 -C9 etajului repetor, micşorînd
astfel influenţa amplificatorului (T4)
asupra frecvenţei de bază a oscilatorului (T d.
Din emitorul repetorului, semnalul se aplică prin Cu etajului de
amplificare.
Prin înfăşurarea L 5 la mixer ajunge un semnal care trebuie să. aibă
o amplitudine de 2,5 Vvv.

Pentru un mixaj corect este necesară reglarea cuplajului intre Ls şi

Con'Stmctia oscilatoruiui impune
piese de foarte bună calitate. Condensatoareie de acord şi cuplaj sînt
cu. mică argintată, iar intregul montaj va fi. inchis intr-o cutie termoizohmtă. Pe capsulele tranzistoarelor Ti şi Tz se va ataşa cîte o «pălă-

L..-

In cazul în care amplitudinea semnalului oscilatorului nu este constantă în toată banda, se va monta.
în derivaţie cu L 4 o rezistenţă intre
2 şi 10 Hl
Numărul,

Număl'U1

bobinei

de spire

Li

4

<>...." .....

.M

G2 o o G,

D~/S
40673

6

ŞOI.:

R.f.'

110

0,35

Ls

5

se

bobinează pe

carca-

Ls0,35

5

se Ibobineazi la '5 mm
de L 7J
$':;

bobine;uă

OII

~

bobinea2ă

OII

L 7J

2,5

0.,35

:5

Ls

2,5

0,35

:5

pas

1 mrn.; OII miez de ferită.
va fi ecrana~ dimen-

ecranului:
14 x 14 x 12 mm. din {abil de Cu-Ag, 0,1 mm
0,3

5

se bobinea.m

"(le

car-

casa lui Ls Da o distanţă
de 3 mm
L Io

10

0,1

carcasă.

tip «Ma

maia»
Lu

2

0,1

idem
(LllO)

se bobiDeui peste ['11.0

rie» din polistiren eXIJaIuialt.
Plantarea
placă din SIu;w··teJi[IOllU
2,5 mm
stabilitate mecalucă
La reglaje se recomandă folosirea
unui generator de
şi a unw
voltmctru
Frecvenţele de acord ale circuitelor sint indicate in schema. de
principiu. iar in tabelul alăturat datele constructive ale bobinelo!. t
Pentru reglarea sellS1llt>llilfăl;n
plificatorului de RF,
tranzistorului,11 T4- se
siune variabilă
trul P I _

Tx-Rx
în banda de 2m

Ing. N. IUNOIU

Aparatul, destinat radioamatorilor, este realizat pe circuit imprimat
(după cum se vede in fig. 1) şi
cuprinde patru sectoare (baterie,
difuzor, modulator şi oscilator).
Între sectoare folia de cupru a cablajtilui imprimat este Întreruptă,
urmind ca .legătura intre circuite
să fie făcută cu mici agrafa de
sirmă, introduse in orificiile lăsate
special pentru acest scop (liniile
punctate).
Dimensiunile radiotelefonuluÎt,*inindu-se seama de antena aşezată
paralel cu circuitul imprimat, sînt
de cea 35/65/160 mm.
Aparatul cuprinde două părţi
funcţionale importante: modulatorul şi oscUatorul, conform schiţei
din fig. 2 (in schiţă comutatorul K
este pe p~ziţia recepţie).
Modulatorul are patru tranzistoare de tip EFT, T2 şi Ts - pnp,
iar T3 şi ~ -npn. EI indeplineşte
pe rind funcţia de ny.>dulator-Ia
emisie şi amplificator -- la recepConstructia este uşor de realizat,
fădndu-se doar asupra
astfe~ incit intre minu
sul
electroiitic Cit:
masdsă fie o tensiune de 4,5 V.

atent

ţie şi

invers se face cu un comutator de la aparatele de radio tranzistorizatp (de tip «TURIST»). Acesta
se poate păstra aşa. cum este. Ia
emisie apăsindu-se pe un but€:~»
iar la recepţie pe celălal bufon»
sau se poate modifica desfăcin
du-se cu grijă şi mont~ndu-sein
locul butonului de recepţie un arc
după care comutatorul se inchide
la loc.
Difuzorul tine loc
la emisi~ si" constă
cască
telefonică de 40 fi.
Piesa principală o constifuiefrarlJzÎstorul TI • care trebuie să osci~eze
la peste 200 MHz (BF 1~ Bf 214·§
BF 215), lucrind in regim de
rE~a~ţie la recepţie şi ca os€:~~ator
modulat În amplitudine şi frecvenţă la emisie.
Desenul din fia. 1 este la scara
1:1, deci prin decli:oore
suprapunere peste o placă
circuit
imprimat poate fi copiat cu ajutorul
indigoului, urmînd ca in continuare
să se perforeze cu un burghiu de
1 mm orificiile pentru piese. DMpă
aceea se trasează circuitele cu
soluţia descrisă in revista «T~h
nium}) nr. 4 din 1916. Faza urmă-

cu
din

diametru interior de 6 mm,
de Cu ş~efuit cit mai fin

mai bine Cu-Ag) CU" 1,5 mm
Dm~;talnta intre spere este de cea ~
1.5 mm. Ant~na este de tip b,ston, ~

folosim la r'âdioreceptoarel~! porta- ~
oile; ea se racordează la jUl'ilătatea ~ .
bobinem l prin intermediul unei Q
sirme de Cu de 1---=1.,5 mm.
s::, .
Transfor-matond TR e$~e de la ~
radioreceptorul «Mamaia» (de cuplaj) la care priza mediană se las~
~iberâ. Bobina de soc se execută
pe un miez de plastic (tub de la
mine~ cu pastă pentru pixuri),
folosindu-se sîrmă de Cu-Em c/J 0.2
mm. cu care se bobinează spirâ~.;
ringă spifA un număr de 40 de spere. ~ ,
Rezistenta P este de tip semire- ~

, \t.

Condiensatorul CT este un trimer ~

waerde30
trecerea comutaforului f'
recepţie, se mane'reaza

in

l
,
.

cu o surubefnită rezistenta semi!1'eg~ab'iIă P pinii cînii in difuzor se
~~-h\-----,r------:---t1
aude fişiitui caracteristic superreacţiem D urm~nd ca prin mişc~rea
spir,dor bobinei l (apropierea sau !.d
depărtarea lor) să se intre in bandăj)t(
ace "dul fin f;tcindu-se GU aitltorul 'u'

d<'3, 30 oF'

cablajul

~,

Reinnoifi-vă

din timp abonamentul
pentru trimestrul IV la

TEHN_UM '77

,

Prin tematica sa variată, revista
TEHNIUM reprezintă un instrument
util. pentru atelierele şcolare şi pentru
tll'ţi cei preocupaţi de realizarea unor
construcţii tehnice.
De la 1 septembrie a.c .• oficiile şi
agentiile P.T.T,R., factorii poştali, difuzorii de presă din intreprinderi şi
instituţii primesc abonamente pentru
trim.•V/1977. Pretul unui abonament
trimestrial este de'6 lei.

----------------------------- -----------------------------------~----------~--------~
zaoer. Valoarea tensiunii dEL~i!şire de 12 V (sau aHalin limitele anunţate) se stabi1~:;1e din potenliometruf cu valoarea de 1 k. fi .
Cind curentul debitat depeşeşte 100 mA. tiristorul Th se deschide şi blochează
stabilizatorui.l:n felul aceshl'realizÎndr,l-se protecţia. A~astă situaţie este semnaiizati de bec.
Reven~rea in situatia normală se obţine pnn d~sfacerea contactului K. Tiristomi
fi de amice tip. Montind o altă valoare in !ocul rezistenţei de.1 il, se
Majontat,ea echipamentelor tranzistorizate, realizate ş!"rtUiza.fe de că:bre radio- mod~iicâ pragui de gimitare a curentului debitat in sardnă.
amatori in
sint aJimepfate la tensiunea de 12 V. Această va~are a tensiunii
este aleasă.
o' parte, fiindcă constructorii Ge tranzistoare
iin
de funrţionare a produse!or
iar
je altă
ech~~a.+
aiimentat şi din baterii de aCllmtJlal0al"e
Ali'me!rltaltond, a cărui schemă este prezentat~ alăturat" furnizează~' tensiune
ş; 15
stabilizată 9lectroo,c, şi, În plus, intreg
este
este prevăzut Jn primar cu Îniăşu"1:ue
cu sediunea de 6
2
de
130 de spire ~ 0.5,
in punte cu 4 diode F 4Ql.
::s.t:;:!t)niz<f!'rea tansli!1ii·;-'se obţine ''CU cele două tranzistoare
l7!pon: cu diooa

'1,

I

În laboratoarele de chimie din şcoli, facultăţi, institute de cercetare, unităţi medicale şi farmaceutice etc.
există instalaţii de distilare a apei pentru consumul
intern. Calitatea apei distilate obţinute (apreciată în
funcţie de destinaţia sa) se verifică periodic, prin prelevare de
şi măsurători simple de ordin chimic
(elor,
etc.) sau fizic (conductivitate electrică,
pH etc.).
rînd
Dezavantajul acestui sistem constă în
tocmai
necesitatea de a se efectua
pela constatarea unei nereguli în funcriodice.
limitele admise}, stocul de
în vasul de recoltare este în
cornplrOl1l11S. Nu numai că se pierd astfel un
şi o cantitate suplimentară de
dar există chiar riscul ca
de a utiliza o parte
apa
urmările
pentru experienţa
n,.~.n" .. "t"l de
«beneficiar».
a înlătura astfel de neajunsuri, unele instalatii de distilare sint
cu un sistem automat
, control al
apei, asigurînd avertizarea soluminoasă, precum
oprirea automată În cazul
gradului
de impuritate.
Un dispozitiv
fel este prezentat În continuare, cu menţiunea că
funcţionează
Se
dintre mineralizare şi (,l"\lnrh,,...ti,,,jf<>t,><>
Prin urmare, domeniul de apjllc2lbIlltate
LI c este
la depistarea impurităţilor
în
(ioni, caz care, dealtfel, este cel mai frecvent în practică.
Cu titlu informativ amintim că dispozitivul mai
poate fi utilizat
avertizare şi comandă În orice
situaţie
care o rezistenţă-traductor îşi micşorează valoarea sub o anumită limită (între O şi 10 MQ);
traductorul poate fi de temperatură, de lumină, de presiune etc.
Schema bloc a dispozitivului este dată În fig. 1, iar
in fig. 2 se prezintă schema electrică de principiu.
Q.V.l""'ICHJU

e'

Prin conectarea alimentării (acumulator de 12 V) şi
inchiderea întrerupătorului
este pregătit
pentru a intra În
traductoo
mare de cea
rului se află
10 MQ (limita se reglează din
P), tranzistoarele
şi T 2 vor fi blocate.
tiristorului
va fi astfel
potenţial negativ, deci tiristorul rămîne
blocat. Atunci cînd rezistenta traductorului scade sub
valoarea prestabilită, amplifi~atorul de curent TeT 2 se
deschide suficient pentru a polariza pozitiv poarta tiristorului. Acesta din urmă va intra în conducţie şi
va rămîne deschis chiar dacă ulterior rezistenta traductorului va creşte peste limita de comandă, 'blocatea putîndu-se face numai prin acţionarea întrerupă
torului I. în acest fel este declansat sistemul de avertizare sonoră şi optică; totodată s~ produce andanşarea
releului Re, ale cărui contacte, normal închise, B-C (în
serie cu alimentarea sistemului electric de Încălzire al
distilatorului) se deschid, întrerupînd astfel instalaţia
de distilat.
Referitor la pIesele componente se fac următoarele
Tranzistoarele TI şi T 2 vor fi de bună calibeta de 80-100, curentul rezidual foarte
po tenţlO metrul (250 kQ sau 100
dacă sensimare) va fi liniar.
ţelor nu sînt
R 1 se ia intre 39 şi 100
3 şi 10 kO, R3 între 5 şi 10 kO. Grupul
acelaşi
sarcină pentru tranzistorul
poarta tiristorului.
de tensiune
0,
tipul
se
alege Rs Între 100 şi
iar R4 între 600 Q
kQ, verificîndu-se dacă tiristorul
se deschide prin scurtcÎrcuitarea emitorului lui T 2 cu
colectorul.
un consum continuu de
radiator infinit. Practic se
cm 2 (aluminiu 2 mm).
tiristoare de mai mică putere
tensiunile inverse de autorur{~tllonan~a releului si a soneriei.
U",ţ'h7l"\t"1'11 sonor
fi de orice tip, 'cu condiţia
să funcţione?:? la 12
(t.:-nsiune continuă), cu un consum de maxfmum 1 A.
Piesa esenţială de comandă o constituie releul Re,
prevăzut a funcţiona (fer;n) la 12 V şi dotat cu contacte normal închise care5ă poată conecta şi deconecta curenţi mari la tensiunea reţelei de 220 V (2-5 A,
în funcţie de puterea fierbătorului electric de Ia distilator). Pentru diminualca scînteilor la comutare, se
vor monta în paralel pe contacte condensatoare (cîţiva
nanofarazi) cu tensiunea de străpungere de peste 300 V
(dacă releul nu a fost prevăzut cu aceste condensatoare).
Traductorul rezistiv de impuritate în apa distilată
va fi montat la extremitatea serpentinei de condensare.
Pentru realizarea traductorului se vor face în prealabil unele experimentări cu probe de apă distilată de
calitatea dorită. Astfel se va confecţiona un obiect
izolator de mici dimensiuni (o plăcuţă dreptunghiulară
din textolit sau plexiglas de 15 x 5 x 2 mm) în care
se vor practica pe lungime mai multe găuri ~O,75-1 mm.
în două dintre aceste găuri se vor introduce forţat ace
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astfel încît gămăliile să"
parte (fig. 3). Apoi se pune
o picătură de apă
pe faţa cu gămălii şi se mă
soară rezistenţa celulei conductometrice astfel formate.
Se alege distanţa dintre ace astfel încît retistenţa' să fie
de ordinul megaohmilor (1-10 MQ).
Apoi se trece la confecţionarea traductorului propriuzis, înlocuind acele prin două fire scurte de platină
încastrate în peretele de sticlă de la extremitatea serpentinei, respectind distanţa şi orientativ dimensiunile
cu care s-a experimentat anterior (fig. 4). Operaţia se
poate face într-un atelier de sticlărie, la flacără de
hidrogen, platina avînd proprietatea de a se suda bine
cu sticla.
O altă variantă practică o constituie montarea firelor de platină într·un alt tub scurt, care se va ataşa
ulterior la extremitatea serpentinei de condensare
(fi~. 5).
In ambele cazuri, extremităţile fire lor dinspre interior vor fi foarte scurte (1-2 mm) şi orientate pe direcde scurgere a
de apă distilată, astfel
să se prelingă pe peretele
fiecare
tubului,
ambele capete de platină.
Extrelmit~llle din exterior ale firelor de platină vor
fi lipite
cositorire la capetele unui cordon bifilar
care se racordează la dispozitivul de cobine
mandă.

Se va face Încă o verificare finală, pornind instalaţia
de distilare
potenţiometrul de sensibilitate
la limita de
a avertizării. Prima picătură.
de apă cu o
mai mare de
avind o
rezistenţă cu mult
mică (sute, zeci de
sau chiar mai puţin), va declanşa dispozitivul,
modului de funcţionare prezentat mai sus.
Menţionăm că
de comandă a alimentării (releul
la boilerul electric) va fi montată
cu asistenţa unui cadru de specialitate,
a preîntîmpina eventualele accidente posibile.
automată a instalaţiei (ci numai
nu se doreşte şi
a vertizarea),
va fi eliminat din circuit fără alte
modificări.

P!CATURA

DE APA DISTILATĂ

PLACĂ

~lOlATOARE

de
foarte

bună
şi

calitate

mare).
de
Alimentarea montajului se
la o sursă de tensiune
preferinţă
care poate
mInimum 500 mA
o tensiune de 6-8 v:
cu un filtraj bun.
Din punct de vedere funcţional, schema este alcătuită din trei blocuri:
a) circuitu1 de semnalizare, conţinînd
bateriile de 9 V, întrerupătorul 12 , becul
B2 şi avertizorul sonor, în serie cu contactele de lucru A-B ale releului;
b) ampIificatorul de curent, compus
din tranzistoarele T4 şi T 5, rezistenţele
aferente R3' ~ şi Rs şi sarcina din colectorul lui T s (releul Re, rezistenţa Ro
~i dioda D 1 de protecţie, şi becu1 B 1 );
c) amplificatorul sesizorului de prezenţă (T h T 2, T3 şi piesele aferente),

AUMENTATOR
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t

R
T5

s o5A

820.0. EFT212
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(~ >50)

mite un consum de aproximativ 50 mA.
La un consum mai mare, tranzistorul
se va Înlocui cu un tip de putere corespunzătoare.

La o serie de aparate electronice se
poate observa o situaţie paradoxală:
aproape toate piesele sint electronice,
comutatorul de pornire Însă (piesa cea
mai solicitată) este construit pe principiul mecanic. Din acest motiv, comutatorul de pornire-oprire al unui
aparat este piesa cea mai vulnerabilă. Situaţia se complică În special
atunci cind comutatorul este montat in
potenţiometrul pentru reglarea volumului sau În claviatura comutatoru!ui
de unde. Această situatie se remarcă
la aparatele de radio, magnetofoane,
casetofoane etc. Dacă potenţiometrul
sau claviatura respectivă nu se poate
procura, amatorul depanator este pus
Într-o situaţie dificilă. Problema menţionată se rezolvă printr-un comutator
electronic.
În fig. 1 este redatăschema unui
comutator electronic cu intrebuintări
multiple, iar În schiţa din fig. 2a-b,
contactul de comandă. Urmărind schema, se poate vedea că tranzistoarele
T1-T2 formează un mu Itivibrator bistabil. Atingind cu degetul contactele
b-c sau a-c, bistabilul basculează si,
polarizind in mod corespunzător tra~
zistoarele care urmează, comandă pornirea, respectiv oprirea, alimentării
aparatului electronic cuplat la bornele
dispozitivului.

LAOISLAU FRIEDMANN
Consumul dispozitivului este de o
valoare neglijabilă. Tensiunea de alimentare a montajului se va corela cu
tensiunea de alimentare a aparatului
ce urmează a fi alimentat. Rezistenta
R va avea valori diferite in raport de
x
tensiunea de alimentare, astfel: la
9 V - Rx = 470 k.o. ; la 6 V - Rx =

=

220 krr, iar la 4 V -

R

x

=

100K

C
OPRIT

PORNIT

Primele trei tranzistoare se indică a
fi de tipul BC 109. Acest lucru este
necesar intru cît aceste tranzistoare
asigură o amplificare mare cu un zgomot de fond redus. In acest fel a fost
posibilă atingerea unei sensibilităţi
Încît montajul răspunde la o rezistenţă
mai mică de 5 M fl aplicată pe contactele de acţionare. In locul tranzistoarelor SC 109 se poate Încerca montajul cu
SC 107 sau SC 108, sortind exemplare
cu coeficientul beta cît mai mare.
Dacă la bornele de ieşire ale dispo-

O.

Tranzistorul indicat pentru T5 per-

470K

+

EFT250

:: .

B*
1--------111-- .î. .

zitivului În locul aparatului electronic
se cuplează un releu, dispot:ttivul poate
comanda şi acele aparate electronice
care sint alimentate din reteaua de
curent alternativ. Pornirea şi oprirea
acestora folosind contacte de comandă prin atingere constituie o soluţie
tehnică aplicată actual numai la aparate costisitoare.
Releul folosit va avea izolaţia corespunzătoare tensiunii comandate, iar
contactele vor trebui să suporte curentul consumat de aparatul comandat.
Această soluţie (folosirea unui releu) poate fi abordată de constructorul
amator şi În situaţia În care nu dispune
de un tranzistor de putere pentru T5
care să suporte consumul aparatului
comandat.
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UOITmETRU
numERII
de măsură pentru circuitul ŞI. Aceasta se numeşte iniţializarea sistemului.
în fig. 2 se dă schema bloc detaliată a unui voltmetru numeric de
curent continuu. Se poate observa
că numărătorul este format din două
decade (numărătoare zecimale) şi că
sînt prezente decodificat oare pentru
ca să decodifice numărul binar de
la decade şi să-I facă potrivit pentru
comanda tuburilor de afişaj (tuburi
Nixie). De asemenea, sistemul de
comandă mai are încă o ieşire necesară comenzii de afişare după terminarea perioadei de măsură
În fig. 3 sînt desenate formele SeITl'
nalelor necesare înţelegerii
năru voltmetrului.
Convertorul tensiune - frecvenţă
(fig. 4) este un circuit astabil comandat în tensiune, urmat de două tranzistoare necesare formării semnalu"
lui şi separării convertorului de res ..
tui aparatului pentru ca frecvenţa
să nu fie influentată de nimic altceva
în afara tensiunii de la intrare. Sînt
prevăzute trei intrări pentru tensiuni pînă la 10 V, 100 V ş~ respec-

de măsură numerice
convertesc mărimea electrică direct
intr-un număr care apare scris (afipanou şi poate fi citit chiar
un

Schema bloc a unui voltmetru numeric de curent continuu cu conversie tensiune-frecvenţă este prezentată in fig, 1. Principiul este următorul : tensiunea de la intrare
este convertită intr-un semnal alter-
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nativ a cărui frecventă este direct
proporţională cu mări~ea tensiunii,
iar un numărătOl." «măsoară» această
frecvenţă. prin numărarea perioadelor in unitatea de timp. Să urmărim
schema bloc din fig. 1. Convertorul
ten;.;:iu.ne·frecventă transformă ten·
siu.nea de măsură u:,_ Într~un semnal
cu frecventa f:=a· Ux+fo'> unde a
fi» sint două constante. Sistemul
comandă genen~a;fJl un impuls cu
dUflidă coa<;t,mtă
. Ac;cst impuls
sCIlumtiui d(~ la convcr..
av51cate umri circuit SI care
nUJIDă:ră1.0fli.1I I-a
~cestu:j
impulsuri

(LA CiRCuiTUL
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Nlllwiră1toru1 însă numără

:numai pină.Ia un număr maxim N o,
care porneşte din nou de ·Ia
;a:ID. Astfeţ după timpul de măsură
TIJi\ in numărător se va afla numărul
NA. =f' T.-K· N(h unde K este un
număr intreg ales astfel inel1 NA < N o.
Dacă in NA =f· T.-- K· N o se Înlocuieşte f=a' U,x+f(h se obţine
N A =a' U,x' T.+fo · Tm-K:N o.
Proiectantul are grijă ca întreg
sistemul să satisfaQ\ următoarele

A

î
iNiriA-

,jZARE)

condiţii:

a' T IIII =l şi fo ' Tm-K' No=O.
În acest caz, numărul care se află
in numărătoI' la sfîrşitul timpului
de măsură T. va fi egal cu NA = U x •
Sistemul de comandă mai are rolul
de a aduce numărătorul În starea
zero inainte de a genera semnalul

10

m
tJ.t

ax BGlUl

EfDl10

"şi")

tiv, 1 000 V. Convertorul este prevăzut cu protecţie la supratensiune
cu ajutorul a patru diode de tip
F057. Toate tranzistoarele trebuie
să aibă un factor de amplificare P
cuprjns între 100 şi 200. Piesele notate cu asterisc vor trebui să fie
exact de valoarea notată pe schemă,
cu o toleranţă de cel mult 2%,
deoarece de ele depinde buna func• ţionare a aparatului.
Sistemul de comandă (fig. 5) este
format dintr-un circuit astabil şi
două circuite de Întîrziere. Toate
tranzistoarele sînt de tip BC 107 şi
trebuie să aibă un factor de amplificare P cuprins Între 100 şi 200.
Toate piesele notate cu asterisc trebuie să fie cu o toleranţă sub 2%.
Condensatorul de 300 nF se realizează prin punerea în paralel a două
condensatoare de 150 nF.
În fig. 6 se află un circuit ŞI urmat de un inversor cu un tranzistor
care trebuie să aibă factorul de amplificare P cuprins Între 100 şi 200.
In fig. 7 a se dă schema unui circuit
bascu]ant bistabil cu care se realizează numărătoarele decadice, iar
în fig. 7 b se dă reprezentarea schematică. a circuitului basculant bistabil cu intrările şi ieşirile lui.
În fig. 8 se arată cum trebuie interconectate patru circuite basculante bistabile pentru a forma un
numărător decadic.
În fig. 9 este redată schema unui
decodor binar-zecimal obisnuit, împreună cu tubul de afişaj (t~b Nixie),
iar în fig. 10 schema redresorului
pentru alimentarea tuburilor de afi-
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Kn

afişan.~
mă.

(intensitate

maxi-

a cifrelor şi pilpiire minimă),
fără ca să. fie afişat alt număr in
afară. de 00.
Etalonarea pe scara de 10 V se
face astfel: se desface sîrma dintre
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Se recomandă ca tot aparatul să
fie realizat pe trei plăci de cablaj
dublu placat (în afară de sursele de
alimentare care vor forma o a patra
.. placă de cablaj), după cum urmează:
pe prima placă vor fi montate convertorul tensiune-frecvenţă, sistemul
de comandă si circuitul SI cu inversorul afere~t, pe a doua' placă se
va monta primul numărător cu decodificatorul şi tubul de afişaj aferent, iar pe a treia placă celălalt
numărător cu decodificatorul şi tubul de afişaj respectiv.
Alimentarea aparatului se va face
din două surse care să asigure tensiunile de +6 V şi -6 V, montate,
împreună cu redresorul din fig. 10,
pe o a patra placă de cablaj. Sursele
de +6 V şi -6 V pot fi orice tip
de surse stabilizate.
După. realizarea şi testarea fiecă
rei plăcute de cablaj în parte se
intcrconcctea7A conform schemei
bloc din fig. 2 şi se trece la reg1ajul
aparatului.
Reglajul se face în patru etape,
după cum urmează: 1) aducerea ]a
:t.ero; 2) etalonarea pe scara de 10
3) cta]onar(",a pc seam dl~ JOO V
4) e1:alonarca pG seara de 1 000
Aduc(~rca la :t.ero se fal:C in fdul
urmă.1or: horna dl~ intrare a sl::ărll
de 1() V se leagă. cu o sîrmă scurtă
şi groasă. Ja boma O V (la
potcnliometrul de 25 kel (fig. 5) se
a.duee Ia zero, se rcglcaYA po,teIIlH)-·
metru] de 10 k!l pină cind nnrn~1"nl
afişat este 00, iar apoi se reglcaYA
potenţiomet.rul de 25 k.O pină cind
se obţine un maxlm al
de

b

borna de 10 V şi bOlna de O V,
se montează Între aceste borne o
tensiune etalon de 9 V
din potenţiometrul de
pînă cind este
Etalonarea pe scara de 100 V:.
se montează Între bornele de 100 V
şi O V o tensiune etalon de 90 V
şi se reglează din potentiometrul de
270 kfl (fig. 4) pînă cind

+6V

i

D

B

A

EtaJonarea seării de
V: se
montea7A intre borna de 1 000 V
borna de O V o tensiune etalon
250 V

de 2,7
1) Cind se

utilizează

celelalte vor fi lăsate
tensiunea: etalon trecurent
<.~u
virf la
din
utiliza
tenvaloare decit
de mai sus, eu
să. flc
CU!DrJ11J.8C fu domeniul de măsură al
de
4) tensiunile elaIon se
divizarea
unei
cu ajutorul a două rezistenţe şi măsurarea tensiunii rezultate cu
unui voltmetru
de calitate.
După aceste reglaje se poate trece
la utilizarea aparatului.

(URMARE
DIN
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-·punem miliampermetrul pe scala de 100 mA
(curent continuu) şi butonul potenţiometrului la
maximum; dacă prin apăsarea butonului B becul se
aprinde, vom lua un alt potenţiometru de 2 k.o;
-dacă prin apăsarea butonului becul nu se aprinde, ţinem butonul B apăsat şi reglăm cursorul pctenţiometrului În sensul scăderii rezistenţei inseriate
pînă la aprinderea becului; curentul citit pe instrument În această sitl,!aţie va fi foarte apropiat de valoarea de amorsare. In funcţie de tipul tiristorului, el
poate fi de cîţiva miliamperi pînă fa citeva sute de
miliamperi. Dacă valoarea sa este mai mare de
50-00 mA, in montajul descris mai sus, seva utiliza
un potenţiometru de 500 fi bobinat, se va renunta, fa
rezistenţa de limitare, şi la nevoie se va comuta mmampermetrul pe scala de 200 mA.
Constructorii începători care nu posedă instrument de măsură vor conecta, În montajul din fig.
diferite rezistenţe cunoscute intre poartă (P)
plusul bateriei. Se incepe de la valori mai
(2 k.o. I 1,5 kQ.', 1 k.Q., 820 Q.) şi se iau rezistente
'din ce in ce mai mici, pînă cind becul se aprinde.
Va10area cea mai mare, R,pentru care becul se aprinde, permite determinarea aproximativă a curentului
de poartă de amorsare: se imparte tensiunea de alimentare la R şi se obţine curentul (de amorsare) prin
circuitul poartă-anod.

Il

re pe
fie paralele.
centroplanul cu ace de gămălie şi,
după ce verificăm perpendicularitatea,
lăsăm să se usuce cleiul cu care am

CONSTRUCŢIA

FUZElAJUlUfi

şipci (baghete)
subtire.
ne pregătim piesele
fuzelajului. După
care este ia scara 1:2, desenăm,
şi apoi şlefuim: din
de brad
4 mm N..,"'''...... ~

continuare pregătim patina de aterizare 12. Îndoim două baghete 5/2,
În stare umedă, la flacăra unei lumînări,
iar după uscare, lipim Într-un şablon
făcut din ace cu gămălie chiar pe desen. Finisăm apoi patina şi insemnăm
locul cîrligului de lansare.
Cîrligul de lansare 13 îi Îndoim dintr-o bandă de tablă de aluminiu si îl
lipim de patină după ce il Înfăşurăm
(matisăm) cu aţă de cusut, apoi lipim
patina de
fuzelajului
după
uscare, de
2
diul unei
Controlăm

SEC. A-A

11

6

ţia

din nou
Iăcuim cu
părţi ale fuzelajului

din baghetă
inferior al
ClialQOnalele 3a
la 3e,
de
x 2
bucăţi),
In""'''''I'',",,,,,.,,,,lo superioare ale fuzelajuşi 5b. Din lemn de brad cu grosilui
mea de 4 mm decupăm piesele 7, 8,
9
10. Montarea şi incleierea fuzela.
le facem direct pe planul de execuţie (desen). Individual fixăm fiecare
piesă pe plan cu ace cu gămălie, iar
sub partea de lipire aşternem o pînză.
Asamblarea şi lipirea cu clei AGO
le facem În următoarea ordine: cadrul
inferior al fuzelajului 1 cu longeronul
inferior 2, diagonalele 3 a-e şi direcţia 4;
piesele de brad 7, 8, 9, 10.
Controlăm dacă este lucrat precis şi
corect; înlăturăm'abaterile şi lăsăm sa
se usuce cleiul.
După uscare lipim longeronul superior sting 5 a şi centroplanul sting 6 a,
După uscare îndepărtăm acele cu
gămălie, rotim fuzelajul cu cealaltă
parte pe planşetă şi lipim longeronul
nre!oă1tlm.

o 10

50

100

Pe ambele
hîrtia rămasă pe partea de sus şi
folosind emaita. După uscarea
prin umezisfîrşit,
scaunul 15,
selllirondelele de carton 16 (ambele le
decupăm din carton), pe baghetele
5 x 2 pregătim suporţii profundorului
17. În corpul fuzelajului practicăm gaura de if; 2 mm şi În ea lipim sîrma de
if; 2 mm (18), manşa de comandă a
machetei. Vopsirea finală a fuzelajului
o facem prin aplicarea a două-trei
straturi de lac incolor sau emaită.
CONSTRUCŢIA

ARIPII

Alegem nervurile prevăzute cu orificii pentru fixarea aripii (B) şi lipim
cîte două Împreună; astfel obţinem
4 nervuri cu grosimea de2 mm. Pe două
dintre aceste nervuri lipim placaj de
4 mm, fiecare pe partea opusă (dreapta
şi stinga). Asemănător lipim două

13
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EIHILIBRAREA
ROTILOR

Ing.. M .. STRATULAT

zoarelor.
Efectele tehnice neplăcute apar
cum, din păcate, obişnuiesc să facă si atunci cînd dezechilibrarea rotilor
mai multi dintre conducătorii auto), nu este sesizabilă prin înrăutăţlrea
ori după' inlocuirea pneurilor sau la confortului, adică la modificări reladeformarea unei jante. urmare a tiv reduse de echilibraj. Iată, de
vitezei mari de deplasare a vehicu- pildă, o masă de dezechilibrare de
lului, apar unele manifestări «ciu- numai 100 g determină apariţia
date» ale acestuia, mersul capătă unei forţe perturbatoare de peste
un caracter trepidant, săltind in- 50 daN la 100 km/h!
1n ce constă, de fapt, dezechilitreaga maşină, ca in cazul rulajului
pe un drum cu denivelări echidistan- brajul? Un caz concret: datorită
te; În plus. CÎnd sînt afectate roţile imperfecţiunii de fabricaţie sau dadin fată, volanul manifestă o vibra- torită deformării ce poate apărea
ţie supărătoare. in astfel de condiţii ulterior la jantă, centrul de greutate
conducerea maşinii este dificilă, G al ansamblului jantă-pneu nu
rulajul devine obositor ca urmare a cade e'!.acf În centrul de rotaţie O
(fig. 1). In acest caz, masa neechiliscăderii confortului, iar securitatea
brată va face ca pneului să i se impricirculaţiei este pusă in pericol dame o poziţie preferenţială atunci
torită inrăutăţirii aderenţei. mai ales
cind este suspendat, iar În timpul
În viraje.
Pe lîngă toate acestea, exploata- rulajului se produce o forţă centrirea automobilului cu rotile dezechi- fugă C, care solicită partea de
librate amplifică uzura anvelopelor. sprijin a roţii.
Prin plasarea pe jantă a unei
conduce la deteriorarea rulmenţilor
ma egală cu m, În
de la roţi şi, in acelaşi timp, acţio mase aditionale
,
nează negativ asupra stării amortipunctul A, diametrul opus masei
Cînd starea tehnică a rotilor este

neglijată prea multă vreme (aşa
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nervuri, care vor fi nervurile de capăt.
putem să procedăm la asamblare.
Pe desenul aripii (stinga şi dreapta)
care a fost mărit la scara 1:1 (pe calc)
fixăm nervurile (S), longeroanele (D,
F, C, E) şi colţarele (G). apoi indeiem
cu «Ago» sau «Aracet».
Scheletul aripii fiind terminat. il şle
fuim, profilăm bordul de fugă E, prelucrăm nervurile de placaj (partea dinspre centru) incit să urmărească suprafata fuzelajului (avind deja piesele de
legătură montate in fuzelaj). In final,
aripa o impinzim (învelim) cu hirtie
(prima dată partea de jos. intradosul.
apoi cea superioară, extradosul). 'ntindem hirtia, umezind-o cu apă, iar
după uscare Iăcuim aripa de 4-5 ori
cu nitrolac diluat. După uscarea lacului (cind deja nu mai este lipicios),
presăm aripa pe
de lucru in
aşa fel Încit să nu se
torsmona..
De pe acest «şablon»
2-3 ore. Partea de iml:iiimrlire
năm prin lipirea initiak:lor
tea superioară
stingi} şi cifra (partea
aripii drepte), astfel incit ~n~;cri'p1ioniill
rea să fie citibilă
sus, de la derivă. Af1l1p~~nClljul
zator (22) il de~:uJlIăm
grosimea de 2 mm, rotunjim borduriie, şlefuim (eventual apUcăm un strat
cu tuş galben diluat), bordul din
te il consolidăm prin lipmre cu
adezivă (23) şi intregul ansamblu
Iăcuim de două ori cu lac incolor di..
luat sau emaită.
şi

MONTAREA ŞI
CENTRAREA MODELULUI

În partea centrală a fuzelajului intra-
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ducem sîrmele de imbinare a aripii
(lamela 11) şi montăm aripa. Intre
longeroanele superioare ale fuzelajului 5 a şi 5 b. În regiunea bordului de
fugă al aripii, lipim o bucată de baghetă
de 4 x 4 mm(5c).
Cu un fir de cauciuc legăm ampenajul stabilizator.
In partea din faţă a fuzelajului fixăm
prin intermediul şurubului M3 cu rondelă şi piuliţe (20) atitea plăcuţe din
plumb (21) Încît modelul, sprijinit În
punctul situat la 35 mm distanţă de la
bordul de atac al aripii (vezi desenul),
să fie in echilibru orizontal pe C.G.
(centrul de greutate).
După ce verificăm dacă nu este
forsionat, aeromodelul se poate lansa
in zbor. Primele lansări se i'ac pe timp
fără vint, la şes sau de pe pantă.
il lansăm din mînă in jos ca şi
CMrn am ţinti un punct pe solia distanţa
de fi m in faţa noastră. Dacă modelul
~a inAltime şi pierde din vitelă, respectiv
c:adc, sub bordul de atac al ampenaju..
orizontal se introduce adaos din
<:an.on . Da.cA modelul l.boară cu viteză

de dezechilibrare face ca roata să
capete un echilibru indiferent, datorită readucerii centrului de greutate În centrul roţii. Astfel, roata a
fost echilibrată static. Dacă roata
se suspendă pe un ax plasat În
centrul ei, atunci echilibrarea statică se face lăsînd roata să se Învîrtească liber pînă la imobilizare;
se notează poziţia
şi În partea
superioară a jantei.
continuare
se aplică, succesiv, mase de echilibrare tot mai mari, pînă cind roata
lăsată liberă, În orice poziţie, nu se
mai roteşte. Procedeul, deşi greoi,
poate fi aplicat de orice amator,
dar, aşa cum se va vedea in majoritatea cazurilor, numai echilibrajul
static nu este suficient.
De cele mai multe ori, deplasarea
centrului de greutate al
se
face nu numai radial, ci şi axial.
tocmai datorită dispunerii caracteristice a masei neechmbrate (fig.
Din această cauză forţa peliurbatoare C creează În timpul invirtirii
roţii un cuplu ±Cd. de semn variabil, care imprimă roţii oscilaţii de
«shimmy». solicitind periculos direcţia.

La distanţă de cea 20 cm de inelul de
remorcai, se leagă pe sfoara de remorcaj (sau nailon) un steguleţ roşu care
permite observarea declanşării modelului din sfoară şi a capătului. după
căderea pe sol (iarbă).
Acest model se lansează din mină
cu botul in sus, precis in direcţia din
care suflă viniul, şi se eliberează din
mînă după ce cablul se intinde şi tractează aeromodelul.
Altă metodă pentru realizarea startului inalt este aceea de catapuftare,
care se poate efectua fără ajutorul
altei persoane, prin intermediul unei
praştii cu un fir, astfel:
1. în pămînt se bate un ţăruş. de care
legăm un fir de cauciuc 1 x 2 mm,
nerăsucit (sau două fire din cauciuc
de 1 x 1 mm);
2. firul de cauciuc il fixăm in
de remorcare simiiar cu metoda
rior descrisă;
3. se intinde cauciucul in direcţia
dinspre care suflă vintul şi se lanseală
modelul cu botul in sus.
Modelul Înainfeală initial cu viteză
maÎ mare, iar la
inăI1imii
maxime se opreşte,

in cazul in care contragreufatea
de echilibraj a fost plasată pe
aceeaşi parte cu masa neechilibrată, atunci efectul acesteia este
compensat parţial de apariţia cuplului C .a (fig. 3); iar dacă contraa
greutatea a fost plasată pe faţa
opusă (fig. 4), atunci efectul dezechilibrului dinamic este şi mai
accentuat.
Inlăturarea acestui neajuns nu
se poate face decit dacă se creează
un cuplu egal şi de semn contrar
cu cuplul perturbator. Pentru aceasta este necesar ca masa aditională
ma să fie Împărţită in două părţi
montate pe cele două feţe laterale
ale jantei (fig. 5) astfel Încit suma
cupluri lor rezultante să egaleze
cuplul perturbator:
C.d =(C'
c" ).a
Evident, cazJ\ cel m~i complicat
se iveste atunci cînd masa dezechilibrată nu este dispusă ca in
figura 6, fiind i!l1păr1ifă În două
părţi, m' şi m". In acest caz conditia de
dinamic esfe:
·C.d'
C" .d'~ = (C'
C" ).a
a
a
Rezultă că echilibrarea cu o singură contragreutate este defectuoasă, deoarece masa neechilibrată se poate afla oriunde in secţiunea transversală a roţii. De
aceea, de multe ori, se obişnu
ieşte, ca soluţie de compromis,
ca masa adiţională să se împartă
În două părţi egale, care se monteazăpe ambele laturi ale jantei.
Numai la maşir.He de viteză redusă şi cu janfe inguste se poate
ac.cepta soluţia plasării unei singure contragreutăţi.
Din cele expuse rezultă mai intii
că, de cele mai multe ori, echilibrajul static nu este Îndestulător
şi, in ai doilea rind, echilibrarea dinamică a roţii este un proces
complicat care nu poate fi efectuat
cu mijfoace artiz.anale, ci numai pe
maşini speciale de echilibrat, care
se găsesc actualmente in dot.area
tuturor staţiilor «service» din ţară.
Nu trebuie să uităm că echilibrarea
a roţilor scuteşte pe posela
sorul vehiculului de multe neplă
ceri ulterioare.

+

+

+

mare, apropiindu--se aceentuat de pă"
mint, introducem adaos din earton

Intre bordul de fugă al amp<majului
orizontal şi fUlelaj. Operaţia se repetă
la obţinerea unui lbor planat
corect. Deja modelu! poate fi lansat de
la o pantă mai abruptă sau se poate
incerca un start mai inalt. Siariu! inalt
constă În remorcarea modelului cu
un cablu de lansare (fir), similar cu
remorcarea zmeului. Cablul de remorca] este de cea 25 m lungime, din firde
naHon q, 0,2--0,3 mm; modelul se
remorchează prin intermedi.ul eirligului de remorcaj, avînd un inel legat de
caDătul său.

aeromod(~lului

de la Coopera-

tiva «Pmcizia» --Arad
care le are

Ul

(45 de
seful),
mult
timpul afectat predării montajului. Ia
cursurile de initiere.
Bine centrat static şi dinamic, planorul «ICAR» realiz.ează zboruri de citeva
minute ia o lansare; cu el se poate
participa la concursurile de zbor liber
pentru machete.
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PARTICULARITĂTI
., DE ÎNTRETINERE
.,

SI
., EXPLOATARE ALE AUTOTURISMELOR

"TRAIADT"
Ing. 1. NEMETE
obişnuit,

6 V, 2x15 W, joacă rolul releului de
control. Datorită lipsei filamentului 2 (defect
sau Înlăturat), curentul circulă prin contactele 1,
prin bobina 4, borna 49 a a instalaţiei electrice,
placa de conexiuni 6, către becurile de frînă.
Nefuncţionarea uneia sau a ambelor lămpi
in circuitul comandat de contactele 5 este
de semnalizare a actiunii de frina re este o defecţiune greu sesizabilă de la volan. De aceeC\mon- legat in serie un bec de control.
Cind ambele lămpi de frînă funcţionează,
tarea unui bec de control al funcţionării stopucircuitul acestora trece un curent suficient
rilor este o imbunăfătire a insfalafiei electrice
a menţine contactele 5 lipite, caz În care
ce măreşte s,iguranţa ·circulaţiei. '
de
control este aprinsă, atestind funcţio
Schema de montaj a circuitului de control
narea Iămpilor.
este redată În
1. Un releu de semnalizare
Atunci cind funcţionează numai un singur
bec pe stopurile-frină sau cînd acestea sînt defecte, contactele 5 sînt desfăcute şi lampa de
.....- - control nu arde.

BEC DE CONTROL
PENTRU FUNCTIONAREA
STOPURILOR-FRINA

+

MONTAREA fARURILOR DE CEATĂ
culoarea fasciculului luminos, cît
lor de montaj, farurile de ceaţă
au
a imbunătăti conditiile de vizibilitate la apariţia ceţii.
.
.
Montajul farurilor de ceaţă (întotdeauna două)
se face pe bara de protecţie, faţă În prealabil
riqidizată. Ia cca 40 cm de extremităţile barei.
In figura 2 este redată schema de conectare a
farurUor la instalaţia electrică, utilizÎndu-se parametrii schemei electrice a autoturismelor «Trabanb>, anterior publicată.
Pentru circuitele figurate cu linie întreruptă
se va utiliza un conductor electric cu sectiunea
de cca 1 mm2 ! iar pentru rest, cablu ma( gros,
cu secţiunea de cca 2,5 mm 2 • in cazul in care se
utilizează faruri de ceaţă obişnuite, În circuit se
introduce o siguranţă de 15 A, iar cînd se montează faruri cu halogen, siguranţa va fi de 25 A.
Farurile de ceaţă cu halogen sînt sensibile
la supratensiuni, tensiunea de alimentare nu
trebuie să depăşească 6,3 V. De aceea, după
montare se controlează tensiunea de alimentare
a farurilor cu un voltmetru obişnuit branşat la
bornele
V şi -li din figura 2. Dacă la turarea
motorului tensiunea de alimentare a farurilor
depăşeşte 6,3 V (generatorul electric livrează
cca 7 J) V), conductoarele de alimentare trebuie
lungite pentru a amplifica pierderile de tensiune
din circuit.
şi
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Se utilizează de obicei două claxoane cu
tonuri diferite, montate după schema din figura 3. Se intrebuintează o bobină de tensiune
legată la bornele mi şi 86 ale instalaţiei electrice
si un releu obisnuit. Conductoarele elf}ctrice
figurate cu linie' plină vor avea sectiunea de
cea 21 5 mm 2 şi lungimea cît mai mică, pon'tru
evitarea
de tensiune in circuit.
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DORmEIE
[ODDU[ERII
PREVEDTIVE
Colonel V. SECA
Circulaţia modernă.

trebuie să recunoaştem, nu
este deloc
ea pune an de an, lună de lună
noi şi dificile
participanţilor la circulaţie
şi indeosebi conducătorilor de vehicule.
Pregătirea in cadrul şcolii sau a unor cursuri
pentru obtinerea dreptufiui de a conduce autovehicuie este necesară. am putea spune chiar indispensabilă, dar ea nu garantează că cel ce a intrat În
posesia permisului de conducere va deveni un conducător experimentat şi sigur.
Există piloti de autoturisme, motociclete, motorete care im,ată din fiecare «secvenfă» de circulaţie,
din fiecare accident Din păcate. sint unii care privesc cu indiferen1ă ce se intimpIă in circulaţie, nu
trag invăţăminte nici din modul corect de circulaţie
a unor şoferi, dar nid din greşelile altora. Ei trec
prin «viata străzii. ca «gisca prin apă» şi rămîi literalmente surprins că după ani şi ani de zile la volan,
sau la ghidon, nu numai că nu au invătat nimic, dar
au uitat şi o parte dintre normele de circulaţie ce le
cunoşteau cindva.
Adevăratul pilot nu incetează niciodată să inveţe
şi nu consideră nicioda1ă că a invăţat totul.
Perfectionarea continuă a pregătirii şoferilor şi
piloţilor de autovehicule cu două roţi are drept
consecin1ă o circulatie mai sigură. mai fluidă. scăde
rea numărului de Încălcări şi de accidente de circulaţie.

Conducerea

preventivă urmăreşte

tocmai perfecde autovehicule,
ameliorarea stilului lor de pilotaj, comportarea manierată. civilizati in traficul rutier.
A conduce preventiv inseamnă mai mult decît a
respecta cu stridete normele rutiere, Înseamnă a
lua toate măsurile pentru a evita angajar~ intr-un
accident pe cale de a fi produs din pricina Încălcării
unei reguli de circulaţie de către un alt participant
la trafic sau a ameliora cit mai mult consecinţele
unui asemenea eveniment rutier atunci cind el nu
mai poate fi. in nici un fel. evitat.
Există. bineinteles. o intreagă gamă de măsuri,
de manevre in «arsenalul» conducerii preventive,
ce se recomandă pentru evitarea unor asemenea
situaţii periculoase.
Ar fi complet greşit si se creadă că. stilul preventiv
de conducere priveşte numai pe piloţii de autoturisme şi autovehicule grele. Dimpotrivă. acest mod de
conducere este pa deplin valabil şi, in acelaşi timp,
accesibil şi pentru conducătorii de motorete şi
motociclete. Merg ş.i nmrn dqtar1e afirmind că unele
manevre ale stilului 00 conducere preventiv sînt
mm uşor de efectuat 00 ditre pilotii autovehiculelor
pc două mji.
Modul de conducere preventiv este adesea interpretat in mod simplist" apreciindu-se că el inseamnă
o conducem cu ri:eze
redu.se, care privează
pe piloti de satisfactia conducerii autovehiculelor
şi transformi pilmajul intr-o corvoadă.
Nimic mai greşiţ deoarece a conduce bine, sigur
nu inseamnă a conduce incet. Dimpotrivă. conducerea foarte lentă provoacă adesea greută1i circulaţiei, are ca efect crearea artificială a coloanelor,
enervează participanţii la trafic; după cum şi eX<:e8ul
de viteză. folosirea unor viteze in neconcordantă
cu condiţiile concrete de circulaţie au aceleaşi urmări nocive pentru trafic şi participanţii la circulaţie.
in toate ţările cu circulaţie dezvolta1ă. se insistă
pe invAtarea şi aplicarea regulilor conducerii preventive. norme care in articolele viitoare le vom
explica detaliat. pentru că accidentele au fa bază,
de 1()-42 ori mai frecvent in comparaţie cu defecţiunile tehnice. greşelile pilotilor atit in domeniul
conducerii, cit şi al regulilor de circulaţie.
ţionarea pregătirii conducătorilor

marte

me

becuri cu
puteri;
cuarţ-iod;

- tuburi cu xenon, dintre care se
folosesc practic În fotografie numai cele
cu funcţionare de scurtă durată, echipind blitzurile electronice.
Necesităţile de iluminare
În practica fotografică normală pot
perfect
satisfăcute utilizînd sursele de lumină
de mai sus, montate În corpuri adecvate.
Instalaţiile de iluminare utilizate de
fotoamatori trebuie să fie cît mai simple,
mai uşoare, uşor de montat şi transportat, cu posibilităţi multiple de iluminare.
Desigur că achiziţionarea unor surse de
lumină specializate poate fi avantajoasă
În măsura În care acestea sint utilizate
frecvent.

este cea
care trebuie să evidentieze elementul
principal al imaginii (figura umană, de
exemplu). Deseori, lumina principală
este cea mai puternică şi răspîndită pe o
suprafaţă relativ mare, ceea ce permite
să fie apreciată uneori şi ca o lumină
generală. Lumina generală poate Însă
să fie considerată ca lumină de umplere
atunci cînd lumina principală se referă
la o suprafaţă mică
LUMINA DE UMPLERE asigură iluminarea acelor zone din cîmp care altfel
nu ar fi deloc iluminate de la alte surse
specializate. În general, lumina de umplere este mai difuză şi mai slabă decît
cea principală.
LUMINA DE CONTUR scoate În
evidenţă zone din profilul subiectului
faţă de fond (fundal) sau de restul
subiectului.
LUMINA DE MODELARE este cea
care serveşte atenuării părţilor umbrite
ale subiectului sau care ajută realizării
impresiei de relief.
LUMINA PENTRU FUNDAL asigură iluminarea acestuia În funcţie de
intenţiile

compoziţionale.

LUMINA DE EFECT nu este totdeauna folosită. Ea asigură obţinerea
unor efecte speciale de iluminare ale

pentru
rar) sau mai
decît cea a
principale, în funcţie de intenţiile compoziţionale. Sursele folosite sînt difuze sau ..
concentrate dacă se urmăreşte punerea
este
În evidenţă a unor detalii.
pe
4.
LUMINĂ constă dintr-o
CORPURI DE ILUMINAT
cutie mare, În interior aibă mat, în care
PENTRU LUMINĂ DIFUZĂ
se află montate multe becuri. Un geam
mat inchide cutia. O serie de găuri
Vom folosi, În general, noţiunea de
special date asigură aerisirea cutiei.
corp de iluminat pentru orice dispozitiv
Lumina dată de acest corp de iluminat
care conţine un izvor de lumină. În cazueste de o extremă calitate si utilitate.
rile cele mai simple, becurile fotografice
Băile de lumină fiind grele şi avînd gabapot fi considerate corpuri de iluminat
rite mari, se atîrnă de tavan sau de o
din punct de vedere funcţional.
consolă dintr-un perete lateral. Figura
1. BECUL NITRAPHOT SIMPLU 3 prezintă un astfel de corp de iluminare
(sau un bec de tip R), montat Într-o dulie
într-o execuţie modernă şi de dimensiuni
aflată pe tavan sau pe un perete lateral
relativ reduse, echipată cu 4 becuri
de culoare deschisă, devine o sursă
speciale. O lumină asemănătoare se
de lumină difuză pentru iluminare genepoate obţine montînd pe o placă un
rală sau de umplere.
număr oarecare de tuburi fluorescente,
2. BECUL NITRAPHOT ~ONTAT În care caz există şi avantajul unei
INTR-UN REFLECTOR Simplu este incălziri extrem de reduse. Trebuie să
corpul de iluminat de bază pentru 10to- se ţină cont de temperatura de culoare
amatorul mediu. În funcţie de deschide- a tuburilor, mai ales dacă se folosesc
rea reflectorului, lumina este mai mult pentru fotografia. color.
sau mai puţin difuză. Acest corp de
5. SURSELE:· SECUNDARE DE
iluminat, plasat relativ aproape de suLUMINĂ DIFUZĂ sînt. În general,
biect (1-2 m), lucrează ca o sursă de
suprafeţele de culoare deschisă care
lumină concentrată; reflexiite date de
reflectă lumina emisă de sursele propereţi (dacă sînt de culoare deschisă)
priu-zise. Ele pot fi întîmplătoare (pereţii
joacă rolul de lumină de umplere (fig. 1).
camerei, o perdea, costumul de culoare
Cu cit forma reflectorului devine mai
deschisă al subiectului uman etc.) sau
/<

Sursă de lumină combinată. Un bec cu
halogeni de 250W asigură o lumină continuă de mare intensitate.
Cu un tub de xenon se pot realiza numinări
cind se
acest lucru,
principală.

~
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Este vorba, În principal, de bateriile
de becuri de tip PAR sau nitraphot oglindite. Ele dau o lumină difuză dacă sînt
aşezate la distanţă mare de subiect si
una considerată concentrată din cauza
intensităţii mari, dacă sînt În apropierea
subiectului. Bateriile de becuri (fig. 4)
sînt corpuri de iluminat caracterizate
de o mare mobilitate. Becurile se grupează pe plăci (electroizolante), prevă
zute cu miner şi întrerupătoare, sau pe
suporturi metalice speciale tubulare.
Pentru necesităţile normale nu se depă
~eşte numărul de 4 becuri pe un panou,
In caz contrar ar deveni o baie de lumină
de intensitate mare.

CORPURI DE ILUMINAT
PENTRU LUMINĂ
CONCENTRATĂ

În contextul activitătii .fotoamatoriceşti vom considera ca iumină concentrată aceea care se aplică pe o anumită
zonă din spaţiul de lucru cu o intensitate
mare. Vom considera, de asemenea
tot ca sursă de lumină concentrată acei
corp de iluminat care furnizează lumină
chiar de o intensitate mică, pe o zonă
foarte restrînsă a spaţiului.
Menţionăm că ataşarea unor tuburi
piinii, palete laterale la un reflecto;
pentru lumină difuză duce la obtinerea
unor surse de lumină concentrată. Un
fotoamator care dispune de 3-4 reflectoare normale (se găsesc În comert În
citeva variante constructive) p·oate' să
realizeze atit lumină difuză cît şi concentrată În condiţiile unui mic studio fotografic.
1. Corpul de iluminat furnizor principal
al luminii concentrate este reflectorul.
Un astfel de reflector conţine o sursă de
lumină incandescentă (cele cu arc nu
se folosesc de către fotoamatori) sau

de xenon cu funcţionare conun sistem de lentile
În marea
a
şi o suprafată
tantă
spatele sursei. Se
prevede posibilitatea reg!ării pozitiei oglinzii faţă de bec sau a becului fată de
lentila de proiecţie a luminii. E·xistă
multe construcţii mai simple sau mai
complicate. Vom prezenta cititorului un
r~fle~t?r pentru uzul amatorilor şi profeSIoniştilor, de construcţie modernă,
«ROLLEI>>-250 (fig. 5). Proiectorul foloseşte o sursă de lumină speCială (fig. 6),
compusă dintr-un bec cu halogeni de
250 W, o lampă cu descărcare (tub cu
xenon) pentru iluminări de scurtă durată
pentru corecţia temperaturii de culoar~
a bec.ului cu halogen~ şi un corp protector din sticlă specială avînd şi rol de
corecţie a compoziţiei spectrale a luminii. Proiectorul permite modificarea
fluxului luminos. Pe spatele său se află
butonul de reglare a luminii, mufa cablului de alimentare de la reţea, mufa cablului de. sincronizare pentru tubul fulger,
becuri de semnalizare.
2. O sursă simplă de lumină concentrată constă dintr-un bec nitraphot (sau
un bec cu halogeni) a cărui lumină este
proiectată printr-un tub Îngust (fig. 7).
Sursa devine reglabilă dacă tubul isi
poate modifica lungimea şi dispune d·e
o lentilă (fig. 8).
3. Pentru iluminări speciale există
su~se de lumină concentrată de puteri
mal reduse, de mici dimensiuni. În
figura 9 este redată o astfel de sursă
de lumină concentrată care utilizează
un bec cu halogeni. Se observă un accesori,:, m.?dern, l;In dispozitiv de reglare a
tenSiunII de alimentare pentru variatia
intensităţii luminoase. dispozitiv montat
separat pe suportul de prindere fiind
dealtfel o piesă detaşabilă.
•
Tehnica actuală pune la dispozitia
fotoamatorului corpuri de iluminat ca·re
P?t satis.face. cerinţele normale sau speCiale de Iluminare În spaţii mici sau medii. De exemplu, există posibilitatea comandării surselor cu impulsuri (lampa
fulger din construcţia reflectoarelor de
tipul «ROLLEI>>-250) de la distantă nu
'"!umai prin cablu, ci şi prin radio. În
fl,gura 10, care reuneşte sintetic cîteva
corpuri de iluminat moderne, remarcăm
caseta unui receptor radio de telecomandă pentru reflectorul principal. Emiţătorul se află În apropierea aparatului

ELEMENTE DE PRINDERE
ŞI FIXARE
Fixarea corpurilor de iluminat În pOZide lucru dorită se face pe multiple
Cea mai simplă solutie constă
Într-un cadru de sîrmă (fig. 12), prevăzut
cu două articulaţii şi un inel cu ajutorul
căruia cadrul poate fi atîrnat de un pealtă soluţie simplă, utilizabilă la
rete.
corpurile de iluminat relativ uşoare,
este cea a elementelor de prindere mopile care se ataşează la diferite obiecte.
In această categorie intră dispozitivele
de tip cleşte (prevăzut cu perniţe de
caUCIUC), ca acela din figura 13, sau dispo_zitive cu şurub (fig. 14).
In condiţiile de lucru tip studio se
folosesc suporţi trepied sau coloană,
cu sau fără elemente telescopice. în
figura 10, precum şi in celelalte figuri
~e ~ot observa suportii corpurilor de
Ilumma~e.! de tip coloană şi cu tijă
ra.batablla, pentru susţinerea reflectorulUI pentru lumina de contur sau de efect.
O serie de tije, culise cu elemente de
blocare şi articulaţii servesc Îmbinării
ţia

căi.

o

~~rţilo~ ~?mponente, susţinerii şi reglă

rtI pOZIţieI

corpului de iluminat.
. ~orpur~le ~e iluminat care ocupă porelatIV fixe pot fi prinse de bare
orizontale În consolă sau fixate de tavan
(fig. 15).
In ansamblu, orice sistem de susţine
re trebuie să satisfacă condiţiile:
- să permită poziţionarea dictată de
direcţia necesară a flClxului luminos,
ceea. ce presupune minimum trei grade
de I!be.rtate (rotaţie in plan vertical,
rotaţie mplan orizontal, deplasare liZlţU

niară

pe verticală);

- să permită o fixare sigură În orice
pozitie, fără riscul dezechilibrării sistemului.

CONECTAREA LA RETEA
Conectarea se face la reţeaua normală

de
V sau 220 V. Sursele
respectiv becurile, sînt conuna din cele două tenC()OE~ctan~a corpurilor de iluminat
după verificarea puterii perinstalatiaelectrică a locuintei.
Puterea admisă este cea Înscrisă .
contorul electriC, exprimată direct În
sau calculabilă cînd se da amperajul
miixÎm admis:
P = U reţea. I maxim.
Puterea instalată este suma puterilor
tuturor consumatorilor din 10cuintă
ceea ce înseamnă că pentru~orpurile d~
iluminat rămîne doar o parte.
Instalaţia destinată special corpurilor
de iluminî;!t trebuie să fie de o maximă
siguranţă. De aceea este recomandabil
ca pentru fiecare corp de iluminat să
existe montate pe o placă izolantă
(textolit gros de 8-10 mm, marmură etc.)
o siguranţă de amperaj corespunzător
consumului maxim, un întrerupător de
tensiune şi o priză pentru conectarea
corpului de iluminat. Legătura cu reţeaua se face printr-un cablu trifilar,
intreaga instalaţie fiind cu legătură la
masă

(priză

şuco).

Alimentarea becuri lor direct la tensiunea de lucru scade durata de viată a
acestora din două motive. Pe de o parte,
şocul pornirii comportă un regim tranzitoriu defavorabil becului; pe de altă
parte, becurile ard În regim nominal si
cînd nu se fotografiază. Se recomandă
de aceea introducerea unui comutator
de c?nec.tare serie-paratel, l (fig. 16) şi a
doua pnze. Pornirea se lace pentru
legătură serie, ceea ce va determina
intrarea treptata În regim ŞI o micşorare
mult mai mică a vieţii becului.
In ]nchelere, cîteva staturi practice:
- Intre reţea şi corpurile .de iluminat
să se interpuna o cutie cu prize (cutie
de distribuţie), prevăzută cu un comutator general şi cu o siguranţă generală.
Această cutie trebuie să fie solidă si
dacă se poate, pe rotile, pentru a o fac~
uşor mobilă.

- Cablurile se vor trage numai pe
podea sau la nevoie pe pereţi; cele lăsate
in aer sint surse sigure de accidente si
pagube. Cablul care pleacă de la surs·a
de lumină va coborî de-a lungul suportului şi va fi trecut printr-un inel atasat
la piciorul acestuia.
.
- Cablurile vor fi suficient de lungi,
astfel incît corpurile de iluminat să poată
fi plasate oriunde În încăpere.
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RADIORE[EPTOARE
[U [IR[UITE InTEIiRATE
ing.. STEUAN LOZNEANU

Fiz.. MARTON ENDRE
Circuitul integrat monolitic TAA 840,
încapsulat DIL 14, conţine etaje ce realizează ARF, mixer autooscilant, amplificator de frecvenţă intermediară cu RAA,
detecţie, preamplificator audio şi driver.
Etajul de putere audio se realizează separat, cu două tranzistoare în montaj
complementar. Capacitatea şi rezistenţa
de detecţie sînt, de asemenea, integrate.
La etajul de FI poate fi conectat un instrument de măsură îndeplinind funcţia
de indicator de acord, considerindu-se
acordul optim atunci cind indicaţia instrumentului este maximă. Acest instrument poate fi de 500 pA cu R internă
=800 Q, sau de 300 pA cu Ri= 1,5 kU
în fig. 1 este prezentată schema unui
radioreceptor cu posibilităţi de recepţio
nare a emisiunilor pe U M (comutatorul
1 pe poziţia 1) şi U L (comutatorul 1
pe poziţia 2), realizÎndu-se o sensibilitate
limitată de raportul serrlna1/zgomot =
20 dB, de 20 VJm. Eficacitatea RAA este
de 64 dB. Pentru obţinerea puterii standard de 50 m W este necesar ca tensiunea
de audiofrecvenţă pe picioruşul 9 al
circuitului integrat să fie de maximum
4,5 mV.

Puterea nominală de
torsiuni totale de 10 la
900 mW (în cazul utilizării
putere audio a tranzistoarelor
AC 181); pentru o
de 650
la
ieşire, distorsiuniIe
sint sub 2 la
sută, iar pentru o
de 450 mW ele
nu depăşesc 1 la
difualizorului este de 4 Q,
mentare de 6 V, consumul
fără semnal
final
este de
20
rul

AC181
AC180

-15 Q
82 Q
- 220 kQ
4,7 kQ (potenţiometru)
-150 kQ
-10 Q
- 22 kQ
-10 kQ
- 68 Q
R 10 - 270 Q
R t t - - 220 Q
R 12 --150 Q
R13 - 3,9 kQ
R 14 - 4,7 kQ
RIS
510 Q (termistor)
Rl
R2
R3
R4
Rs
R6
R7
Rs
R9

C l - 200 JLF/16 V
C 2 - 410 p-Fj16 V
C l -0+195 pF
C 4 - 6+25 pF
Cs. -56 pF
C 6 -41 oF
C 7 -160 pF
Cs: -6+25pF
C g , -0+80 pF
CII> -10 oF
Cu - 22 JLF/16 V
Cu -3,3 oF
Cu -lOoF
C l4 -100 oF
Cu - 4,1 oF
CI€).- tOoF
C 17 - 32 JLF/10 V
Cu - 410 p-FjlO V

maximă alternativă obţinută

I

I
I

I
L
______ _

FIG. 2
Rl -- 8,2 kQ
R2
8,2 kQ
R3 -22 kQ
R4
560 Q
R 5 - 56 n
R6
390 Q
R 7 - 4,7 kn (potenţiometru)
Rs - 1 kQ
R9 - 18 kQ (27 kn)
R IO
10 kn
R l l - 68 Q (180 Q)
R12 390 Q
R I3 - 100 Q (semireglabil)
R I4 - 27 Q (120 Q)
RIS
130 Q (termistor)
R16 3,9 kQ (15 kQ)
R17 - 4,7 kn (10 kQ)
CI C2
C3

--

C4 Cs -

0+280 pF
6+25 pF
8,2 pF
0+280 pF
6+25 pF

C 6 -6,8 pF
C 7 -300 pF
C 8 -41 nF
C 9 - 100 oF
C IO - 10 p-F/16 V
Cu -47 oF
C 12 -47oF
C l3 - 220 oF
C l4 - 100 nF
C 1S -10 oF
C 16 - 2,2 oF
C 17 -100 nF
C l8 - 410 oF
C 19 - 2,2 nF
C 20 - 32 p-FjI6 V
C 21 - 32:0 p-F/16 V
(220 pFj16 V)
Cu - 330 pFjl6 V
(640 pFj16
C 23 - 220 pFj16

pFj16
Tl
Tz -

187
AC 188

V)

R,

C23

H04 ~ +
Cm

f1Jil

RZ

Ct~II....-.<i
..
,

n.4I"""'"

"",
G41---6-..........::..:.:::....I
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la

frecvenţa

de rezonantă este de 100 mV. Filtrul
are dimensi~nile 10 x 8 x 3,5 mm şi este
format dintr-un disc piezoelectric eeramic polarizat. Acest disc este fixat între
două plachete aurite, fiecare fiind terminată printr-o cosă pentru circuit
mat Acest tip de filtru prezintă
risticile unui circuit acordat cu un Q
între 800 şi 1 000. Intrarea fiIpiezoceramic,. care constituie sarcina pentru mixerul autooscilant, trebuie
să asigure adaptarea cu ieşirea, iar ieşirea
filtrubri să fie adaptată cu intrarea AFI;
aceasta, între mixerul autooscişi filtrul piezoceramic se introduce
un cÎfcujt oscilant de bandă îngustă
acordat pe frecvenţa intermediară, contribuind şi la mărirea seiectivitătii Folo-

m

FIG. 1
TI T2 -

minalul 12 al circuitului imprimat prin
Cu} un filtru cu selectivitate concentrată
de tip piezoceramic, care asigură o selectivitate mare faţă de canalul alăturat şi o
frecventă de acord constantă (tocmai
frecven\a intermediară) cu o toleranţă de
1 kHl. si () Iătime a benzii de trecere de
aproxim'ativ 10 kHz. Capacitatea proprie
este de 190 pF ± 10 la sută. Tensiunea

sirea filtrului piezoceramic este justificată de dimensiunile mici, frecvenţa de
acord constantă, selectivitatea mare
pentru faptul că permite realizarea
fără neutrodinare, ridicînd stabilitatea,
fiabilitatea şi simplificind fabricaţia Tadioreceptorului. Există diferite filtre piezoceramice avînd următoarele frecvente
de acord: 452 kHz; 455 kHz.; 460
468 kHz; 470 kHzetc.
Un radioreceptor ce se aseamănă CODstructiv cu cel descris anterior este cei
din fig. 2, realizat cu circuitul TAD 100
şi utilizat pentru recepţionareaemisiun.i
lor pe U M. Circuitul TAD 100 estecompus dintr-un mixer, un oscilator, un etaj
amplificator FI, un detector, un preamplificatof audio şi un driver.
Etajul de putere audio se realizează
tot cu două tranzistoare în montaj complementar. în acest caz, cu perechea
AC 187-AC 188 se asigură pe o iru.pedanţă de sarcină de 4 Q, la un grad
de distorsiuni de 10 la sută, o putere
nominală de ieşire de 1,5 W, alimentind
montajul la 9 V, sau o putere nominală
.. de ieşire de 0,7 W dacă alimentarea se
face la 6 V. în schemă sînt indicate în
paranteze valorile componentelor ce se
modifică în cazul alimentării la 9 V.
Sensibilitatea limitată de r.aportulsemnal/zgomot egal cu 20 dBeste la acest
radioreceptor de 72 Ji V/m Consumul
fără semnal este de 15 mA, iar eficacitatea RAA de 60 dB. Bobinele ce se utilizează sînt identice cu cele folosite pentru
recepţia U M la radioreceptorul cu
TAA 840.
Prima parte a circuitului integrat
TAD 100 poate fi utilizată ca etaj de
AFI pentru 10,7 MHz intr-un RR pentru
MF, deoarece banda sa de frecv.enţă
oferă această posibilitate.
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IiEnERATOARE DE
SERII DE ImpULSURI
Aceste generatoare intră în compocircuitelor de telecomandă digicind se urmăreşte economia de
circuit fizic sau a canalelor de frecvenţă,
in instalaţii de interfoane pentru efectuarea apelurilor direcţionate spre anumite posturi etc. Pot fi folosite pentru
testarea circuitelor de videofrecventă, a
memoriilor de diferite tipuri şi a echipamentelor digitale.
Generatoarele de serii de impulsuri
pot fi de două feluri:
A) generatoare care la a.llicarea unei
comenzi repetă seria de impt;1suri dorită
Ia un interval de timp, pînă la Încetarea
comenzii şi
B) generatoare de serii unice de impulsuri. La aplicarea unei comenzi, acestea dau la ieşire o serie de impulsuri,
după care se opresc. O altă serie de
impulsuri va fi dată numai la repetarea
comenzii.

R

Ing. NICOLAE ANCRIAN
A. în fig. 1 se dă un generator de
serii repetate de impulsuri. În componenţa acestuia intră un oscilator realizat
cu o capsulă CDB 400 E, un numărător
binar CDB 493 E, un decodificator binar-zecimal şi un circuit de intirziere. S-a
prevăzut un comutator cu 10 poziţii K2
şi un comutator-întrerupător Kl. Oscilatorul dă o frecventă determinată de
circuitul Re.
.
Pornirea se face actionînd comutatorul Kl. Urmărind fig: 2, în care se dau
diagramele de impulsuri mdiferite puncte
ale schemei, se poate vedea ce se mtîmplă în acest moment. Punctul Ccapătă un nivel logic «O» şi oscilatorul
este pus în funcţiune. Descrierea oscilatorului a fost făcută în revista «Tehnium.»,
nr. 9/1976.
Presupunem că se doreşte repetarea
unei serii de trei impulsuri. Acestea sînt
numărate de circuitul CDB 493 E.

[jJ
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Trebuie menţionat faptu1că deoodifi.catorul are în momentul initial «1»
logic ia toate ieşirile. exceptind ieşirea
«O». După primul impuls. nivelul logic
«O» de la această ieşire trece la ieşirea
1,apoi la 2, după al doilea impuls, şi
la ieşirea 3, după al treilea impuls.
.
În acest moment nivelul <<O» se transmite rapid prin dioda D la intrarea circuitului NU 0/6 CDD 404 E).
Punctul B (care acum este legat cu C
prin K.O îşi schimbă nivelul logic «O»
în «1». Ca urmare, osciJatoml se opreş!tie.
Nivelul logic «1» din punctul C apare şi
la numărător (picioruşe1e 2, 3), aducîndu-l la «O». În punctul A apare un scurt
impuls numai pe durata aducerii la «O»

a

nwnărătomlui.

Dar punctul E nu mai poate urmări
potenţialul din A pe frontul crescător al
tensiunii din cauza diodei, care este
blocată. Astfel, potenţialul în punctul E
creşte treptat, pe măsură ce se încarcă
cond'ensatorul CI prin rezistenţa RI.
CInd potenţialul pe CI atinge nivelul
logic d» (cu o întîrziere de TI), in
punctul B potenţialul scade din nou şi
ciclul se repetă pînă la deschiderea comutatorului K1.
B. Generatorul din fig. 3 dă la ieşire

I

I

I

--

numai o serie de impulsuri la acţionarea
comutatorului Kl. Schema contine un
oscilator, un numărător, un d~ifica
tor şi un circuit basculant bistabil de tip
RS. Funcţionarea se poate urmări pe
diagrama de impulsuri din fig. 4. .
Presupunem că se doreşte un număr
de trei impulsuri. P"mă la acţionarea comutatorului KI, situaţia se prezintă ca
pe diagrama de impulsuri. La un moment
dat se ,comută K.1. Nivelul din punctul F
devine «b> logic, iar în E are loc o că
dere de potenţial.
În punctul C apare un impuls negativ
(derivat ,din treapta de tensiune din
punctul E). Acesta comută bistabilul RS
şi în punctul B apare nivelul logic «1».
După trei impulsuri apare nivelul logic «O» la ieşirea nr. 3 a decodificatorului CDB 442 E., şi deci în punctul D.
Căderea de potenţial duce la bascularea
bistabilului RS şi în punctul B apare
nivelul logic «O», oprind oscilatoruJ.
Astfel, oricît de mult ar sta comutatorul
Kl acţionat, nu se mai întîmplă nimic.
La treoereaacestuia în poziţia de repaus,în punctul E apar:e nivelul logic
«1», care nu acţionează circuitul basculant bistabil.

.(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
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se
care este
ce basculează numai
narea comutatorului B
<>,.,.,..11'''''''''''''',,,,,, semnalului la
se
face din R 9. Tranzistoarele se pot
Înlocui cu EFT 353.
Unele programe destinate unui public mai numeros implică inregistrarea
comentariului ce însoţeşte imaginea
pe bandă magnetică.
La terminarea comentariului, de obicei, un operator schimbă imaginea
printr-o manevră manuală, dar există
şi posibilitatea ca această operaţie să
se facă şi automat graţie unui montaj
electronic. Montajul prezentat funcţionează astfel: pentru fiecare imagine,
comentariul inregistrat pe magnetofon
este cursiv şi fără pauze. Deci, la
intrarea tranzistorului 1; apare o tensiune negativă obţinută prin redresare de pe difuzorul magnetofonului.

Astfel, tranzistorul ~ este deschis,
la fel şi T 2 •
Cind se urmăreste schimbarea imaginii, se face o pauză mai mare de
Ş secunde În inregistrarea pe bandă.
In această situaţie, ~ se blochează,
se blochează şi T 2 • iar releul P2 Îşi
eliberează armătura. Cum incepe iar
un comentariu. P2 se ancianşează, iar
aspectomatul schimbă imaginea. Diodeie se pot inlocui cu F 407, iar tranzistoarele cu EFT 353.

J~l41 W~
+
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Pornirea amplificatoarelor de audiotranzistorizate este Însotită
de un pocnet puternic in difuzoare,
care, pe cît este de supărător pentru
auditori, este şi mai dăunător pentru
difuzare, mai ales că intensitatea acestui pocnet este direct proporţională
cu puterea amplificatorului. Acest zgomot este provocat de trecerea componentei continue prin difuzoare. Cu un
montaj simplu acest fenomen poate fi
Înlăturat şi, bineînţeles, difuzoarele
protejate.
Cind se aplică tensiunea (Ia pornire),
releul nu este anclanşat şi ieşirile
celor două amplificatoare sint cuplate
prin două rezistenţe de 10.0.. După
cîteva secunde, circuitul de intîrziere
intră in funcţiune, releul se anclanşează şi comută contactele, difuzoarele devenind sarcina amplificatorului.
Releul trebuie să lucreze la 12 V.
frecvenţă

Dioda Dz este pentru 12-15 V, iar
D este de tip 1 N 4001 sau F 407 etc.
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E BATR
De o simplitate remarcabilă, generatoru! din schema alăturată poate
servi la învăţarea alfabetului Morse,
piesele necesare fiind: două tranzistoare, un difuzor, un condensator şi o rezistenţă.
Semnalul generat are o frecvenţă
În jur de 1 000 Hz, dar
fi
modificat prin inlocuirea rezistensau a condensatorului cu alte
valori. 1n locul difuzorului se
monta un transformator
semnalul poate fi

In comunicaţiile BLU (SSBt rezultate bune se obţin dacă dinamica semnalului modulator este aproape nulă
(semnal cu amplitudine constantă).
Acestui scop ii serveşte schema de
amplificator compresor. Semnalul de
la intrare este amplificat de tranzistor,
apoi supus unei reţele În care se află
şi două elemente nollini""ro
diodele'
şi

Tranzistorul poate fi şi BC 107 sau
BC 171.
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Imaginea alb-negru poate
ită pe u tu cinescop
onala de 31 cm.
v

Televi
SP
z istoare
poate fi
atit din reţeaua de
alternat
cit şi dintr..o baterie de acumulatoare
de 12 V. Deci poate fi utilizat şi
excu
cu
tarea asigurindu-se d
acumulatorul autoturis- _ . . . . .
mului. Nu se recomandă alimentarea televiz,••ItM111
din baterii.

ne se
antena
tele. .
mna-

lui la recepţie
este slab, televizoru I 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

sută, plătind a~

poi 24 de rate
lunare.
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8742 T
Radioreceptorul «Apollo
produs de Intreprinderea
noton» lasi este
portabil, estinat ascu
isiunilor radiodifuzate
ma undelor medi .
ft

\9

Cu o

bună

stabi

111 . . .·11'111"_

funcţionare, asigură
bilitate mai bună de

o
3
la un raport semnal/zgomot
de 20 dB.
Poate debita el putere
ieşire de 75 mW, cu un procent de distorsiuni mai mic
de 10 la sută.
Alimentarea cu energie electrică este asigurată ,Ia 3 V,
din două baterii de tip R6>
de 1,5 v.

Consumul de curent in
timpul unei audiţii normale
este de 70 mA.
Radioreceptorul «Apol10» este construit după o
schemi electrici de concepţie modernă,· avind componente electronice indigene.
l

L201

. l202·

l.301

L302

Cind nivelul şi calitatea audiţiei scad, trebuie schimbate
bateriile electrice.
Nu ţineţi aparatul la temper.!1turi mai mari de 45° C!
In tren sau clidiri de beton
armat, audiţia buni se obţine
plasind aparatul lingi fereastră.

Radioreceptorul
«Apollo»
poate fi cumpirat la preţul
de 341 de lei din magazinele
cu produse electrotehnice.
l303

BF214
BF2S4
T1

e201

R303
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ÎnTRETlnEREA [A5ETELOR
[U BilnDi mArin TI - .
Un rol important În realizarea imprimărilor
de calitate pe bandă magnetică il au caseta şi
capetele magnetice (capul de ştergere şi capul
de imprimare-redare) ale casetofonului. Acestea trebuie, În primul rind, să nu prezinte deformări sau deteriorări mecanice care să le modifice caracteristicile tehnice şi dimensionale.
Casetele pot avea banda ruptă sau încurcată.
Pentru remedierea acestor deranjamente procedăm astfel: la ruperea be.nzii magnetice se
trag uşor capetele În afara casetei În vederea
lipirii. Capetele de bandă se taie oblic faţă de
marginile benzii şi se aşază În prelungire unul
cu altul. Pe faţa pasivă a benzii (cea care nu este
acoperită cu pulberea de oxid de fier) se lipeşte
o bucată de scotch subţirEl. Se taie apoi scotchul
la dimensiunile benzii. In acest mod, banda
poate fi refolosită pentru noi înregistrări.
-incurcarea benzii magnetice se datorează
faptului că roia pe care se înfăşoară banda are o
viteză mai mică decît viteza de derulare, sau
rolele au loc prea mare În casetă, permiţînd
căderea benzii Între rolă şi peretele interior.
Pentru Înlăturarea neajunsului se desface case-

ta in cele două
de stringere
intinzind-o şi 'n1'.. "",,, ..·",,,,rIl __,, cu
se montează ia loc caseta.
E indicat ca
să
banda magnetică cu ajutorul unei pÎsle uscate sau, dacă
este posibil, se va monta un ştergător cu pislă
prin care să treacă banda inainte de a ajunge
pe capetele de
la capul de ştergere şi ia cel de imprimareredare,
trebuie efectuată curăţirea acestora.
Curătirea se face
frecare cu vată Îmbibată
În spirt 'sau alcool
Înfăşurată pe un beţişor de lemn, pină la Înlăturarea. oricăror urme de
murdărie. În acest mod menţinem capetele magnetice la parametrii de lucru optimi.

.. - Sectiune prin casetă: a. bandă magnetică; b. capul de ştergere; c. are de presare; el cap de citire a sunetului; e. roli
presoare din cauciuc..
2 - Modul de aşezare corectă a benzii
după (',.e a fost curăJiti sau descurcati.

SUlURI Din FRD[TE
Pentru a le obţine, aplicăm aşa
numitul procedeu de difuziune. Procurăm trei sticle de cîte 3 I fiecare,
cu gură largă. in sticla nr. 1 se pune
o cantitate de 1,5 kg de mere tăiate
. tăiţei sau date pe o răzătoare mare.
Căsutele cu simburi ale fructelor
vor ff îndepărtate, deoarece sÎmburii tăiaţi dau sucului un gust
amar. Peste conţinutul din sticlă
se toarnă apoi apă fierbinte (6010°), avînd grijă să rămînă liber
cca un sfert din sticlă. Se Iasă să
stea de o parte 6-8 ore.
In cea de-a doua sticlă se pune
aceeaşi cantitate de mere tăiate
În acelaşi mod ca În prima sticlă,
sE: toarnă sucul Încălzit, obţinut
În sticla nr. 1, şi se completează cu
apă fierbinte. După 6-8 ore se
pregăteşte, la fel ca pînă acum,
conţinutul sticlei nr. 3: mere tăiate,
tot 1,5 kg, peste care se toarnă
sucul obţinut În sticla nr. 2, Încălzit
În prealabil pînă la 6O-~70° C. Sucul
din sticla nr. 3 este pregătit În
vederea consumării lui.
Cind În sticla nr. 1 rămîne doar
borhot, Întreg sucul de mere fiind
Îndepărtat, se procedează la elimin~rea borhotului, in locul lui punîndu-se din nou mere proaspăt·
tăiate. Intreg procesul este reluat
de la început Se asigură pe această

a

cale obtinerea zilnică a unei canti
tăţi de 'pÎnă la 5 I suc de fructe
Sucul rezultat se" remarcă pri
calitatea lui superioară, limpezim
şi un conţinut de _1()-3) la s
substanţe solubile de materie pri
mă.

Un spor de calitate obţineţi folosind o a patra sticlă.
Dacă sucul obtinut nu este consumat zilnic, el poate fi pasteurizat,
În vederea păstrării lui mai mult
timp.
În afară de mere, pot fi folosite
şi orice alte fructe cu partea căr
noasă la fel de tare ca cea a mereIOf- Puteti intrebuinta, de asemenea, coacăze sau agrişe.

AUTomOBILISTI[Ă
constructor
de
automobile.
5}
ORIZONTAL
Automobil tip Bendix cu o viteză
1) Celebru constructor de automode deplasare de 5--46 km/oră - Tip
bile care in 1886 a realizat un autode automobil de mare capacitate. 6)
mobil tip trăsură - Asociaţia sportivă
Port şi statiune balneară in Atlantic
a metalurgiştilor reşiţeni. 2) in jeturi!
-Coastă ce se Întinde pină in strim-«Oameni-roboţi». 3) Forma volatoarea Breton - Oprea Petre. 7) in
nului de la primul tip de automobil al
probă! - Organizaţia Statelor Amelui Daimler - Poate fi frontal. 4) M-a
ricii - A frina. 8) Inginer român care
intors! - Expoziţia automobilului in 1945 realizează un microautomobil
Pe maşinile olandeze! 5) Apa de pe
9) Etaj - Filozof din Evul mediu care
parbriz cind merg ştergătoarele. 6)
imaginează, printre altele, maşini uimiInginer român care brevetează un autoare, cărute~are se vor deplasa cu
tovehicul de 2.5-4 t propulsat cu ajumare viteză fără nici un fel de atelaj.
torul generatorului cu abur - <<Vop10) Autorul volumului «Parada norosea» - Cuiţe! 7) A produce inervaţia cului» - Anterior anteriorului! H)
unui ţesut - A propulsat motorul
Autoturism gen «Fiab>-600 sau «Oltcit»
«Vuia». 8) lege! -Automobil echipat
(2 cuv.).
cu dispozitiv electric, antiblocant pentru frinarea rotilor din
1 2 3 4- 5 6 7 B 9 10 11
spate, cu dispOZitiv au~~~~~~~~~~~=~~~=='I
iomat pentru menţinerea
1
vitezei constante fără in111---1-tervenţia
şoferului. 9)
2
Conform megii - «Zbor
3
jos». 10) Epocă. - Construieşte in 1822 un om4
nibul cu şase picioare.
11) «invăţătură» sau «În5
telepciune».
VERTICAL
6
1) Automobil construit
II---&.-+--+-in 1889 echipat cu motor
7 11---4-De Dion-Bouton. 2)
«Sursă» de mare enerB11---4-gie - Sistem de «ali9
mentare auto». 3) Cu
«viaţă» - Primul in gaz!
4) Tip de automobil electric - Pînă aici poate fi
11
ridicată
meseria
de
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ING. GABOR GHEORGHE -

Bra-

şov

Materialul a fost
care.

reţinut

spre publi-

PETRUT MIRCEA - Agnita
Aplicabilitatea montajului trimis de
dv. interesează mai puţin pe constructorii amatori. Aşteptăm alte realizări.
GELLER .GEZA - Gheorgheni
Ca să recepţionaţi gama 62-72 MHz,
vă trebuie un bloc special În radioreceptor. Nu se poate obţine acest lucru
prin inlocuirea bobinelor din gama
~13 m, aşa cum sugeraţi dv.
AP$STOL GHEORGHE - jud.
Neamţ

Vom publica În curînd un amplifi4 TV.
SCHNEllMIHAI - jud. Sibiu
Nu cunoaştemtipul pieselor al căror
!nc:lir.;~tlv aproximativ il menţionaţi. Însă determinaţi singur prin mă-

cator~eantenă pentru canalul

ADRIAN -

Buzău

oscilatoruiui din radiodestul de dificilă

lor dorite. Te felicităm pentru frumoasele tale preocupări din domeniul electronicii.
GHEORGHESCU ILIE - RimnicuVilcea
La aparatul dv. desfaceţi rezistenţele montate În paralel pe instrumentul
indicator. Măsuraţi apoi, În comparaţie
cu alt instrument, sensibilitatea şi

POSTA
..

calculaţi rezistenţele adiţionale.

BABA COlOMAN - Timişoara
Adresaţi-vă Întreprinderii «Electronica», producătoarea aparatului.
BADEA EUGEN - Constanţa
Temele vor fi tratate în rubrica foto.
Pentru carte luaţi legătura cu librăria
«Cartea prin poştă» sau interesaţi-vă
la anticariat.
lARGU IONEL - Bacău
Verificaţi tuburile electronice din
calea de sunet; se pare că intr-un tub
se stabileşte un scurtcircuit Între grila
1 şi grila 2.
GURAN OVIDIU - Cluj-Napoca
Montajul solicitat a fost publicat in
d in acest an.
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Adresaţi-vă

librăriei

«Cartea prin

poştă».

RAPORTARU GH. - Bucureşti
Am reţin ut sugestiile dv. Nu posedăm schema.
TOCEA CAUN - Cluj-Napoca
Materialul se referea numai la fotografiile alb-negru.
MARGINEANU MARCEL - jud.
Mureş
Adresaţi-vă

editurii care a tipărit
cartea.
COMĂINEC8 IUUAN - jud. Ilfov
Vedeţi articolul apărut în nr. 7/77,
4-5.

GRĂJDAIN NICOLAE - Bucureşti
Luaţi legătura cu uzina constructoare.

NICARBCI LUCIAN
Am

I
Dobrescu Călin -Constanta
«Jupiter» este un
portacu circuiundelor
medii
scurte, produs al
treprinderii «Tehnoton»-laşL De r~mar
cat că gama undelor
scurte este împărţită
in 3
ceea
ce
lui o sellectlVi:tat:e
rită.

Alimentarea
cu
energie electrică este
asigurată din 5 baterii R 20, adică cu
7,5 V. Curentul absorbit În lipsa semnalului este de 25 mA.
În funcţie de legă
turile la mufa de cuplaj de la radioreceptor, se poate inregistra sau se poate reda
un semnal AF.
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