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«De asemenea, se poate spune că prin măsurile stabilite de Comi'te'lul
Central, În acest an s-a Încheiat procesul de reorganizare şi aşezare a învăţămîntului de toate gradele pe o bază nouă, modernă, În strînsă legătură
cu cerinţele dezvoltării economico-sociale, a ţării, ale pregătirii forţei de
muncă şi cadrelor necesare diferitelor compartimente ale societăţii».
(Din Raportul prezentat de tovarăşul
NICOLAE, CEAUŞESCU, secretar general al P.C.R.,
la Conferinta Naţională a oartidului)

PREIiĂTIREA PROFESionALĂ,

LA niVELUL EHlliEnTElOR
A[IUALE. intEPE Din
PRimA TREAPTĂ DE ll[EU
Documentele Conferinţei Naţionale
a partidului reprezintă un luminos şi
vast program de acţiune, un îndreptar
comunist de muncă şi viaţă pentru
intregul tineret. În aceste zile, cind toţi
oamenii muncii traduc În viaţă hotărî
rile Conferinţei Naţionale a partidului
prin insemnate succese, este evide-nt
că şi elevii, studenţii şi cadrele didactice trebuie să'-şi reanalizeze posibilităţile În perspectiva sarcinilor pe care
le au stiinta si tehnica din cutezăto
rul Program
edificării societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi de
inaintare a României spre comunism.
Sărbătorind măreaţa an iversare a Republicii, nu trebuie să uităm că în cei
30 de ani şcoala românească a cunoscut un grandios proces de perfecţio
nare îndrumat şi condus de partid,
menit să ofere tinerei generaţii pregă
tirea optimă pentru muncă şi viaţă.
Este evident faptul că, în ultimul
deceniu, invăţămîntul românesc a cunoscut mutaţii structurale de o deosebită importanţă pentru calitatea pregă
tirii forţei de muncă necesare impetuoasei dezvoltări economico-sociale
a ţării noastre. Înfiinţarea unei bogate
şi diverse reţele de licee cu profil
industrial, eliminarea caracterului exclusiv teoretic al pregătirii elevilor În
diferite trepte de Învăţămînt, îmbună
tăţirea stagiilor de practică productivă,
Întărirea legăturilor dintre unităţile de
Învăţămînt şi cele economice, perfecţionarea pregătirii cadrelor de specia-

al

CALIN STANCULESCU
litate sînt doar cîteva dintre măsurile,
care, aplicate la realităţile şcolii româneşti, contribuie astăzi În mod decisiv
la pregătirea absolvenţi lor pentru mun-

că şi viaţă.

În acest an şcolar, importantele mă
suri adoptate cu prilejul Plenarei C.C.
al P .C.R. din 28-29 iunie a.c. au condus,
În mod legic, la marcarea unei noi etape
superioare, În perfecţionarea şcolii româneşti, în legarea tot mai strînsă a
învăţămîntului cu cercetarea şi producţia. Aplicarea consecventă a hotă
rîrilor privind asigurarea unei pregătiri
multilaterale a specialiştilor de miine,
lichidarea fărîmiţării specializării, care
duce la îngustarea cunoaşterii şi reducerea posibilităţilor specialiştilor din
toate domeniile de a-şi îndeplini cum
trebuie sarcinile încredinţate, sînt necesităţi prezente, ce trebuie să conducă la dinamizarea învăţămîntului,
pentru ca acest important sector al
vieţii sociale să-şi poată indeplini În
bune condiţiuni rolul ce îl are de jucat
În societatea noastră.
Finalizarea pregătirii absolvenţilor
fiecărei trepte de studiu, În sensul
dobîndirii unui sistem bine structurat
de cunoştinţe teoretice şi deprinderi
practice, în vederea însuşirii unei meserii, reprezintă deja un moment caracteristic În complexul proces de formare a cadrelor solicitate de economie.
Obiectivul liceului, sarcina sa esenţială este deci să asigure pregătirea

de specialitate şi calificarea Într-o meserie - la absolvirea şcolii sau după
efectuarea unui stagiu de practicantpentru a putea lucra În domeniile industrial, agricol, economic, sanitar,
pedagogic, cultural, artistic sau În alte
1..,menii ale activităţii sociale, precum
şi cunoştinţele necesare continuării
studiilor in invăţămintul superior. Prima treaptă de liceu devine astfel elementul esenţial al pregătirii de bază
a elevului În vederea formării capacităţii sale de a se integra in producţie.

liceul industrial «23 August» a prein anul trecut, În cadrul primei
trepte, strungari, frezori, Iăcătuşi, oţe
lari, sudori, turnători, rectificatori, care
s-au integrat În colective le de oameni
ai muncii din prestigioase unităţi economice, cum ar fi: Intreprinderea «23
Augusb, intreprinderea de maşini
unelte şi agregate, intreprinderea optică română etc.
In cadrul liceului industrial de prelucrare a lemnului, elevii se pregătesc
nu numai În profilul de bază, ci şi În
cel mecanic sau electric.
«Atelierele de producţie foarte
bine dotate, ne spunea tovarăşul inNicolae Barba, directorul liceupermit o minuţioasă pregătire
productivă, in acelaşi timp punindu-se accentul şi pe latura creativitătii elevilor. Astfel au fost create
dupÎ originale proiecte!j prototipuri
de mobilă pentru tineri, bănci şco
lare multifuncţionale, paturi rabagătit

labile pentru grădiniţe etc. Posibilitatea realizării tuturor operaţiilor
necesare unei producţii de bună
calitate famiiiarizează elevii incă
din prima treaptă de liceu cu exigenţele existente În unităţile de
prelucrare a lemnului.»
Volumul planului şcolar de producţie În acest an este semnificativ pentru
capacitatea elevilor acestui liceu de a
produce încă de pe băncile şcolii bunuri ce pot intra În competiţie din
punct de vedere calitativ cu produsele
unităţilor economice specializate.
În acelaşi timp, pregătirea practică
a devenit o realitate necesară şi În
la cadrul celorlalte licee de specialitate,
care nu demult aveau un profil exclusiv teoretic.
Intrat În al 112-lea an al existenţei
sale, liceul «Mihai Viteazul» din Capitală se numără printre prestigioasele
unităţi şcolare binecunoscute prin calitatea pregătirii absolventilor săi.
Avînd un profil de matematică-fizică,
liceul «Mihai Viteazul» asigură În
acelaşi timp o pregătire practică necesară pentru dobîndirea calificării În
diferite meserii.
«Sintem indrumaii şi sprijiniţi de
Intreprinderea «Metalurgica», ne
spunea tovarăşul profesor Mihalache
Patriche, şeful catedrei de lucrări practice. In cadrul şcolii, elevii Îşi desfăşoară activităţile productive in
trei ateliere de Iăcătuşărie, in două
aieiiere cu profit'elecbic; mai există
un atelier de maşini-uneite, iar grupe de elevi din treapta intii fac
practica la Liceul industrial «23 Au-

Elevii l.iceului «Mihai Viteazul» beneficiază de ateliere bine
dotate, in care se realizează o producţie complexă. Sub indrumarea profesorilor şi maiştrilor, În atelierul de maşini şi utilaje
eEecfrice. ·elevi§ din treapta Întii execută montajul aparaturii electrice necesare producţiei de automobile «Dacia-1 300», ceea ce
reprezintă un important contract comandat de cunoscuta uzină
pitesteană

(1).

În' atelierul de electrotehnică şi electronică al liceului, elevii
muncesc ia repararea şi intreţinerea aparaturii electronice destinată cabinetelor de specialitate (2).

~ \.~K.):·:zfl~Wj.):~~li~~~~

~ i ~!t~;~:\:~i~ \ ~I! ~ ~;~i~ ~ \~ 'f!l~ i~\~ ~I~\:~;!i~ji!~ I~î~ ~I\I~ i ·)·!.·i:}~;t~lf,\~f~ I!:~ ;~ i~ $.!),j;~t'\"i·:;!; ·~.~\ 1:~i~ 1;vi;\~!iI !i; . 'i; :~!'z\i"iJ); .!;~i.! ili!:;!i·\)\·~:a!·i;î;! :rH(1<·!j:!t~J;~ ;~i:!,
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făşoară munca prGductivă la Intre-

prinderea CONECT. Atelierele
noastre au devenit micrGunităţi ale
intreprinderii «Metalurgica», elevii
participind la realizarea unGI' părţi
componente pentru prGducţia de
autGbuze. In ultimul an şcolar a
fGst atestati intreaga promoţie pentru profil ele maşini-unelte, strun"
gărie, Iăcătuşărie, cGnfecţii-textile,
electrotehnică.
Realizarea unui
plan de producţie de aproape
1 300 000 de lei demonstrează că şi
in liceele cu profil de matematică
fizică educatia prin muncă şi pentru muncă dă rGade frumoase, pregătind absolvenţii pentru trepte.su-

perioare de calificare.»
«Este necesar să mai adăugăm,
ne mărturisea şi tovarăşul profesor
Tudor Spulber, director adjunct al lică acum pregătirea absolvelf1tii:or. fie din treapta Întii de litreapta a doua, se face
teoretică cu
pregătire tehnică generală, prin
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ÎNVĂTĂMÎNTUL ROMÂNESC

ÎN ANUL XXX AL REPUBLICII
• Invăţămîntul primar, gimnazial şi prima treaptă de liceu totalizează
10 clase, care sint obligatorii prin lege.
• Pentru industria ţării -aproape 1 000 de licee industriale pregătesc
cadre de muncitori; agriculturii i se va asigura cadre cu pregătire medie
prin 187 de licee agroindustriale.
• Şcoala superioară a cuprins În anul universitar trecut 170 000 de tineri.
• Pentru un elev din învăţămîntul preşcolar, primar şi gimnazial statul
anual cca 1 700 de lei, pentru un elev de liceu suma se ridică la pesfp.
3500 de lei, iar pentru un student peste 13000 de lei.
alocă

• in fiecare an a crescut volumul tirajelor destinate manualelor, acestea ajungind la 30 milioane de exemplare.
• Numai in ultimul an, În Bucureşti s-a incheiat acţiunea de reorganizare şi' dotare a 700 de cabinete de specialitate, 840 de laboratoare şi 820
de ateliere-şcoală cu mai bine de 16000 locuri de muncă.
• in acest an, in invăţămîntul primar şi gimnazial sint create condiţii
pentru şcolarizarea a peste 3 280 000 de elevi.
• in anul de ÎnvăţămÎnt 1977-1978 frecventează grădiniţele. şcolile şi
peste 5 600 000 de copii, elevi şi studenţi, ceea ce reprezintă mai
mult de un sfert din populaţia ţării.

facultăţile

• Deschiderea nGului an şcolar a însemnat, implicit, darea În foloa cca 15000 de noi locuri in grădiniţe, 1 800 de clase, 20 000 de locur.
in ateliere-şcoaIă, 50 săli de gimnastică, 2 000 de locuri in şcoli speciale şi
case de copii. De asemenea s-au dat in folosinţă spaţii noi cu o suprafaţă
de 14550 mp şi cămine cu peste 3500 de locuri pentru invăţămîntul superior.
sinţă

• in cincinalul trecut, pentru nevoile învăţămîntului au fost alocate din
bugetul statului peste 55,9 miliarde lei.
• Întreprinderea «Didactica» a realizat 200 de noi tipuri de aparate,
in special pentru laboratoarele Iiceelor industriale.
• ŞCGIiIGr le VGr
văţămînt moderne, de
pentru

fi repartizate cca 400 sortimente de mijloace de Înla filme, aparatură electronică pînă la maşini-unelte

ateliere-şcoaIă.

• Şcoala, factor hGtăritor În formarea şi educarea tinerei generaţii,
va asigura pregătirea in acest cincinal a 1 900 000 de cadre capabile să partiCipe
la' înfăptuirea dezvoltării noastre economico-sociale.

o REALIZARE

A ELEVILOR ORĂDENI
Travertinul artificial este un material de finisaj nou, realizat de cadrele didactice si elevii liceului industrial de construcţii din Oradea.
EI. este un Înlocuitor al travertinunatural - material clasic de finisaj destinat placajelor interioare
exterioare ale clădirilor.
Travertinul natural este foarte
apreciat de către constructori şi
arhitecţi atit pentru aspectul său
estetic, cit şi pentru calităţile sale
superioare. Plăcile de travertin natural, şlefuite şi lustruite, dau un
aspect deosebit clădirilor şi au o
foarte bună rezistenţă la agenţii
atmosferici, ceea ce duce la creş
terea durabilitătii clădirilor. Totodată, travertinul natural are şi
dezavantaje: se prelucrează greu
sub formă de plăci, este un material scump şi se produce in cantităti mici.
Travertinul artificial este un miceobeton cu agregate minerale de
culoare aibă (nisip cuarţos alb
0-1 şi mozaic de marmură sport 1-3
şi 3-1 mm), avind drept liant cimentul portland alb PA 300, turnat sub formă de plăci, care se
decofrează ca un beton obişnuit.
Efectele decorative s-au obţinut
fie prin goluri create artificial cu
substanţe generatoare de gaze sau
alte procedee, fie prin colorare cu
pigmenţi minerali rezistenţi la lumină şi la acţiunea hidroxidului de
calciu. Colorarea poate fi uniformă sau neuniformă, dînd impresia
unor stratificatii.
Utilizind cimentul alb, se pot
obţine betoane decorative albe sau
colorate in culori deschise, Însă
betoanele respective sînt slabe, au
rezistenţe mecanice atît de mici
incit, dacă se realizeaiă plăci, ele
se pot rupe uşor chiar in timpul
decofrării sau la manipulare şi
transport.
Pentru ameliorarea acestui important dezavantaj al cimentului
alb, in timpul preparării betonului
s:..au introdus emulsii apoase de
polimeri sintetici produse in ţară
(de tipul emulsiei de poliacetat de
vinil, cunoscută sub numele comercial de ARACET). Adaosurile
de polimeri sintetici imbunătăţesc
proprietăţile betoanelor de ciment
prin formarea unei structuri noi,
a unui sistem ciment-polimer-agregat, caracterizat printr-o structură
compactă. Compactitatea rezultă
din mişcarea apreciabilă a pori lor
datorită polimerului sintetic, care
ocupă parţial sau total porii betonului.
O condiţie esenţială de reuşită
este introducerea polimerului În
cantitatea optimă, care corespun-

de situatiei CÎnd volumul de
mer este egal cu volumul
din sistem.
S-au studiat mai multe compoziţii I? care dozajele de ciment alb,
agregate albe şi apă s-au menţinut
constante, Însă cu dozaje de
mer uscat crescătoare de la O
la 20 la sută din ciment.
Compoziţiile s-au prelucrat şi
păstrat În condiţiile standard pentru betoane obişnuite, iar după
28 de zile s-au efectuat determină
rile fizico-mecanice mai importante.
In urma acestui studiu s-au putut
desprinde următoarele concluzii:
- absorbţia de apă scade la
probele cu polimer proporţional
cu cantitatea de polimer introdusă
În amestec;
- rezistentele mecanice cresc
proporţional cu cantitatea de polimer, Însă numai pînă la un anumit
raport optim, peste care rezistenţele incep să scadă (polimerul În
exces pătrunde printre granulele
de agregat şi scade compactitatea
sistemului);
- rezistenţa la îngheţ-dezgheţ
este in schimb nesatisfăcătoare
(după 25 de cicluri îngheţ-dezgheţ
rezistentele mecanice scad cu
631.5 la sută).
Imbunătăţirea proprietăţilor betoanelor cu ciment alb prin adaosul
de emulsii de polimeri sintetici este
insă evidentă.
Materialul obţinut se
liza sub formă de plăci

poate utiornamentale pentru placarea pereţilor -ca
înlocuitor al travertinului natural.
Din cauza comportării necorespunzătoare la umiditate şi gelivitate a
poliacetatului de vinil, utilizarea se
limitează numai la exploatarea in
mediu uscat, cum pot fi placajele
interioare de la magazine, restaurante, holuri de hotel şi cinematograf etc. In plus, acest material
este mai ieftin decît travertinul natural.
Pentru placajele exterioare care
trebuie să reziste laintemperii tot
atît de bine ca travertinul natural
s-a studiat şi continuă să se studieze influenţa mai multor polimeri
produşi În ţară.
Travertinul artificial, cu toate că
nu este încă pe deplin definitivat,
materializează dorinta unui tînăr
colectiv de a contribui la crearea
u nor materiale de construcţie noi
şi eficiente. Aceste preocupări se
inscriu pe linia orientărilor generale stabilite de Congresul al XI-lea
al P.C.R. privind producerea pe
cale sintetică a unor noi materiale
necesare economiei naţionale.
Ing. STELIANA BREAZU

1.CALCULUL PUTERILOR
Primul lucru pe care trebuie să-I stabilim precis atunci cînd construim un transformator este
destinaţia sa. Aceasta presupune cunoaşterea tensiunii maxime şi a curentului maxim pe care
urmează să le debiteze înfăsurarea secundară.
Pentru a răspunde mai mult~r situaţii practice,
vom distinge trei cazuri frecvent întîlnite, şi
anume: a) secundarul cu o singură înfăşurare;
b) secundarul cu mai multe înfăşurări separate
şi c) secundarul cu o singură înfăşurare, cu prize
mediane.
a) Dacă în secundar avem o singură înfăşu
rare care trebuie să debiteze tensiunea maximă
U 2 şi curentul maxim 12 , puterea secundarului
este:
(5)
b) Dacă secundarul conţine mai multe Înfăşurări separate care trebuie să funcţioneze simultan, debitînd tensiunile Ui, UL ... Uî şi curenţii maximi Ii, I~, ... Iî (fig. 2), puterea totală
în secundar se calculează însumînd puterile parţiale ale înfăşurărilor:
P 2 = Pi + P~ + ... + Pî = U i . Ii + U~ . I~ + ...
+ Uî . lî
(6)
De exemplu, dacă secundarul are o înfăşurare
de 12 V/2 A şi una de 30 V/1 A, puterea totală
este: P 2 = 12 . 2 + 30 . 1 = 54 VA.
Există şi situaţii speciale în care nu toate înfăşurările secundarului trebuie să funcţioneze simultan. Acest lucru este important de ştiut,
deoarece putem reduce simţitor gabaritul şi costul transformatorului luînd în calcule puterea
maximă care se foloseşte. Dacă reluăm exemplul
precedent şi presupunem că tensiunile de 12 V
şi de 30 V se folosesc pe rînd (numai una o dată,
după necesităţi), puterea secundarului o vom
lua egală cu puterea cea mai mare din cele două,
adică de 30 VA. în general, în astfel de situaţii
se ia ca putere totală a secundarului suma puterilor din acele înfăşurări care se utilizează
simultan.
e) Dacă secundarul conţine o înfăşurare unică,
dar cu una sau mai multe prize mediane (fig. 3),
puterea se calculează luînd tensiunea maximă
(a întregii înfăşurări) şi curentul maxim ce urmează a fi debitate:
P 2 = U 2 . 12

(7)

Tensiunea maximă va fi suma tensiunilor din
secţiunile delimitate de extremităţi şi de prizele
mediane, pe cînd curentul maxim va fi acelasi
.
prin toate secţiunile (circuit serie).
După ce am calculat puterea totală maximă
P 2 pe care trebuie să o furnizeze secundarul,
urmează calcularea puterii maxime absorbite de
primar, pe baza relaţiei (3):
P 1 = 1,25' P 2
(3)
Reamintim că am luat aici o valoare a randamentului de 80 la sută; în practică se poate
depăşi uşor această valoare, dar pentru uzul
constructorilor începători este bine să se lase
un surplus de siguranţă, ţinînd cont de exigenţele pe care le-ar impune considerarea unui randament mai mare (tole de bună calitate, ţeserea
şi strîngerea perfectă a pachetului de tole etc.).
2. SECTIUNEA
MIEZULUI
,
cum s-a menţionat, pentru alcătuirea
miezului transformatorului se folosesc cel mai
frecvent tolele de tipul E + I (fig. 4). în literatura
de specialitate, aceste tole se clasifică, la rîndul
lor, în funcţie de anumite caracteristici dimensionale, existînd nomenclatoare care uşurează
După

4

mult alegerea tipului dorit şi calculul transformatorului.
în privinţa pachetului de tole, constructorul
Începător trebuie să cunoască două caracteristici esenţiale, şi anume secţiunea miezului şi dimensiunile «ferestrei» (evident, se presupune cunoscută natura materialului din care sînt confecţionate tolele, în cazul nostru tablă de fiersiliciu). Secţiunea miezului, S, se obţine înmulţind grosimea c a pachetului de tole cu lăţimea b
a benzii centrale din tola E (fig. 5). Exprimînd
pe c şi pe b, în centimetr~ secţiunea S rezultă
în centimetri pătraţi.
Cunoaşterea secţiunii este obligatorie, deoarece
puterea maximă pe care o transferă (din primar
în secundar) un transformator este dependentă
de secţiunea miezului. Pentru materialele feromagnetice obişnuite (tablă de fier-siliciu), această
dependenţă se poate exprima prin relaţia aproximativă:

S

= ~P~

(8)

S se ia în cm 2 , iar P 1 (puterea maXIma
totală din primar) în waţi sau în volt-amperi.
Atunci cînd miezul magnetic este realizat din
tole de calitate inferioară (tablă de fier sau oţel
de călit), în relaţia precedentă se introduce un
coeficient supraunitar de proporţionalitate cu
valori cuprinse între 1,1 şi 1,6:
(8')
S = (1,1-1,6) JP";
Cealaltă caracteristică esentială a miezului fereastra - reprezintă spaţi~l gol care rămîne,
după îmbinarea pachetului de tole, între braţul
central şi unul din braţele laterale ale miezului.
La tolele de tip E + 1 există două ferestre egale,
de o parte şi de cealaltă a braţului central. Acest
spaţiu gol al miezului va fi ocupat de carcasa
transformatorului, pe care se află înfăşurările
bobinelor din primar şi secundar.
Dimensiunile ferestrei se iau în considerare
după ce s-a terminat calculul înfăşurărilor (numerele de spire şi diametrul conductoarelor),
pentru a ne asigura că bobinele rezultate din
calcul încap în mod sigur pe carcasă. Asupra
acestui aspect vom reveni la momentul potrivit.
După ce am stabilit, pe baza relaţiei (81 secţiunea minimă S a miezului necesar (puterea P 1
în primar fiind calculată anterior1 ne vom procura pachetul de tole corespunzător. Trebuie să
avem grijă ca secţiunea să nu fie în nici un caz
mai mică decît valoarea rezultată din calcul;
pe de altă parte, o secţiune cu mult mai mare
va asigura funcţionarea corectă a transformatorulu~ dar va conduce la un gabarit sporit şi
la un consum mai mare de conductor.
. Corectarea secţiunii se poate face foarte uşor,
mărind sau micşorînd adecvat grosimea pachetului de tole (deci numărul de tole utilizate). în
practică se va căuta, pe cît posibil, ca forma
secţiunii b x c să fie aproape pătrată (b~c),
deoarece în acest caz lungimea unei spire va fi
minimă pentru secţiunea dată (dintre toate dreptunghiurile cu aceeaşi arie S, patratul are perimetrul minim). Se face astfel economie de conductorşi totodată se reduc pierderile de energie
prin căderea de tensiune pe rezistenţa ohmică a
înfăşurărilor. Pe de altă parte, atunci cînd miezul
procurat are şi carcasa gata confecţionată, constructorul amator îl poate folosi ca atare, chiar
dacă secţiunea sa este cu 20 - 30 la sută mai
mare decît valoarea calculată.

unde
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,
La începutul articolului s-a arătat că raportul
tensiunilor din primar şi din secundar, U 1 : U 2'
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este egal cu raportul numerelor de spire din
aceste înfăşurări:

DIFUZOR
UNIVERSAL

CORDON
RACORD

n
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30V
I"V

TR

M. ALEXANDRU
Difuzoarele de radioficare existente
În comerţ conţin în interiorul casetei,
pe lîngă difuzorul propriu-zis (de 4fi/
3 W), un potenţiometru bobinat (100.n.)
pentru reglajul volumului şi un transformator de adaptare la linia de radioficare, schema de conexiune fiind cea
din fig. 1. Ansamblul casetă-difuzor
transformator poate fi utilizat de către
constructorii amatori pentru realizarea unei game variate de montaje electronice (radioreceptoare, interfoane,
sonerii muzicale, avertizoare sonore,
generatoare de ton etc.), spaţiul din
interior fiind suficient pentru asemenea scheme simple. Singurul inconvenient practic il reprezintă transformatorul de adaptare (de cuplaj), care a fost
proiectat şi realizat pentru tensiunea
de intrare de 30 V; or, marea majoritate a montajelor construite de amatori funcţionează cu alimentare de la
baterii, deci la tensiuni mici (4,5 V,
6 V, 9 V sau 12 V).
Propunem cititorilor două variante
simple pentru depăşirea acestui inconvenient, vizînd in final obţinerea
unui difuzor adaptat pentru tensiunea
de intrare dorită (fig. 2).
În acest scop se va demonta În
prealabil instalaţia electrică existentă,
după cum urmează: se Înlătură capacul
protector din spatele casetei (desfă
CÎnd cele trei şuruburi), se dezlipesc
toate conexiunile cositorite, se Înlă
tură cordonul de racord şi potenţio
metrul (butonul acestuia se trage În
afară, rămînînd astfel accesul liber la
piuliţa de strîngere). Se deşurubează
cele două piuliţe interioare care string

plăcuţa-suport a transformatoruiui; după Îndepărtarea acestei plăci, piuliţele
se montează la loc. Se va acorda atenţie la dezlipirea celor două fire de pe

cosele difuzorului, pentru a nu deteriora conexiunile bobine! mobile (ciocanul se va ţine un timp scurt pe lipitură, trăgînd cu penseta firele exterioare care veneau de la potenţio
metru). Toate operaţiile se vor face cu
grijă, pentru a nu atinge corpul ciocanului de casetă, pentru a nu scăpa
picături de cositor În interior sau
pentru a nu zgiria plasticul. Mai menţionăm că magnetul difuzorului este
destul de puternic şi, dacă nu sîntem
atenţi, el poate atrage corpul metalic
al letconului, ducind la mici accidente
cădea picături de cositor pe memdifuzorului etc.).
Pri ma variantă
original.
acest scop se va îndepărta armătura metalică de prindere
cleşte
se vor scoate
se vor
bobinele existente,
a deteriora carcasa de plastic.
Transformatorul
tiune a miezului
nind in
de spire <P
cca 62 de spire
0,35 mm.
Pentru rebobinare se va lua numărul
de spire pe voit n=35. În infăşurarea
secundară se vor bobina cca 75 de
spire (70-80), cu conductor Cu-Em
0,5 mm, acest număr corespunzind
unei tensiuni de cca 2 V. Difuzorul
avînd impedanţa de 4 J:1, rezultă o
putere utilă de cca 1 W (P=U 2/R).

Numărul de spire din primar se va
alege În funcţie de tensiunea de alimentare a montajului, după cum urmează:

-420 de spire
-315
-210
-160
Se

mm
mm pentru
mm pentru 4,5
si
cele do'uă
strat izolator. Bo-

se face spiră lîngă spiră. Dimensiunile reduse ale carcasei
la o mare economie de
ia
nu se recomandă
mediane.
A
variantă propusă constă În
utilizarea unui transformator de sonerie (modelul vechi), avînd carcasa din
ebonită, cu două secţiuni. Pachetul de
tole are secţiunea S =1,8 cm 2 , deci se
poate lua in calcul un număr de n=30
spire/volt. Secundarul va conţine un
număr de cca 90 de spire (85-95) cu

şe

dispuse in virfurile un ui romb avînd
diagonala mică egală cu latura şi egală
cu 10 mm (fig. 1). Conectarea bucşelor
la montaj se va face (prin cositorire
pe spate) conform fig. 2, adică bucşa
1 la plus, bucşele 2 şi 4 la bază (comună pentru npn şi pnp), iar bucşa 3 la
minus. Terminalele corespondente
sint indicate in tabelul alăturat.
Sistemul permite racordarea tranzistoarelor de mică putere, indiferent
de tipul acestora. Pentru ilustrare, În
fig. 3 au fost redate grupele de bucşe
utilizate la conectarea tranzistoarelor:
pnp -EBe, npn -EBC şi npn -BEC.
Celelalte combinaţii posibile le va intui
singur cititorul, ţinînd cont de faptul
binecunoscut că la tranzistoarele pnp
emitorul este la plus şi colectorul la
minus, iar la npn invers.

Schema prezentată permite încăr
carea acumulatoarelor nichel-cadmiu
sau a celor cu plumb de capacitate
mică.

Avantajul montajului constă în adaptarea automată la tensiunea acumulatorului (de la 1,25 pînă la 12 V), iar
curentul de încărcare se păstrează
constant În tot timpul încărcării. În
acest fel, încărcarea se termină În
timp optim, fără reglaje manuale. Tranz istorul Ti cu piesele aferente formează un generator de curent constant, care se culege pe bornele la
care se conectează acumulatorul (B).
Curentul generat se selectează cu
ajutorul comutatorului K2. Se introduce În circuitul emitorului rezistenta
R1 sau R2. Valorile acestor rezistente
se pot calcula În raport de curentul
necesar,folosind legea lui Ohm: se
împarte 0,6 la valoarea curentului de
generat (în amperi). În cazul de faţă,
0,6: 0,060=10 şi 0,6: 0,003=200. Va-
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transformatorului în casese va face pe unul din
in
de sonerie are două
orificii in acest scop. În cazul transformatorului original, stringerea şi fixarea
pachetului se vor face cu ajutorul unui
cadru din tablă subţire, avînd forma
din fig. 3 (se confecţionează intîi din
carton pentru stabilirea exactă a dimensiunilor).
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conductor Cu-Em 0,6-0,7 mm, bobinarea făcîndu-se
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Conectarea terminalelor tranzistoarelor la aparatele de verificat construite de amatori (betametre, testere etc.)
se poate rezolva prin socluri, cu bucşe,
cu şuruburi etc. Oricare ar fi sistemul
ales, el trebuie să îndeplinească unele
cerinţe elementare ca: operativitate,
contacte bune, posibilitatea racordării
tranzistoarelor pnp şi npn, indiferent
de ordinea de amplasare a terminalelor la capsulă (EBC, ECB, BEC) etc. În
plus, bornele sau bucşele de racord
trebuie dispuse la distanţe optime,
pentru a nu fi obligaţi să depărtăm
in mod excesiv terminalele tranzistoarelor (lucru contraindicat).
Alăturat prezentăm o variantă simplă de «soclu» universal, realizat cu
bucşe de antenă (de la radioreceptoarele «Zefir»). Ansamblul conţine4 buc-

1

F

LED

!oarea rezistenţei rezultă În ohmi.
In formula de calcul se tine cont de
căderea de tensiune de' 0,6 V pe o
joncţiune de siliciu. Diodele D1- 02,
precum şi tranzistorul T1 au joncţiuni
cu siliciu.
Rezistenţele R1- R2 se pot inlocui
eventual cu un potenţiometru sau reostat; În acest caz, curentul generat se
poate regla fără trepte, însă montajul
necesită un miliampermetru de control. Dioda luminescentă (LED) are
rol de indicator de funcţionare; ia
nevoie, ea se poate omite. Tranzistorul T1 va fi prevăzut cu un radiator.
Dacă este necesară generarea unui
curent mai
se modifică în mod
corespunzător II'!lp,m~~nt,p.IA rOITlnonţ::.n-

te, păstrîndu-se
de
nare. Astfel, folosind un transformator care poate debita un curent mai
mare şi un tranzistor de putere 2N3055,
se pot Încărca acumulatoare automoto. Curentul va fi a zecea parte din
capacitatea în amper-ore a acumulatorului.
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RADIDAMATDKISMUL,
UN IPURT
PINTRU- TINERI
GeneraHocotenent GH. ENCIU,
Federat;iei Române
de R adioamatoriam

preşedintele

În general, termenul de amator
este asociat cu acela de neprofesionist, de debutant, de neexperimentat, dar În cazul radioamatorismului semnificaţia sa are altă valoare. Astfel, regulamentul de radiocomunicaţii (Geneva, 1959) defineste serviciul de amatori ca:
«Servic,iu de instruire personală
de intercomunicatii si studiu tehnic
efectuat de amatori: adică de persoane ce deţin o autorizaţie ce se
interesează de tehnica radioelectricităţii numai pentru e'i, fără un interes pecuniar»,
La Începutul secolului, mai precis În 1901, cînd semnalele radioelectrice produse de om au traversat Atlanticul, mulţi experimentatori amatori din domeniul electricităţii au început să exploreze domeniul radiocomunicaţiilor, luînd
radioamator.ismul.
astfel fiinţă
Cîmpul de experimentare era vast
caracterizat prin lipsa fundamentului teoretic şi mai ales prin lipsa
unor componente specifice,
Un emiţător era compus dintr-un
condensator, o bobină şi un eclator; un receptor, dintr-o galenă şi
o cască, Elementele amplificatoare
lipseau, Evident, legăturile se

vrx

PENTRU
144 MHz

făceau

la

distanţe modeste,
experimentările

50,...continuau. In urma unei munci pline
de pasiune, radioamatorii au demonstrat primii utilitatea undelor
scurte, metrice şi decimetrice. Tot
ei au construit primele emiţătoare
şi receptoare cu tuburi cu vid, au
adus contribuţii la cercetarea propagării undelor electromagnetice,
ziua de 27 noiembrie 1923 rămînînd
o dată memorabilă: efectuarea primei comunicaţii transatlantice bilaterale pe unde scurte.
Incă de la Începuturile sale, radioamatorismul şi-a cîştigat o excelentă reputaţie pe plan mondial
prin serviciile aduse umanităţii În
momentele în care alte mijloace de
comunicare erau supraîncărcate
sau avariate.
In nenumărate cazuri de forţă
majoră, rad ioamato rii cu competenţă şi devotament, de multe ori
cu preţul unor sacrificii personale,
au servit colectivitatea.
In România radioamatorismul
şi'-a sărbătorit de curînd semicentenarul. Astfel, 'ţara noastră se
numără printre primele ,ţări ce au
adus contribuţii valoroase În domeniul radioelectricităţii.

100 km, dar

100 kHz pe 144 MHz) (VXO);
- oscilator cu frecvenţa variabilă (VFO);
'- mixer de frecvenţă format dintr-un VFO şi XQ- adică VEX;

* CONDENSATOARE

Diversele studii şi anale citează. :
la loc de frunte aceste contributii
româneşti În domeniul construc'ţiilor de staţii de' emisie-recepţie,
al experimentelor În domeniul studiului propagării undelor scurte
şi al staţiilor de telecomandă. Publicul bucureştean asista in 1934
la o premieră: conducerea unui
vaporaş prin telecomandă. Autorul
acestui rezultat excepţional avea
să declare mai tirziu că nu 'avusese
la dispoziţie nici un fel de material
documentar,
În anii puterii populare, radioamatorismul se bucură de sprijin
material şi moral din partea partidului şi statului, căpătînd un caracter
de masă. Activitatea de radioamatorism sub aspectul competiţional
sportiv este condusă de Federaţia
Română de Radioamatorism, iar
normele tehnice şi autorizaţiile sÎn1
emise de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
Pregătirea tinerilor spre a deveni
radioamatori se face În cadrul celor
39 de radiocluburi judeţene şi cel
municipal Bucureşti, precum şi În
200 de radiocluburi din şcoli, Întreprinderi şi instituţii, În cercuri
de telegrafie, radiotehnică, radiocomunicaţii, trafic etc., activitate
care contribuie la formarea unor
cadre tehnice necesare pentru industria noastră socialistă şi pentru
apărarea patriei.
Aşa se face că din cei peste
6 000 de radioamatori din Întreaga
ţară, peste 2 000 posedă staţii de
radio proprii, realizînd multiple performanţe tehnice şi sportive internaţionale şi republicane, fiind cîşti- '
gătorii unor valoroase diplome şi
distincţii.

Un deosebit interes suscită activitatea de radiogoniometrie operativă, precum şi traficul În unde
ultrascurte,
Domeniul undelor ultrascurte

CQ-

YO

Încă insuficient explorate, prin specificul lor de propagare şi al aparaturii utilizate, deschide un cîmp
vast de studiu şi experimentare
recomandat cu precădere tineretului.
Merită să amintim şi contribuţia
membrilor federaţiei noastre de radioamatorism la cercetarea fenomenelor intime din spaţiul cosmic,
prin efectuarea de legături În unde
ultrascurte la mare distanţă, pe
urme ionizate de meteoriţi sau prin
intermediul
sateliţi lor
de tip
aSCAR.
.. Dar În afară de cercetare şi experimentare, prin legăturile lor radio, radioamatorii români sînt mesagerii nobilelor idealuri de pace,
prietenie şi înţelegere Între popoare.
Recomand, aşadar, tinerilor să
practice radioamatorismul, acest
nobil sport ce-i poate înarma cu
temeinice cunoştinţe de radioelectronică, cosmonautică, geografie,
de telegrafie, trafic radio etc., că
pătînd astfel şi pe această cale
atributele unor vrednici constructori ai societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi bravi apărători
ai cuceririlor noastre revoluţionare,

- sintetizor de frecventă di- cea optimă este VFX-ul.
gital etc.
' . Schema din fig. 1 reprezintă
Experienţa arată că pentru
un VFX de tip clasic avînd ca
nevoile impuse de traficul ac- elemente deosebite folosirea
tual de radioamatori, dintre va- TEC (FET) În VFO şi mixer şi
riantele mai sus-enumerate modulaţia de tip FM cu bandă

+12.V ·STAB.
CAPSULATE

REL.EMITATOR

cu MiCĂ

V021S

Continua modernizare a traficului În gama de 144 MHz,
cerinţele legăturilor care se
efectuează prin sateliţii tip
OSCAR sau RS (care urmează
să fie lansaţi de radioamatori
din UA) şi prin reflexii de
urmele meteoriţilor (meteor
scatter - MS) impun folosirea
În UUS a emiţătoarelor care
permit acordul precis al frecvenţei emisiunii pe frecvenţa
corespondentului, asigurînd În
acelaşi timp o bună stabilitate.
Pilotarea emiţătorului pe
144 MHz se realizează În principiu prin următoarele tipuri
de oscilatoare pilot:
- oscilator cu cristal de
cuarţ cu frecvenţă fixă (Xo);
- oscilator cu cristal cu
frecvenţă variabilă (AF--

L1

D-F107
Q - XTAL CUART
L - - -_ _ _
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niar amplificarea primului etaj, nu În
de semnalul util, ci ÎA- funcţie de
toate semnalele ce apar la ieşirea etajului.
În cazul unei perturbaţii intense, vecine cu semnalul util, acesta (cel util)
este micşorat, dar reglajul automat al
amplificării
propriu radioreceptorului
poate compensa această atenuare, intermodulatia fiind Înlăturată.
Semnahjl de la antenă soseşte pe
poarta tranzistorului T4- ce admite, fără
distorsiuni importante, o tensiune de
intrare de pînă la 500 mV.
Primul tranzistor este urmat de un
etaj cascod T 2 şi de un repetor pe emitor T 3 , ce are o impedanţă de ieşire relativ mică.
La ieşire, prin Ci sînt cuplate şi cele
două diode. Aceste diode nu funcţio
nează la semnale mici şi tensiunea lor
directă face ca Tt să fie negativat (faţă
de T 2) şi blocat.
În prezenţa unui semnal puternic, diodeie redresează şi apare un semnal pozitiv pe baza lui T 1 • Astfel apare o re-

[OmBATEREA
InTERmODULATIEI
,
V03CO

Cîmpul electromagnetic, produs de
diferite radioemitătoare la locul de recepţie, variază ca valoare Între limite
foarte mari, respectiv Între microvolţi
si volti.
, De' multe ori, cînd se recepţionează
o staţie îndepărtată (respectiv un Dx),
staţiile locale produc perturbaţii prin
dezagreabilul fenomen de intermodulaţie. Intermodulaţia nu apare ca efect al
benzii de trecere din amplificatorul de
frecvenţă intermediară, ci este generată
de etajul de intrare În radioreceptor.
Circuitul de intrare, cu banda relativ
largă, Iasă să treacă, odată cu semnalul
dorit, şi semnale vecine În frecvenţă,
dar cu intensitate mai mare.
Aceste semnale mai puternice modifică În ritmul modulaţiilor sale caracteristicile etajului de intrare.
Cum in principal se modifică amplificarea etajului, semnalul perturbator modulează semnalul util, modificîndu-I substantial.
un prim remediu ar fi aplicarea
uneÎ reacţii negative etajului de intrare
prin montarea unei rezistenţe nedecuplate in emitor sau sursă. Dar cum
aceasta modifică amplificarea, revenirea la sensibilitatea iniţială impune montarea unui etaj suplimentar la intrare.
Această soluţie riscă să agraveze situafiindcă intermodulaţia s-ar produce
acum pe două. etaje.
Un montaj eficace pentru eliminarea
intermodulaţiei este prezentat În fig. 1.
Acest montaj reglează autonom şi li-

Ca

îngustă (NBFM).
Frecvenţa de ieşire aleasă

este de 24 MHz (mai exact
24000-24333 kHz), fiind astfel o soluţie optimală În ce
priveşte asigurarea stabilităţii
maxime la un minim de multiplicări de frecvenţă (x3=72x2
=144 sau x2=48 x 3=144) şi
evitind QRG-urile in jur de
36 MHz provenite din TVI.
Oscilatorul variabil (VFO) Up
Collpits funcţionează pe 3 MHz.
la construcţia lui recomandăm
fa las i rea co n den satoarelo r
capsulafe cu mică şi a com, .... """.,,"",1 ...... care să
o
1'

termică şi mecanică.

Oscilaforul cu cristal (XO)
funcţionează pe 27 MHz În regim pentru x-tole «overtone»
Bobina

--~--L

2
------

Nr. spil'e

f;t

(pot fi folosite şi cristale În
jurul lui 9 MHz care vor oscila
direct pe armonica a 3-a).
Modulaţia tip NBFM se asigură prin dioda varicap de tip
BS 109 şi un amplificator microfonic.
Mixerul de tip aditiv realizează o bună atenuare a produselor de mixaj nedorite şi
izolarea VFO-ului si XO-ului
de iesire. Nivelul semnalului
mixat' este relativ mic, fiind
necesară folosirea unui etaj
amplificator pe 24 MHz.
Pentru asigurarea unei stacît mai bune, atît VFO-ul
cît si mixerul
continuu, tiind comutate doar tende la XO şi arnplificatoarele de RF si AF.

sîrmă
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partiţie a curentului furnizat de Tf şi
o fracţiune mai mică trece prin rezistorul de sarcină Rs'
Se ajunge la o modificare a amplificării etajului fără a modifica curentul de
drenă al lui T4 , care rămîne să funcţio
neze În continuare În condiţii de perfectă liniaritate.
Curba A din grafic (fig. 2) relevă faptul că amplificarea este În jur de 4 pentru semnale mici si se reduce la 0,5 cînd
la intrare se aplică un semnal c!e 500 mV.
Eficacitatea montajului poate fi îmbună
tătită cu o reacţie pozitivă.
Intre R1 şi Ri apare o tensiune negativă În repaus şi dacă semnalul creşte,
această tensiune devine pozitivă, trecînd prin zero. Dacă această tensiune
este condusă prin Rr, la baza lui T 1 efectul de control al amplificării creşte.
Pentru Rr = 180 k.o. se obţine <turba S,
care arată că tensiunea de iesire este
totdeauna mai mică de 120 m\!. O valoare mică pentru Rr nu este recomandată fiindcă etajul poate intra În oscilatie.
'Montajul consumă 10 mA din fiecare
sursă de alimentare.
Se poate alimenta şi dintr-o sursă de
20 V cu minusul la masă, creÎnd punctul de zero printr-un divizo!: decuplat.

Amplasarea componentelor
4. Calibrarea scalei - după
se poate face pe circuit impri- r un etalon de frecvenţă.
mat dimensionat În funcţie de
Recomandăm pentru mări
gabaritul acestora.
rea preciziei de acord şi a eta10nării, divizarea gamei de 144Datele bobinelor sînt pre146 MHz În două subgamezentate in tabel, carcasa folo(montînd un comutator simplu
sită este tip US cu ;, exterior
7 mm şi miez de ferită;' 3 mm.
1 x 2 poz. cu o capacitate la
Acordul şi punerea la punct
VFO, pct. A). În variantă realise rezumă la următoarele:
zată
cuprind doar 144,01. Acordarea frecvenţei
144,3 MHz şi 145,7-146,0 MHz
VFO-ului În limitele de bandă
- frecvenţe care interesează
necesare pentru ca din mixaÎn mod deosebit pentru trafijul cu XO să rezulte frecvencul DX pe UUS şi via OSCAR.
tele În intervalul 24,000Cuplarea VF~-ului cu emiţă
24,333 MHz (exemplu, pentru
torul se face prin bobină (Iink)
XQ=27,120 MHz rezultă VFO
şi cablu coaxial de 75 J2 (se
de la 3,120 la 3A53 MHz ş.a.).
poate folosi şi cablu de micro2, Controlul func1ionării XO
fon - tip coaxial de ~ 3 mm,
care este mai flexibil).
si verificarea exactă a irecven. de
a acestu ia
VFX-ul descris este utilizat
apărea diferenţe
cu bune rezultate din 1975,
ţă de valoarea nomÎnală Înpermiţîndu-mi realizarea a. pesscrisă pe capsula r:ri~~talului
te 8000 de qso-uri pe UUS
3. Ve incarea modu
Î
(dintre care peste 4000 prin
NBFM, a
VFX-ului
sateliţi şi 45 prin meteor scatse face prin ascultarea pe ter - MS) cu radioamatori din
25 de ţări din Europa şi Asia
144 MHz (cu un Rx de stabili(prin satelit, 55 ţări din 4 contate corespunzătoare). Alinierea circuitelor de 24 MHz pe tinente).
maxim de semnal.

DE PIILABITATE
Ing-

În practica radioamatorilor de
multe ori este necesar să se cunoască polaritatea tensiunii Între
două puncte dintr-un montaj. În
lipsa unui voltmetru se poate detecta polaritatea cu nişte montaje
foarte simple.
Cel mai simplu sesizor de polaritate are schema din fig. 1. Cînd
la bornele A si 8 este montată o
sursă de tensiune cu plusul la
borna A şi minusul la borna 8,
dioda
va fi polarizată invers şi
va fi blocată, iar dioda D1 va fi
polarizată direct şi va conduce.
Prin urmare, curentul. va circula
dioda D1 şi prin becul 8 1,care
se va aprinde. Dacă plusul se va
afla la borna 8 si minusul la borna
A, curentul va' circula prin dioda
şi becul 8 2 ,
cînd se aprinde
borna A avem plus,
iar
se
becul 8 2 , la
borna A avem minus.
Oiodele D1 şi D 2 pot fi de orice
tip, cu condiţia să suporte curentul
necesar aprinderii becurilor folosite.
Montajul din fig. 1 nu necesită
sursă de tensiune suplimentâ·ră,
dar prezintă următoarele două dezavantaje: a) este insensibil si
b) consumă mult curent din mo~-

PAUL ALESU

tajul care este testat (are rezistentă
internă mică).
'
Montajul din fig. 2 necesită sursă
ele tensiune suplimentară, dar este
foarte sensibil si are o rezistentă
internă destul de mare. Tranzistoarele complementare TI şi T 2
(de tip AC180K şi AC181K) au preluat rolul celor două diode din
fig. 1. În plus, ele mai au şi rolul
de amplificatoare. Cele două becuri
vor fi de tipul celor pentru lanterne
(3,5 V/0,3 A). Cînd la borna A se
află minusul tensiunii de măsurat,
se saturează tranzistorul Ti şi se
aprinde becul 8 1, iar cînd la borna
A se află plusul tensiunii de măsu
rat se saturează tranzistorul T 2 şi
se aprinde becul 8 2 , Cu ajutorul
rezistenţei variabile de 50 lUl se
reglează sensibilitatea montajului.
Ambele tranzistoare trebuie să aibă
un factor de amplificare de cel
puţin

100.
O utilizare

interesantă a sesizoarelor de polaritate este prezentată în fig. 3. Este vorba despre
un interfon cu un post de emisie
şi două posturi de recepţie. La
emisie se află un microfon cu căr
bune M, o baterie de lanternă si
un comutator de tip 2 x 2. Cind
comutatorul se află În poziţia 1,
mesajul transmis se va auzi numai

la postul 1, iar cînd comutatorul
se află pe poziţia 2, mesajul trans:'
mis se va auzi numai la postul 2.
Tranzistoarele pot fi de orice tip
(respectindu-se tipul pnp sau npn
din figură), cu singura condiţie
ca factorul de amplificare să fie
de cel puţin 100. La cele două posturi de recepţie se pot utiliza difuzoare de radioficare cu transformatoarele lor. Dacă sunetul se
recepţionează distorsionat, se vor

ecolan~a

A

B

B

o-----.------------------~--------~------~------~
mări rezistentele de 100 k.O. din

bazele tranzistoarelor
şi 14 pînă
cînd dispar distorsiunÎle. Cele două
rezistenţe variabile de 100 k.o. sînt
folosite pentru reglarea sensibili- 1Ko.
tăţii.
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L.I.M.C. -

un constructor pasionat
de montaje electronice. Multe
dintre schemele publicate În
revista dv. le-am experimentat
dînd rezultate
montajeÎn acest
n .. ,""''''''''''''·''''' si construit
de ba're TV. Nuredus de
i;;J\.JI"v,,-, "Ul

un
mărul

Aleşd

comutatorUl se află În poziţia
figurată În schemă (0-1)J generatorul emite bare orizontale, iar pe poziţîa (0-2) generează bare verticale. Acordul
canal se face din semide 5...;-40 pF. Bobina
L conţine 7 spire, bobinate din
sîrmă de cupru emailat
~=O,8. Ea se va realiza
un diametru de
lungimea de 9 mm
egal cu 0,5
Legăvor fi
cît maÎ
se va face
inunui cablu ecranat.

Un alimentator practic şi deosebit de aspectuos se poate
realiza cu un transformator de
sonerie cu carcasă dreptunghiulară. Destinat aparatelor
de radio portative de mici dimensiuni sau calculatoarelor
electronice de
alimentatorui poate
practic orice tensÎune intre 3 si 8 V.
ia retea se
fără cablu de legătură, pe
transformatorului
du-se un ştecher din material
la
eleccu terminalele
tăiat adecvat, sau prinzindu-se
cu
său un stecher roşi '2

cu tub de material
ca
dealtminteri toate
din
montaj. Piesele
trebuie să aibă gabarite minime,
astfel ca introducerea lor in
carcasa transformatorului si
montarea să
posibile. Tensiunea de ieşire, stabilizată,
este functie de dioda Zener
folosită s( de Înfăsurarea din
secundarul transformatorului
la care s-au f.ăcut conexiunile.
Schema este simplă, piesele
montindu-se spaţial, folosindu-se şuruburile existente pe
placa de bază a cutiei transformaiorului. Firul de
la
din
amintite.
mare trebuie
acordată la montarea
pentru
aparatului
deservit,

100mA
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PENTRU PIIMUL
D
Pentru comanda aprinderii beculeţelor din pomul de iarnă, se pot
utiliza diverse circuite astabile, realizate cu tranzistoare si relee.
În fig. 1 se prezintă un
deosebit, care constă intr-un
basculant astabil, un divizor de
frecventă si
comutatoare electron(ce.'
Circuitul basculant astabil este
realizat cu tranzistoarele ~
şi

1'"\1"\"11'1"1\'0

Avind bornele 1
circuitul
o divizare cu zece,
un numărător zecimal.
Ieşirile celor patru bistabili care
formează numărătorul sînt notate
cu A,B,C,D. Stările logice ale acestor borne de ieşire reprezintă,
în cod binar, numărul impulsurilor
aplicate la intrarea numărătorului,
În ipoteza că numărarea a Început
din starea initială zero.
Deci, fiecare nou impuls schimbă
stările logice de pe bornele de
iesire. Tensiunile acestor iesiri comandă comutatoarele electronice,
care permit aprinderea becurilor.
Se pot folosi drept comutatoare
împreună,

Verificarea cu precizie a tensiunii
acumulatoarelor este o operaţie utilă
şi obligatorie, în special in timpul Încărcării. Cu voltmetrele obişnuite citirea valorii exacte se face destul de
greu, gradaţiile fiind prea apropiate.
Schema redată in fig. 1 permite extensia scalei şi folosirea ca instrument de
măsură a unui miliampermetru cu o
sensibilitate de 1 mA la cap de scală.
Schema este concepută in aşa fel ÎnCÎt
permite măsurarea tensiunii la bornele
acumulatorului (12 V), cit şi a tensiunii
pe o celulă (2 V).
Scala instrumentului va fi trasată
folosind un voltmetruetalon de precizie. Inscripţionarea şi gradarea vor
arăta aproximativ ca aceea din fig. 2.
Se trasează tensiunea de 12 V, respectiv 2 V, la mijlocul scalei şi se completează apoi cu trasarea valorilor uni-

circuite de forma celor din fig. 2.
1n acest caz, tranzistorul T 3 trebuie
să reziste la tensiunea de alimen~
tare a becu!eţelor, care nu trebuie
să depăşească 24 V, pentru evitarea unor electrocutări. Se vor conecta În serie, folosind conductoare
cîte
becuri de
scală
V -0,3
Tranzistorul
T3 va avea o
de cel
800
pot conecta
de cîte
în serie, dar în acest caz tranva fi de
BD 135.
indicată este
comutatoarelor folosind relee electrodeoarece În aatît contactele
Închise cît si cele
normal deschise. Se
' astfel
beculete, care se vor
În culori diferite si vor fi ", . . ~,ni·",+"
·după gust, putÎ~d inscrie
unele urări simple.
Dioda 0 1 protejează tranzistorul
Ts împotriva străpungerii la trecerea din conducţie În blocare,
datorită tensiunii de autoinductie
care apare În bobina releului. 'în
acest caz becurile se pot alimenta
cu tensiune alternativă. Transformatorul de reţea s-a realizat pe
un miez de tole E 10 (S = 4 cm 2 )
şi are În primar 2425 de spire
Cu-Em, cu diametrul 0,15 mm, iar
În secundar o infăşurare de 24 V

(245 spire/O,4 mm) şi o infăşurare
de 9 V (95 spire/O,25 mm, cu priză
la spira 38 pentru tensiunea de
3,6 V). Schema alimentatorului se
dă În fig. 4.
Dacă se dispune de relee cu
tensiunea de alimentare de 24 V,
atunci În locul infăşurării de 24 V
se va face o infăşurare de 17,5 V,
deci 185 de spire/O,4 mm, din care

se vor alimenta, după redresare
şi -filtrare (cu un condensator de
200 Y.F/35 V), atit becurile cit si
cele patru relee.
'
Montajul, realizat pe o plăcuţă
de cablaj imprimat cu dimensiunile
de 70 x 140 mm, se introduce
Într-o cutie din aluminiu, pe 'care
se fixează un comutator basculant
şi o siguranţă de 0,3 A.'

+5V

""'..,,----0 A

.,...,.---<lD
~---oB
~--oC

I
I
I

rv 220V

O,3A
r-------~~------_4-----o+12V

I
I
I

o

N. PORUMBARU
tare şi zecimale.
Folosind comutatorul K (sau borne
corespunzătoare), se schimbă domeniul de măsură.
Principiul folosit pentru extensie În
domeniul de 2 Veste cel al surselor de
tensiune in opoziţie, măsurindu-se diferenţa lor, iar În domeniu! de 12 V se
utilizează principiul extensiei cu diodă
Zener, măsurindu-se tensiunea care
apare după ce dioda Zener intră În
conducţie (cotul Zener). Se va folosi
o diodă cu o putere de disipaţie maxi mă de 500 mW. La nevoie se poate
utiiiza şi Dz 310 (Pd max=300 mW)
dacă se aplică un radiator de 16 cm 2 •
Rezistenţele R1 -R 4 vor fi semireglabile (ori potenţiometre semireglabile) şi se folosesc numai la etalonarea instrumentuiui.

/

.--:-----~-~~--I---.() +5V

rv3,6V

100~5V
0,

R1

15V

5K
R3

ZENNER

%W

( DZ310)

R2
470n
2W

2.7K
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ImAlilnlLOR FOTOIiRAFI[E
v.

Neîncadrarea in latitudinea utilă de
expunere a materialului fotosensibil
duce la obţinerea de imagini supraexpuse sau subexpuse într-o măsură
mai mare sau mai mică. Uşoarele erori
de expunere se corectează de obicei
in procesul de developare, cînd, desigur, abaterile sînt cunoscute sau prevăzute, sau În procesul de mărire prin
alegerea corespunzătoare a gradaţiei
hirtiei fotografice şi a revelatorului utilizat. Cînd imaginea fotografică prezintă caracteristici puternice de supra sau
subexpunere se folosesc tehnici ajută
toare de slăbire sau întărire a imaginii.
Cauzele curente care duc la astfel de
situaţii sînt erorile grosolane de apreciere a expunerii, necunoaşterea sensibilităţii reale a materialului fotosensibil, mărirea sau micşorarea accidentală a timpului de revelare, temperatura
necorespunzătoare a revelatorului. Procedeele de slăbire şi Întărire a imaginii
se folosesc şi În alte situaţii, ca de
exemplu înlăturarea unor voaluri, obţi
nerea unor efecte speciale, În tehnica
retuşului etc.
SLĂBIREA IMAGINII
FOTOGRAFICE
Procesul de slăbire constă În transformarea argintului metalic, care constituie imaginea, într-o sare de argint
soJubilă cu ajutorul unei substanţe oxidante. Operaţia de slăbire se poate realiza într-una sau două băi. Utilizarea
unei singure băi permite un control eficient al gradului de slăbire, dar modificarea rapidă a proprietăţilor soluţiei
pînă la anularea acţiunii acesteia nu
permite tratarea unei cantităţi mai mari
de material, precum şi reproductibilitatea operaţiei. Folosindu-se două băi,
se presupune buna cunoaştere a acţiu
nii acestora pentru materialul tratat sau
efectuarea unor probe, ceea ce complică controlul gradului de slăbire. Metoda permite Însă tratarea unei cantităţi mari de material, reproductibilitatea acţiunii şi o bună conserva~ilitate.
Funcţie de modul de acţiune, soluţiile
de slăbire pot fi superficiale (subproporţionale), proporţionale şi supraproporţionale.
SIăbitorul superficial acţionează la
suprafaţa materialului fotografic, uni-

form asupra densităţii pe toată întinderea sa, menţinînd astfel contrastul iniţial. O tratare mai lungă duce la şter
gerea detaliilor fine, În special a celor
din zonele de umbră, ceea ce duce la
o creştere a contrastului. Acest tip de
slăbitor se foloseşte pentru îndepărta
rea voalurilor, pentru imaginile supraexpuse, pentru r-ealizarea unui fond curat al imaginilor conţinînd linii sau suprafete de fond mari.

SIăbitorul proporţional acţionează

În
profunzimea stratului fotosensibil, proporţional cu cantitatea de argint. Aceasta înseamnă că zonele puternic
innegrite vor fi proporţional mai mult
atacate decît cele mai puţin innegrite.
Imaginea îşi micşorează densitatea şi
implicit şi contrastul. SIăbitorul proporţional se foloseşte în general pentru corectarea imaginilor supradevelopate.
SIăbitorul

supraproporţional

acţio

nează

in profunzimea imaginii, atacînd
puternic zonele înnegrite. Reducerea
densitătii se face cu o puternică schimbare a' contrastului, corespunzătoare
unei curbe caracteristice a materialului. Acest tip de slăbitor se foloseşte
cînd trebuie puse În evidenţă detaliile
din zonele puternic iluminate, În general pentru imaginile mult supraexpuse
sau realizate În condiţii nefavorabile de
iluminare.
În continuare vom prezenta citeva
reţete de slăbitori.
1. SLĂBITOR SUPERFICIAL
(FARMER)
1 ,1 .

1.2.

1 .3.

Soluţia A:
Fericianură

de potasiu 10 (g)
5
0,8-1
100 (mi) 100
Solutia a:
Tiosulfat
de sodiu
10 (g)
5
20
Apă
100 (mi) 100
100
Se întîlnesc mai multe reţete denumite În general Farmer; ceea ce este
comun constă în utilizarea unei solutii A
de fericianură de potasiu şi a unei' soluţii a de tiosulfat de sodiu. Funcţie de
raportul dintre cele două soluţii şi cantitatea de substanţă activă din fiecare,
se cOl)stată uşoare modificări ale acţiunii. In ordinea din reţetă, varianta 1.1.
este mai energică.
1.1. Soluţia de lucru se face din 20 mi
soluţie A + 100 mi soluţie a + 200 mi
Apă

apă.

Se măreşte viteza de lucru adăugînd
2 mi de amoniac. În 5 minute se obţine
o slăbire a imaginii corespunzătoare
unei trepte de expunere, iar În 25 de
minute o slăbire echivalentă cu 3 trepte de expunere, temperatura soluţiei
fiind de 20°C.
MicşorÎndu-se cantitatea de apă, se
măreşte viteza de slăbire, care creşte
de 4 ori cînd nu se mai adaugă deloc
apă.
După

efectuarea operaţiei de slăbire,
materialul fotografic trebuie foarte bine
spălat cu apă curgătoare pentru eliminarea totală a soluţiei de slăbire. În
timpul spălării, acţiunea slăbitorului
continuă, fapt de care trebuie ţinut
cont.
Fig. 1. Fotoreproducerea unui desen tehnic. Negativui părţii
din stinga a fost trecut printr-o soluţie de
slăbire

superficială

care a clarificat imaginea.
Fig. 2. Pentru a se pune În evidenţă o anumită
componentă
a
imaginii, aceasta a
fost acoperită cu o soluţie

impermeabilă

şi

fotografia slăbită.
Fig. 3. Fondul şi umbrele au fost eli mi nate
prin pensulări repetate
cu soluţia de slăbire.
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IngCALINESCU
de lucru 1.2. se obţine amestecînd 15-30 mi solutie A cu 100 mi soluţie a, restul obse'rvaţiilor de mai sus
rămînînd valabile. SIăbitorul Farmer se
descompune repede, acţiunea sa încetîndcînd se colorează În verde; de
aceea trebuie făcută prepararea slăbi
torului În momentul întrebuintării.
,
Se evită alterarea slăbitoru'lui utilizînd metoda de lucru cu două băi, În
care caz se foloseşte formula 1.3. În
prima soluţie imaginea negativă se tine
Soluţia

1-4 minute, funcţie de gradul de slăbire
dorit, după care se clăteşte superficial
şi se introduce in cea de-a doua soluţie, unde se ţine 5 minute, după care se
procedează la o spălare normală. Pentru a verifica gradul de slăbire se face
o probă sau se procedează iniţial la o
slăbire de numai 1-3 minute. Dacă slă
birea nu a fost suficientă, se re'iau operaţiile. Timpii sint valabili pentru temperaturi de 18-20°C. Se poate lucra şi
la temperaturi mai mici, dar nu mai
puţin de 12°C. Lucrind astfel cu 1 I din
fiecare soluţie, se pot prelucra pînă la
25 m de peliculă perforată.
Dacă accidental în soluţia de fericianură de potasiu au pătruns săruri de
fier, se formează o coloraţie albastră
care se poate îndepărta din materialul
negativ prin introducerea lui într-o soluţie de 5% hidroxid de potasiu.
2. SLĂBITOR PROPORTIONAL
CU PERMANGANAT DE
POTASIU
Soluţia A:
Permanganat de potasiu
4 g

Apă
Soluţia

8:
Acid sulfuric concentrat

1 000 mi

2 mi
1000 mi
Solutia de lucru este formată din 3 mi
soluţie A + 3 mi soluţie a + 100 mi apă.
Coloraţia brună care se formează dispare prin introducerea materialului într-o soluţie de 10% metabisulfit de potasiu. SIăbitorul duce la obţinerea unor
negative deschise, clare şi cu contrast
înmuiat.
3. SLĂBITOR PROPORTIONAL
CU BICROMAT DE POTASIU
8icromat de potasiu
5- 8 g
Acid sulfuric d = 1,87
10 mi
Apă pînă la
1 000 mi
Nu este necesară vreo soluţie de
fixare.
4. SLĂB.TOR PROPORTIONAL
CU TIOSULFAT DE AMONIU
Tiosulfat de amoniu
150 9
Acid citric
20 9
Apă pînă la
1 000 mi
Este un slăbitor cu acţiune lentă,
imersia peliculei putînd ajunge la 30-40
de minute, duratele de 10-15 minute
fiind normale. Acţionînd scurt, se îndepărtează voalul dicroic şi eventualele
pete de sulfură de argint.
5. SLĂBITOR SUPRAPROPORTIONAL CU PERSULFAT DE
AMONIU
Persulfat cJoe amoniu
25 9
Acid sulfuric concentrat
1 mi
Apă pînă la
1 000 mi
SIăbitorul acţionează puternic în zonele cele mai dense, fiind astfel posibilă corectarea negativelor cu contrast
foarte mare. Se pot obţine pe hirtie
Apă

(după slăbire, evident) detaliile din păr
ţile suprailuminate, zonele albe ale subiectului etc. Materialul slăbit se introduce 1-2 minute într-o soluţie de sto-

pare, care poate fi un fixator acid proaspăt sau o soluţie de 5-10% sulfit de sodiu. Se poate relua slăbirea după '0
spălare Îngrijită care să elimine sulfitul
din stratul de gelatină. Operaţia de spă
lare încheie procesul de lucru. Se va
acorda mare atenţie la puritatea substanţelor folosite şi la curăţenia vaselor
,de laborator, apa folosită la preparare
fiind În prealabil fiartă. Aceste măsuri
sînt necesare deoarece siăbitorul cu
persulfat de amoniu este foarte sensibil la eventualele impurificări. Durata
prelucrării se stabileşte prin probe, la
inceputul lucrului.
6. SLĂBIRE CU ACTIUNE
CONSTANTĂ

.

Soluţia 1:
Fericianură de potasiu
13,7 g
Bromură de potasiu
27,5 g
Amoniac (soluţie 25%)
1,3 mi
Apă pînă la
1 000 mi
Soluţia 2:
Fericianură de potasiu
35 g
Bromură de potasiu
10 g
Apă pînă la
1 000 mi
Materialul negativ se albeşte In oricare din cele două solutii si se redeve-

10pează (Ia lumină de zi difuză sau'lu-

mină artificială) pînă la atingerea densităţii dorite. După o scurtă spălare se
fixează şi se spală final. ReveJatorul
trebuie să contină cit mai puţin suim

de sodiu, ceea ce face ca reveiatorii de
nu fie potriviţi.
ÎNTĂRIREA IMAGINU

granulaţie fină să

FOTOGRAFICE

o substantă extrem de toxică. Toate
ustensilele' care au intrat În contact cu
clorura mercurică se vor spăla foarte
bine cu multă apă. Pelicula trebuie bine
spălată, tiosulfatul de sodiu rămas de
la fixare formînd pete galbene de sulfură
mercurică.

3. ÎNTĂRITOR CU AZOTAT DE
ARGINT-METOl
Soluţia

A:
Azotat de argint
6 9
Apă
pînă la
100 mi
Solutia B:
Sulfit de sodiu anhidru
6 9
Apă pînă la
100 mi
Solutia C:
Tiosulfat de sodiu
10,5 9
Apă pînă la
100 mi
Soluţia D:
Metol
0,8 9
Sultit de sodiu anhidru
0,5 9
Apă pînă la
100 mi
Soluţia de lucru se obtine adăugînd
incet un volum din solutia B intr-un volum din soluţia A; precipitatul care se
formează dispare cind se adaugă un
volum din soluţia C. După citeva minute se adaugă, agitînd, trei volume din
solutia D.
Materialul care trebuie intărit este
deja inmuiat în acest moment şi poate
fi introdus In solutia de lucru a cărei
actiune este posibiiă numai 30 de minute.
După întărire se fixează într-un revelator simplu cu tiosulfat de sodiu şi se
spală abundent 15-30 de minute.
4. ÎNTĂRITOR CU AZOT'AT DE
ARGI NT -HIDROCHI NONĂ
Solutia A:
3 g
Hidrochinonă
3 g
citric
1 000 mi
plnă !a

Imaginile subexpuse sau subdevelopate, prezentind o densitate redusă,
fi îmbunătăţite printr-o operatie de
Trebuie remarcat că există
5 9
p[nă ia
100 mi
două situaţii distincte: cind imaginea
lucru, care are o
contine toate detaliile - caz in care
prin întărire se obtin negative normalese prepară din
mi
şi cazul in care petaliile lipsesc şi nesolutie A cu
mi solutie B. După inîntănt, deşi normal ca densi- tărire se fixează materialul 1otogratlc
va genera imagini sărace, cu con- t'ntr-o solutie de fixare acidă şi se spală
aparent mărit.
bine,
Materialul ce va fi supus intă.ririi
prin mordansare s e i ' o
buie să iie bine prelucrat şi spălat.
Imaginea
se
1n iodură de argint, sulfascopul obţinerii unei actiuni uniforme,
argint sau Ierocianură de
de bună calitate, gelatina se va inmuia
10-20 de minute in apă simplă sau cu
care se colorează cu o socOlorată. O solutie de lodurare
agent
înmuiere (ORWO F 905,
este următoarea:
de aceea materialul fotosă fi fost fanat antede
se poate face pe
unor partisau mercur) peste
din
fotosensibil sau prin
Colorarea imaginii se face
prin virale (tonace) sau prin mordansare şi aplicarea unuI colorant. Procedeele de virare vor face obiectul unei
Prima cale de ~n
introducerea
soluţie continind o sare sode arginl sau mercm şi un
ducător care reduce sarea !a mela!ul
respectiv ce se depune pe imagine,
ÎNTĂRITOR, CU BtCROMAT

DE

POTAS~U

BÎcromiit de
Acid

Apti

I

Fericianură

de potasiu

Apă pînă la
Soluţia B:
Clorură de sodiu
Apă pînă la

10 9
100 mi
10 g
100 mi

Solutia de lucru constă din 10 mi soluţie A' + 10 mi soluţie B + 300 mi apă.
SIăbitorul acţionează lent. După trata':'
ment, fotografiile se fixează într-un fixator simplu şi se spală bine.
Materialele care urmează să fie slă
bite sau intărite vor fi bine fixate şi
spălate, resturile de tiosulfat de sodiu
putind duce la apariţia unor dungi sau
pete. Este bine cînd nu se cunoaşte
starea materialului

~

o refixare şi spălare. $i În cazul slăbirii
se recomandă să se lucreze după înmuierea gelatinei. Se evită astfel o acţiune neuniformă şi eventualele deteriorări ireversibile ale imaginii. Dacă
materialul fotografic este mai vechi,
posibilele urme de grăsime, de degete,
diferitele impurităţi se vor îndepărta cu
tetraciorură de carbon, neofalină, ..alcool etilic, prin lnbăiere sau şterge~re
cu un tampon de vată.
De remarcat că în urma tratamentelor
de slăbire şi Întărire se modifică grano.laţia imaginii, care de obicei creşte ş'i
mai rar rămîne nemodificată.

iSPOIITIU----

AUTODEElAnSAmR
,.
modificări luminoase parazite.
Dacă se lucrează noaptea şi
nu este de dorit să se vadă
raza luminoasă, se va aplica
pe ecranul incintei-sursă un
filtru negru (roşu foarte închis)
care va lăsa numai radiatia infraroşie. Marea majoritate a
fotoelementelor au o bună sen-

Tn cazul fotografierii animalelor sălbatice, a păsărilor În
apropierea solului sau lîngă
cuib etc., prezenţa operatorului fotografic nu este posibilă.
Soluţia constă În realizarea
unui dispozitiv care să sesizeze orice apariţie În zona de
vizare a aparatului şi să-I de-

EGR~AN
... ___1_1_1~~W~IASibilitate

În zona

FOTOElEMENT

MPLlFicATOR
SURSA

infraroşie

a

ANSAMBLU
FOTOGRAFic

R1E._._:~~~ElEMENT
danseze concomitent cu o sur-

300-S00n

să de lumină, uzual blitzul.

-6v

Principial, construcţia constă dintr-o sursă luminoasă
(incasetată) cu un ecran avind
o fantă de mici dimensiuni, un
element fotosensibil care primeşte lumina emisă de sursă,
un amplificator electronic special şi un ansamblu fotografic
(fig. 1). Ansamblul fotografic
este alcătuit din aparatul fotografic, un dispozitiv declanşa
tor (vezi «Tehnium» 4/1976,
7/1976) şi o sursă luminoasă.
Elementul fotosensibil poate
ii o fotorez isten1ă sau o fotodiodă. Montajul
este
simplu şi asigură inchiderea
unui releu la întreruperea fluxului luminos. Prin contactele
releului se Închide circuitul de

~~--------~------~-----o

T2

150mW

Tt
50mW

~~----~4-----~-------O-6V

1

r

c

60 ,800.

declanşare

8-

acesteia va fi cacon1act aJ
electronic,

şi

care să
luminos,
din
becuiui este parabolică În
şi sferică in fig. 3.
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DESPRE
DIAlin05TIlAREA
InSTAlATIEI
DE APRinDERE
,
Ing. M. STRATULAT
Instalaţia de aprindere a motorului
de pe autoturismul «Oacia»-1 300 are
componenţa prezenti::dă in figură, adi.,
că este formată din bobina de inductie 2, ruptorul 5, distribuitorul 4, condensatorul 3 şi bujiile 6, toate aceste
elemente fiind alimentate din baterie
de acumulatoare 1.
Aşa după cum rezultă şi din tabelu
prezentat, fiecare dintre organele corn
ponente ale instalaţiei de aprinderE
poate să sufere defecţiuni care afec·
tează functionarea motorului.
In cele ce urmează vor fi trecute Îr
revistă succint cele mai frecvente din·
tre aceste defecţiuni şi unele din efectele lor.
RUPTORUL Oefecţiunea Întîlnită
cel mai des la ruptor constă in oxidarea sau arderea contactelor sale (platinele), fapt care provoacă creşterea
rezistenţei În circuitul primar
reduce
energia scînteii produsă de
Înrăutăţind astfel aprinderea. Starea cotlfactelor se poate stabili vizual sau cu
ajutorul testerefor. Pe de altă parte,
arderea contactelor determină modificarea momentului de producere a scinteii electrice pe ciclu, acest efect putînd fi produs şi de modificarea geometriei contactelor prin curăţire sau
uzuri, ori prin poziţiqnarea lor greşită.
Acest gen de defecţiune este mai
greu de stabilit vizual, dar el apare
limpede la testarea electronică.
Jocul incorect intre contacte (distanţa Între plati ne) este o altă cauză
de pene tot atît de frecventă. Ea poate
fi dep'istată prin măsurători efectuate
cu lere (spioni). Unghiul de inchidere
a contactelor şi unghiul Dwell pot
suferi, la rindul lor, modificări prin
uzura camei rupforului.
înrăutăţeşte producerea
iar
dacă uzura camei nu eSle uniformă
apare şi o neuniformitate a momentelor declanşării sCÎnteii la cHindrL
Acelasi eiec1 il are si uzura arcufui
rup10rului sau defect~rea dispozrflvefor de avans, defecte care se pot consta1a doar cu aparatură adecvată.
De multe ori, arcul de readucere a
contactului mobil se defa!ooează; efortul produs de el se reduce phn oboseală sau se măreşte ca urmare a unei
deiormări.
' prea tare uzeaz.ă
con1actele
iar unul
slab produce
narea motoruh.li la

Statisticile arată că in peste 50 la sută dintre deranjamentele produse
În funcţionarea motoarelor responsabilă este instalaţia de aprindere.
Defecţiunile acesteia provoacă nu numai Înrăutăţirea performanţelor
maşinii, ci şi dificultăţi la pornirea motorului, ralanti instabil, rateuri În
toba de eşapament şi alte simptome neplăcute, prezentate sinoptic În
tabel.

CAUZE POSIBILE

SIMPTOM
-

1. Motorul

-

se opreşte

-

2. Motorul
nu porneşte

3. Motorul

-

Deteriorarea, slăbirea sau oxidarea contactelor,
legăturilor sau'conductoarelor
Scurtcircuitarea Înfăşurării secundare a bobinei
de inducţie
Întreruperi În înfăşurarea secundară a bobinei
de inducţie
Arderea rezistenţei adiţionale a bobinei
Oxidarea sau arderea contactelor ruptorului
Ruperea arcului conta.clelor ruptorului
Străpungerea izolaţiei rotomlu; distribuitorului
Fisurarea capacului disfribuitorului
Străpungerea izolaţiei condensatorului
Blocarea axul'ui ruptor·disbibuitorului
Defectarea sau ancrasarea bujiilor

functionează cu . .------------------------------------------------~
Întreru- Toate cauzele de la pct. 1
peri la toţi
- Modificarea ordinii de a.prindere prin schimbacilindrii
rea succesiunii corecte a fişelor de bujii
- Punerea greşită ta punct a aprinderii
- Distanţa necorespunză.toare Între eledrozii bujiilor
4. Motorul
funcţionează cu

-

Întreruperi la ralanti

-

5. Motorul

Distanţa necorespunzătoare intre contactele
ruptorului
Deteriorarea cablului de legătură de ia ruptor
la borna exterioară a corpului acestuia
Desfacerea plăcilor condensatorului

Legătui slabe la bornele bateriei de acumula-

toare

funcţio-

nează cu
Întreruperi la turaţie ridi-

Scurtcircuit În infăşurarea secundară a bobinei
În zona punctului de legă.tură cu infăşurarea
prima.ră
.
- Distantă ma.re între contactele rupt.OrulUi
- A.rcul contactului mobil prea slab
- Joc exagerat a.1 axului ruptorului disbîbuitondui
- Cama ruptorului este prelucrală necorespunzător sau ul.ată
_ Scurtcircuitarea bornelor fişelor de bujii din
capacul distribuitorului
- Blocarea sau lipsa peri ei de că.rbune din capacul
distribuitorului
- Oxidarea unor contacte sau slă.birea legăturilor
În instalaţia de aprindere
-

cată

6. Motorul
funcţionează cu

Întreruperi la un
singur cilindru

------------------ -.

~. Motorul

dezvoltă

putere
prea mică
(nu «frage»

Defecţiuni
Defec.ţiuni

-

ale bujlei dlindrului respectiv
a.le fişei bujiei
Umezirea capeielor fişelor de bujii

-

Avans prea mic la decJa.nsarea scînteii
Oricare dintre defecţ.iunHe care provoacă întreruperi În funcţiona.rea motorului conduce şi
la diminuarea PUiEHii a.(,estuia
Avans prea mic. Ia. al:nindEHe

se supra-

-

incăbeş.e----------------·---

_

9. Motorul
functio~

cu

de-lonea·

-

14

defec:hulas,;;t a.

.~.
."
nereyu;d~mue

la..

-

rupfowlui sînt afse

~.

:--

tor
Toa.te

evacuare

10. Motorul

Contacteh~

-

rateuri la

ză

adecvată.

BOBINA DE IN.DUCTIE. Cele mai
dese deranjamente ale bobinei, care
perturbă funcţionarea motorului, constau in defectarea izolaţie! infăşurării
primare sau a celei secundare ori Întreruperea acesteia din urmă.
.
Prima dintre acestea conduce la
micsorarea intensitătiI sCÎnteii electrice, defecţiunea fiind însoţItă, in general, şi de arderea contactelor, ca
urmare a creşteriiqcurentu!ui din circuitul primar. Defectul nu poate fi
detectat decit cu aparatura specială,
la fel ca şi intreruperea bobine! secundare, uneori, care, pînă la o anumită
limită, nu provoacă defectarea bobinei
de inducţie, deoarece tensiunea ridicată determină conturnarea locului Întreruperii. În schimb, funcţionarea bobinei devine nesigură prin reducerea
considerabilă a energiei secundare,
DISTRIBUITORUL se poate defecta prin străpungerea capacului sau
rotorului (lulea) ori prin defectarea
contactelor sale. Nici una dintre aceste
defecţiuni nu se pot constata, de regulă. vizual.
BUJIILE suferă intotdeauna de eroziunea el.eetrozHor,: care duce la modificarea
dintre ei, de sparmodificarea carac+"':'''~·;'''!,..,r saie
Unele
dintre aceste defecte se
constata
şi vizual, dar altele n,c"-,:""it,,, o tehnică
specială de con1roL
FIŞELE pot fi şi ele
ţiunHor, care constau 1n
lor totală nu par(t2dă.,
defectarea re2'isten·tel~Jr
sau oXldarea conexiunilor.
cazurile, defectarea defedelor se poate face numai cu aparatură corespunz.ătoare,

...

----------_...._._ .._ ..._--------

8. Motorul

nează

gal. Modificarea caracteristicii acestora conduce la inrăutăţirea accentuată a performanţelor motorului.
reglajul avansului se poate face manual, cu unele imprecizii, constatarea
dereglării sale În regim dinamic se
poate efectua numai cu ajutorul testerului electronic.
CON DEN SATORUL se p.oate stră
punge prin deteriorarea izolaţiei, se
poate Întrerupe sau i se pot deteriora
conexiunile. Constatarea tuturor acestor defecte se poate face cu aparatură

ca.re
a. sdrdeiF
...

~Jne'a.

sau mai mul·

imJ)hcă !:mll..l\:lUlc;e~ea
~. ...
..1 .sau

conduc la e;va,cuarea ţlImeşiecll,dui
... ..
nllnhuhtt'li acddenl.de il
sistemul de ev.31{5;u.ue

A.vans prea ma.re Na a.pr'inden~

CONTACTUL APRH~JDERH

'1)'
5
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Pentru a preveni ingheţarea geamurilor şi garniturilor de cauciuc, acestea
se protejează. Pentru a le feri de îngheţ,
garniturile de cauciuc ale uşilor, geamurilor, capote; etc. se şterg cu glicerină
şi talc.
Pentru dezghetarea geamurilor se foloseşte un amestec de spirt (50'1'0> şi
apă sau unul dintre spray-urile "recomandate in comerţ pentru acest lucru.
Prevenirea depunerii gheţii se realizează prin ungerea geamului cu glicerină
sau lichid antigel.
Pentru a preveni înghetarea clanţei
este bine ca broasca să se ungă cu
unsoare grafitată.
Buna funcţionare a sistemului de
aprindere este o condiţie de prim ordin
pentru realizarea unei porniri sigure în
timpul iernii. Pentru aceasta se recomandă:

- să se ungă cu ulei de motor generatorut de curent, să se cureţe periile
şi să se întindă pînă la valoarea normală
cureaua trapezoidală de antrenare;
- echipamentul electric să fie În stare perfectă; avansul la aprindere corect,
distanţa între electrozii bujiilor cea ind;icată (în general, 0,7 mm), contactele
ruptorului reglate corespunzător şi fără
depuneri.
Una din cauzele pornirii grele a motorului În sezonul rece o constituie reducerea capacităţii acumulatorului datorită temperaturii scăzute a electrolituluL Este cunoscut că, pentru o scă
dere a temperaturii electrolitului de la
25°C la -10°C, În cazul unei descărcări
rapide, capacitatea acumulatorului scade cu 50%.
Pentru menţinerea temperaturii normale a electroJitului vă propunem să
legaţi un bec de 1 W la o tensiune de
24 V (bec de scală pentru aparatele de
radio) în circuitul acumulatorului. Acesta va menţine acumulatorul in continuă
activitate şi, prin aceasta, se menţine
temperatura electrolitului aproape de
valoarea sa optimă.
Becul de 1 W/24 V, montat intr-un
circuit alimentat cu o baterie de 12 V,
va consuma 0,07 Aforă. Deci durata de
descărcare a unui acumulator de 36 Af
oră este de peste 20 de zile.
Dacă automobilul se pune la conservare În perioada de iarnă, bateria trebuie
curăţată şi păstrată intr-o incăpere curată şi aerisită. Periodic (o dată pe lună)
se reÎncarcă bateria, ştiut fiind faptul
că bateria se descarcă şi nefolosită.
in funcţionare, bornele bateriei se
string bine, după ce se curăţă de oxizi
şi se ung, pentru a impiedica mărirea
rezistenţelor de contact.
Se indică folosirea În sistemul de
răcire a unui lichid antigel.
Dacă se utilizează totuşi apa, se acoperă capota maşinii cu o husă de protecţie. In cazul garării vehiculului in
aer liber sau În garaje neîncălzite, la
staţionări mai indelungate, cînd este
pericol de ingheţ, se scoate apa din
motor. Apa se evacuează cind motorul
este încă cald, prin deschiderea a două
orificii, dintre care unul trebuie să fie
plasat cît mai jos cu putinţă. După evacuarea apei, ele se Iasă deschise. La
umplere se va folosi apă incălzită; in
cazul în care motorul este prea rece,
se toarnă mai Întii o apă călduţă, de
numai 40-60°C, apoi după ce motorul
a fost încălzit, se poate completa sistemul de răcire cu apă fierbinte.
Viscozitatea uleiului influenţează puternic pornirea motorului. De aceea se
vor folosi numai uleiuri de iarnă (mai
flUide) sau multigrad atît la motor cît
şi la cutia de viteze şi diferenţial.
Se impune revizuirea frînelor, luminilor, ştergătoarelor de parbriz, instalatiei
interne de încălzire. Dacă este necesar,
se inlocuiesc garnituriJe de frînă, se
completează lichidul de frÎnă etc. Reglarea frînelor este deosebit de importantă pentru prevenirea derapajelor.
Utilizarea unor anvelope corespunză
toare este, de asemenea, un factor important pentru circulaţia in timpul iernii.
In vederea deplasării pe zăpadă sau pe
zăpadă şi gheaţă, se vor utiliza numai
anvelope cu profil antiderapant. Nu trebuie să lipsească din portbagaj nici lanţuri/e antiderapante. Ele se fixează perfect pe anvelopă şi se demontează imediat ce nu mai este nevoie de ele. in
nici un caz nu se va circula cu anvelope
uzate.

CÎTEVA REGULI DE

I:IJNDUI:EBE
PREVENT'IVA
V

Calanel V. SECA

Ceaţa, mizga, poleiul, zăpada, inamicii circulaţiei, au devenit în aceste
luni fenomene meteorologice curente.
Ele fac conducerea autovehiculelor
mai dificilă şi pun şoferilor, uneori,
probleme deosebit de grele.
Bineinţeles că piloţii motoretelor şi
motocicletelor sînt handicapaţi În raport cu cei care conduc autovehicule
cu patru roţi, mai stabile, mai «ascultătoare» in general şi În special În
condiţii de timp nefavorabil.
O primă recomandare ce o facem
piloţilor pe două roţi este să se abţină
a pleca la drum cu autovehiculele respective atunci cînd se semnalează
ceafă densă, polei, ninsori, in general,
cînd solul glisant este total potrivnic
deplasării motoretelor şi motocicletelor.
Dind acest sfat, ne bazăm pe experienţa anilor trecuţi şi a lunilor de
toamnă din acest an, cînd s-au inregistrat multe accidente din pricina ignorării, de către conducătorii de motorete şi motociclete, a dificultăţilor
generate de 'mîzgă, polei, ceaţă, ninsoare. Dacă totuşi pilotul pe două roţi
este surprins În cursul deplasării de
unul sau concomitent de mai mulţi
dintre «inamicii circulaţiei» menţio
naţi mai inainte, el trebuie să se -adapteze rapid cerinţelor conducerii preventive pe timp nefavorabil.
Primele măsuri ce se impun a fi
LIJ.C!.ţe in _asem~ll~jLsitu~tii"_c.Qn_stau in

reducerea considerabilă a vitezei şi
sporirea atenţiei pentru a putea observa În timp util orice pericol potenţial şi a acţiona" în consecinţă.
Este de la sine inţeles că starea
tehnică a motoretelor şi motocicletelor trebuie să fie ireproşabilă. A pleca
la drum fără a avea puse la punct
luminile şi sistemul de semnalizare,
cu pneuri suprauzate ori cu defecţi
uni la frîne înseamnă a-ţi pune deliberat in pericol viaţa ta şi a celor
din jur.
Pentru a face mai vizibile autovehicuIele noastre este recomandabilă folosirea accesoriilor reflectorizante: jartierele, nasturii, cordoanele reflectorizante etc., care, folosite de piloţii
motoretelor şi motocicletelor, sporesc
considerabil vizibilitatea acestora, creind condiţii ca ei să fie observaţi mai
bine atunci cînd cei care circulă în
spatele lor ori vin din sens opus sint
«orbiţi» de farurile altor autovehicule.
Motoriştii şi motocicliştii trebuie să
fie foarte atenţi cind se deplasează in
condiţii de ceaţă, pentru a nu intra in
coliziune cu căruţele care circulă, din
păcate, uneori fără lumină, cît şi pentru
a nu acroşa pietonii care se deplasează pe partea carosabilă. 1mbrăcaţi în
haJne de culoare închisă în condiţiile
'asfaltului negru, aceştia pot fi sesizaţi
au greutate pe timp de ceaţă ori
ploaie.
Depăşirile ţrebuie făcute cu (teqş~-

bită precauţie în general, dar cu atît
mai mult cind solul este alunecos şi,
În plus, ceaţa reduce considerabil vizibilitatea. In asemenea condiţii, pilotul trebuie să se abţină de la dt:l~~Iări,
În ciuda gabaritului redus al autovehiculelor cu două roţi. Nu in puţine
cazuri, piloţii de motociclete şi motorete s-au pomenit în situaţii de-a dfep.tul fără ieşire după ce s-au angajat "în
dublări fără asigurarea necesară din.
faţă. "
"
Vulnerabilitatea piloţilor pe două
roţi in viraje creşte substanţial atunci
cind solul este alunecos şi mai ales
acoperit cu polei. Nereducerea vitezei in viraje, in raport cu cerinţele impuse de drum - transformat adeseori
într-un veritabil patinoar -, constituie
cauza unor accidente deosebit de grave. Recent, un motociclist care circula
ca în miezul verii (şi atunci excesul
de viteză e periculos), deşi solul era
ufQed şi pe alocuri acoperit cu polei,
nu s-a mai putut menţine pe dreapta,
intrind la o curbă pe sensul opus
intr-un autocamion. Pilotul şi pasagerul său au fost răniţi grav.
La observarea unor obstacole mobile sau imobile - pietoni care traversează drumul, vehicule in" staţio
nare - , viteza trebuie redusă din vreme. Motociclistul ori motoristul care
conduce preventiv nu trebuie să se
bazeze niciodată pe prudenţa altora.
Cu atît mai mult este periculos acest
stil de.conducere cînd solul alunecos
dublează distanţele necesare pentru
oprire sau chiar face imposibilă frÎnarea.
Stimaţi piloţi pe două roţi, urmaţi
deci, În interesul dv. şi al celor din
jurul dv., aceste sfaturi, dar nu uitaţi
în primul rînd recomandarea: «Cind

condiţiile atmosferice sint vitrege,
renunţaţi la folosirea motoretei ori
motocicletei. Ştiu, o veţi face cu
stringere de inimi, dar e mai să
nătos».

poate face la nevoie
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Introducind virfurile (partea cu sirma de cositor) in electrolit În două
celule învecinate,Ja un acumulator
bun se va măsura:o tensiune de 2 V
sau ceva mai mult dacă acumulatorul
a fost încărcat recent. Bacul acumulatorului este construit in aşa fel încit
celulele sint despărţite etanş între ele.
Tn cazul de faţă, electrolitul se comportă ca un divizor de tensiune. Se
verifică in acest fel atît starea aproximativă a plăcilor, cît şi conductibilitatea electrolitului. Măsurătoarea nu
este de mare precizie, dar satisface
cerinţele, Întrucit se pot depista rapid
celulele defecte fără a strica stratul
protector 111 PlJnţilor_ de legătură.

A[UmUlATOARElOR
Verificarea periodică a acumulatoarelor este o operaţie obligatorie pentru
asigurarea bunei funcţionări a automobilului. La aceste verificări se controlează nivelul şi densitatea electrolitului, tensiunea la bornele acumulatorului fără sarcină şi in sarcină. Valorile măsurate dau un indiciu preţios
referitor la starea acumulatorului. Dacă aceste tensiuni nu sint in regulă
nici după încărcarea acumulatorului,
rezultă--Că una sau mai multe celule
sint defecte. Depistarea unei celule
defecte se face prin măsurarea tensiunii la fiecare celulă fn parte.
La acumulatoarele de tip vechi această operaţie se face foarte uşor,
aplicind vîrfurile obişnuite de testare
ale voltmetrului pe punţile de legă
tură, respectiv pe borne. Acumulatoarele moderne, cum sint şi cele montate pe autoturismele «Dacia», au punţi le de legătu ră protejate cu un strat
izolator etanş ş,i În acest fel nu mai
sînt accesibile. In fig. 1 este reprezentată o secţiune schematică de pri'ncipiu a unui acumulator de 12 V cu
punţile de legătură protejate.
La acest tip de acumulator verificarea tensiunii celulelor se poate efec. tua confecţionînd două vîrfuri de testare conform schiţei din fig. 2.
Tubul de plastic va fi de diametru
corespunzător încit să permită intro-·
ducerea vîrfurilor de testare În electrolit, prin orificiile celulelor unde sînt
Înşufuoafe dQPurile filetate. Vîrfurile

j

de testare vor fi executate etanş, pentru evitarea corodării cordonului de
legătură (cablu liţat), cuprul fiind atacat de acidul sulfuric. Orificiul necesar pentru introducerea sîrmei de cositor În intedorul tubului se va etanşa,
folosind în acest scop răşină epoxidică sau o soluţie de lipit plastic pe
ba7:~_ de cicloh~xanonă. Etan§area .se
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Ffz.
Un radioreceptor de mare complexitate este cel MA/Mf stereofonic. Partea pentru modulaţie in amplitudine
este asigurată de circuitul integrat
TOA 1046, permiţind recepţionarea gamelor UL, UM şi US. Partea de MF
se distinge printr-un bloc UUS realizat
şi diode
cu circuitul integrat TOA
varicap, iar partea de
şi demodulator este obtinută cu circuitul integrat TOA 1200.' Oecodorul stereo este
cu circuitul
CA 758
Comanda
ton
În Af
circuitele
740 (Philips),
este

ENORE

schimbător de frecventă MA,
detector MA),
758 '(decodor stereo echivalent cu CA 758, prezentat În articol) şi două CLB 150 (amplificare Af, echivalent cu TCA 150).
Blocul UUS se poate realjza cu diode
varicap BB 139, iar circuitului ClB 661
i se adaugă filtrele pe 10,7 MHz. Pentru
MA se mai adaugă circuitele de intrare
Ul,
US), circuitele oscilalocal,
şi filtrele de 455 kHz.
Acordul pe MA se poate face cu un
condensator variabil cu dielectric solid.
Revenind la receptorul ce face obiectul
articol, menţionăm că
receptionarea emisiuniUl (147-300
US1 (5,8-

J3A

de
OS,cl!<ltorul local,
trt:>,,...,,,onj"::; etajele de
şi un prearrlPlllilcaH>r AF. Acordul se realizează
pe un condensator variabil cu două
secţiuni
= Cos . = 7 -;- 335 pF.
c
indicator al
ce se conectează la terminalul 11
integratului trebuie să aibă Ri = 2 k

la terminalul 3 se conectează un filtru
piezoceramic cu frecvenţa de 455 kHz
(tip SfD 455 O). Semnalul de Af pentru atacul etajului de putere Af se
culege la terminalul 6. Sensibilitatea
maximă pe US ce se poate obţine este
de 15 )LV, iar sensibilitatea limitată de
un raport semnal/zgomot de 20 dB, pe
UM, este de 760 JJ. Vjm. În blocul UUS
se folosesc circuitul integrat TOA 1062
şi acordul prin diode varicap, în acest
fel obţinlndu-se: fiabilitate mare, mentinerea la o valoare ridicată a raportului
semnal/zgomot, stabilitate mare a frecvenţei oscilatorului, protecţie bună faţă
de radiaţiile parazite şi acroşurile proprii parazite.
Circuitul TDA 1062 conţine: un preamplificator in montaj cu baza comună,
funcţionînd cu un curent mărit pentru
o bună stabilitate la semnalele puternice; un schimbător de frecvenţă multiplicativ cu reacţie, ce are impedanţa de
intrare şi amplificarea mari; un
ficator separator între oscilator şi
bătorul de
pentru a
eventuala
a semnalului reoscilatoruetaj
cu un nivel corespentru evitarea variaţiei
dinamice la acordul cu
stabilizator de tensiune
nlll'1rrPIp. de
ale osci-

multiplicatoare de tensiune. În cazul de
tensiunea de âc?rd este de
Ua min=2 V şi Ua max=7,5 V, pentru
acoperirea gamei OIRT de 66- 73 MHz
fiind folosite perechi de diode varicap
BB 104 cu catodul comun.
Întrucît potenţiometrele de reglaj sint
conectate Între cursorul potenţiometru
lui de acord si masă, reglajul nu inffuentează banda" de frecventă la capătul de
jos. Pri n aceasta se "red uc
tatea acordului incorect, cit şi nn.,.",,,".,,,,,,,,
de componente ce participă la
la capătul de jos al gamei UUS,
jul se face prin inductanţele ,...irrllitp!'r"lr
oscilante, iar la capătul de sus prin
semireglabilii SR1, SR2, SR3, SR4.
Pentru o stabilitate bună a oscilatorului este necesar un cuplaj bun intre
l5 si L6. Semnalul de fl-Mf se culege
la t"erminalele 13 si 14 ale circuitului
TOA 1062. O parte din semnalul de
fl-Mf se culege de la bobina 19, este
apoI detectat prin 05- 06 şi se aplică
la
6 al amplificatorului de
amplificator la terfaţă,

reducerii
de
cu diode
07
montaj).
Blocul
prezentat rezolvă o problemă interesantă, şi anume asigurarea
tensiunii de acord de la tensiuni mici,
fără utilizarea unor transformatoare sau

Comutatorul pe MF - stereo
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Cu ajutorul semireglabilului SR 6 rekHz, asigurînd o
decodorului. Va10arE~a frecvenţei se citeşte pe frecvenţ
metrul conectat la terminalul 11.
Făcînd comparaţie cu un decodor
clasic cu componente discrete (ce are
o schemă destul de complicată), la decodorul cu CA 758 se reduce numă
rul reglajelor «(''!m ar fi: reglarea circuitelor acordate pe 19 kHz, 38 kHz, reglarea diafoniei, reglarea funcţionării
corecte a indicatorului stereo), situaţii
întîlnite la decodoarele cu obţinere directă a lui A şi B, cu demodulare prin
comutator cu diviziune în timp, tip de
decodor utilizat În radioreceptoarele stereo fabricate În ţară, la un singur reglaj
(frecvenţa oscilatorului intern).
Acesta este marele avantaj al decQdorului prezentat, rezultind o fiabilitate
mare, uşurinţă În montare şi reglare şi
cost redus. Indicatorul stereo se conectează la terminalul 7 (de exemplu, un
bec de 12 Vj50 mA în serie cu o rezistenţă R22=220 ,Q). Atenuarea frecventei de 19 kHz este mai mare sau cel
puţin egală cu -35 dB, iar a celei de
38kHz este de -45 dB. Atenuarea diafoniei la 100 Hz este - 40 dB, iar la
10 kHz - 45 dB.
Circuitul CA 758 are o capsulă DIL
cu 16 terminale.
Într-un receptor de înaltă fidelitate,
ca acesta prezentat, reglajele de volum
şi balans, cît şi corecţiile de ton se pot
realiza cu ajutorul circuitelor integrate
TCA 730 şi TCA 740. Circuitul integrat
TCA 730 este conectat la ieşirea decodorului stereofonic şi la ieşirea decodorului MA. Acest circuit elimină folosirea
potenţiometrelor tandem în stereofonie, permiţînd utilizarea unor potenţio
metre simple, mai economice, şi care
nu necesită legături prin conductoare
ecranate.
Pentru o variatie a tensiunii de comandă de la O la '9,5 V, cîştigul variază
de la -70 dB la +20 dB, iar plaja balansului variază de la -10 dB la +10 dB.
Nivelul de intrare în TCA 730 poate fi
intre 0,1 şi 1 V pe impedanţa de intrarj?
de 250 k.o.. Integratul conţine pentru
glăm frecvenţa de 19
functionare corectă a

la.terminalele 1, 2 şi 3, iar semnalul de
se aplică decodorului
stereo de la terminalul 6. Între terminalele 1 şi 4 (masă) se conectează un filtru
piezoceramic de 10,1 MHz. Prin acest
filtru şi condensatoarele C =2OO pF
40
şi C
=270 pF se realizează cuplarea
41
cu blocul UUS. La terminalul 13, prin
R =.4j;1 k.fl se conectează indicatorul
dJ3acord (acelaşi instrument ca şi pentru MA). Tensiunea de alimentare se
aplică la terminalul 11. Circuitul integrat TDA 1200 are o capsulă DIL cu
16 terminale.
Ca decodor stereo se foloseşte circuitul integrat CA 758 (echivalent cu
"pA 758, MC 1311 P, LM 1800. ULX 2244).
audiofrecventă

Acest decodor funcţionează pe principiul PLL descris în articolul precedent (pentru TDA 1005) şi se compune
din următoarele etaje: oscilator RC pe
76 kHz, divizor pentru obţinerea frecvenţei de 38 kHz, divizor pentru obţi
nerea frecvenţei de 19 kHz, detector de
prezenţă a semnalului pilot, comutator
mono-stereo, circuit de comandă a indicatorului stereo, demodulator stereo
şi etaj amplificator - adaptor de ieşire.
Semnalul multiplex se aplică la terminalul 1, culegîndu-se la terminalele 4
şi 5 semnalele de audiofrecvenţă
cele două canale. La terminalele
se conectează reţelele de
tuare cu constanta de timp 50.J"s pentru
cele două canale.

I ... U DE IDIRAR
In [EPTOA

fiecare canal stereo o comandă de volum si o' comandă de balans. Aceste
etaje 'sînt constituite fiecare din cîte un
amplificator diferenţial comandat în curent; astfel, o simplă variaţie a tensiunii
continue permite comandarea cîştigu
lui acestor amplificatoare cu ajutorul
unei reactii variabile. Circuitul TCA 730
permite realizarea şi a unei compensări~'
fiziologice în raport cu 1 kHz, pentru
frecvenţe joase de +20 dB, iar pe,ntru
frecvenţe înalte de +9 dB. Compensarea fiziologică se manifestă prin amplificarea (Ia un nivel redus al audiţiei ~
volum mic) a frecvenţe lor joase şi înalte
în raport cu frecvenţele medii. Circuitul TCA 730 asigură o atenuare a diafoniei de -60 dB şi are impedanţa de
ieşire de 4,7 k.n..
Circuitul TCA 730 are o capsulă DIL
cu 16 terminale.
Circuitul TCA 740 permite efectuarea
corecţii lor independente pentru joase
şi înalte. Circuitul conţine amplificatoare diferenţiale duble (pentru frecvenţe joase şi înalte) pentru fiecare
dintre cele două canale. Aceste amplifjcatoare sînt comandate electronic. Circuitul TCA 740 se plasează după
TCA 730 şi permite obţinerea unei variaţii de +15 dB la 40 Hz şi la 15 kHz,
faţă de r kHz.
Elementele RC exterioare integratului
determină reacţia selectivă şi răspunsul
în frecvenţă şi fixează nivelul pentru
frecvenţa de referinţă de 1 kHz (O dB).

Circuitul TCA 740 are. capsula Dil cu
16 terminale.
Etajul de .audiofrecvenţă stereofonic
se realizează la radio receptorul prezentat cu două circuite integrate TDA 2610,
ce livrează o putere de 4 W pe o impedanţă de 16.a (se folosesc două difuzoare de 8.Q. înseriate), alimentarea fă
cîndu-se de iii 25 V. Circuitul TDA 2610
conţine un amplificator în clasă B şi
un stabilizator de curent; de asemenea,
el are încorporate protecţie la scurt-circuit şi protecţie termică.
Sensibilitatea de intrare este de
100 mV, iar impedanţa de intrare este
de 45 k.o.. Circuitul TDA 2610 are o
capsulă DIL cu 16 terminale.

Colectivul redactional al revistei
«Teh
urează cu prilejul Noului· an
tuturor colabora·torilor şi ci'ti·torUor săi
un călduros
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semnalului proantenă se poate face
venit
fie cu un tranzistor cu efect de
fie cu un tranzistor
cimp (fig.
(fig.
bipolar
de
In
caz,
intrare este foarte mare, dar
tigul în tensiune este destul
scăzut. Cînd se utilizează ~un
tranzistor bipolar,
este destul de pronunţată, dar
fiindcă impedanţa de intrare are
valori scăzute, tranzistorul se cula o
a bobinei.
între
două
face
calcuIul """"~,,",:t-,,h ..
a curentului de colector ic, în
uneI
e la borLC.
La
cu efect de
valoarea curentului de dreeste dată de

te construi o sctJlerrla
ca în fig. 3.
Coeficientul n reprezintă raportul de transformare, adică

si a factorului de
. Cu valorile Ic=3
100
şi R=
MQ se ajunge
lc=
= 1~5 -10- 3 . e.
Un circuit de intrare pe bară
de ferită la 200 kHz are un factor de calitate de
150 si o
Iar ~ unde scurte
150

de
zistorului mai este
de valoarea frecvenţei

impedanţă
amortizează

au o

ceea ce se traa selec-

creştere

a
rului.
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MUCEGAIUL
Umiditatea excesivă apărută pe elementele de construcţii, fie datorită ascensiunii capilare (igrasiei), fie infiltraţiilor de ploaie, a condensului sau altor
cauze, creează condiţii prielnice dezvoltării mucegaiului, ai cărui spori sînt
prezenţi Întotdeauna· în aer. Desigur,
pentru a se dezvolta, mucegaiul are nevoie dţ hrană, dar în cantităţi foarte mici,
pe care o găseşte in praf, grăsimi sau în
zugrăvelile ce conţin clei sau caseină.
Din cei trei factori care determină
apariţia mucegaiuJui prezenţa sporilor, hrana acestora şi umezeala - sinfactor controlabil este umezeala,
anume, dacă umiditatea relativă a
aerului depăşeşte valoarea de
ccgaiul este inevitabil, iar dacă
tea relativă scade sub această valoare,
mucegmul moare, dar petele rămJn.
lată deci cum umezeala datorată. condensuJui poate duce .Ia apariţia mucegaiuJui Ştia instalarea. în incăperHe de locuit
a unor condiţii care pun în pericol atît
bunurile materiale, cit şi sănătatea 10catarilor (fig. 1).
Mucegaiul apare la început sub formă
de puncte sau pete de culoare gri-verde,
neagră sau maro,
care apoi sc unesc,
acoperind zone intregi pe slJprafaţa interioară a pereţilor exteriori.
Curăţarea mucegalului se poate face la
~nceput uşor, dar, dacă nu se foloseşte un
acesta reapare după o scurtă
de timp.
Pentru combaterea mucegai ului se poale, astfel, recomanda Îndepărtarea acestuia de pe suprafaţa afectată, după care,
aceasta se steriJizează cu o substanţă

toxică pentru mucegai, iar apoi ca o mă
sură suplimentară de siguranţă se va include în compoziţia materiaJu]uj de re-

decorare un fungicid. De asemenea, la
redecorare nu sînt indicate vopsiri cu
adaosuri de clei, caseină sau alte substanţe ce pot constituj hrană pentru
mucegai.
În cazurile uşoare, cînd mucegaiul nu
a acoperit zone întinse, este suficientă o
spălare cu o substanţă toAică, observînd.u-se apoi dacă după o perioadă de
~lfca 10 zilemucegaiul se mai dezvoltă.,
m care caz se repetă spălarea.
Există diverse substante toxice folosite
jmpo~riva mucegaiului', atrăgindu-se
atenţJ3. de a se
instructiunl1c recomandate de
deo~rece pot
aduce
dacă ajung in contact
cu pJeJea sau ochi,. Se poate recomanda,
de
a se folOSI 2.
de
pent~icl(:)fJ~Em)lal de sodiu în
de
ror··
fol.osi ca
lichidul
înălbire casvar) diluat cu
proporţIe de 1 la 5,. După
acestui tratament, suprafetele trebuie
curăţate cu apă.
'
Dar cea mai eficientă metodă de COI11batere a mucegaiuJui este înlăturarea
cauzei principale --- umezeaJa dalorafă
condensului.
înlăturarea condensului in să nu se
poate face decît cunoscîndu-se cauzele
producern sale.

CONDENSUL
Con densa rea este un fenomen natural
care defineşte trecerea apei (sau altei

substanţe) din stare gazoasă (vapori) in
stare lichidă.
Aerul înconjurător este format dintr-un amestec de gaze, dintre care ponderi mari au oxigenul, azotul şi vaporu
de apă.
Cantitatea maximă de apă, sub formă de vapori, care poate fi reţinută de
un volum dat de aer, depinde de temperatura aerului. De exemplu, în condiţii
de
presiune
atmosferică
normală
(760 nun Hg), 1 metru cub de aer. la
temperatura camerei de 20°C, poate reline o cantitate maximă de apă sub formă
de
de 17,3 grame, sau altfel spus,
de apă, la 20°C.. are nevoie
m 3 de atmosferă. La tempera2S"C--- un <llt exemplu
] metm
de
retine maximum
apă ~au 1 kg de
această
temperatură are nevoie de
m 3 de aer,
cu cît aerul este
volum
mare de
fi"V;;HUH
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şi sănătatea
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din încăpere, care au temperatura mai scăzută de 20o C.
Astfel, vaporii de apă care sînt invizibili, prin formarea de picături de apă
lichidă, surplusul de apă devine vizibil
sub formă de ceată, lucru care se întîmplă, de obicei, în' băi şi bucătării.
In natură, rezultatul producerii fenomenului de condens prin trecerea vaporilor de apă în stare lichidă. este roua.
Temperatura la care se produce con·
densul, denumită temperatură a punctului de rouă, depinde de temperatura şi
umiditate,a relativă. a aerului 'f ('f este
raportul dintre greut.atea sau masa vaporiJor de apă conţinuţi intr-un metru
cub de aer umed şi greutatea sau masa
vaporilor de apă corespunzătoare saiuraţjei).

De

eXI:IUIJIU,

pe
aceştia

avea

a
lntroducerea
plus a unei cantităţj
de vapori în incă.pere sau scăderea cu
cîteva
a
va determma
conden::;uJm, fie în aer sub formă
fine de apă, denumIte obiş
fie sub formă. de pică.turi pe

Umezeala datorată condensului poate duce la aparitia mucegaiului ce pune in pericol ati't bunurile
materiale, cit

suprafeţele

ri.dicate.
temperaturii în
extenor,
acest caz, temperatura pe suprafaţa peretelui este mai mare
decît
punctului de rouă, iar
condensul DU se produce.
Condensarea are loc ori de cîte ori
vaporii de apă~vm în contact cu suprafeţe a că.ror temperatură este mai mică
sau egală
puncl ului de
rouă
geamurile
rece sau pe
suficient (fig.
Locul în care apare, de obicei, o mare
cantitate de vapori sînt baia şi bucătăria.
De alCI, vaporu pătrund prin uşjle deschise în încăperi, creindu-se, astfel posibilitatea apariţiei condensuhD în Jocuri
depărtate de sursa lor de producere.
Semnalul prezenţei unei mari cantită.ţt
de vapori în aer este dat de «aburirea»
ferestrelor
care se produce maj întîi
condensul,
acestea au, În general, cea mai scăzută temperatură de pc
peretele exterior, mai ales dnd sînt acoperite de
ŞJ nu pot fi
de
curentul
aer cald de la
montat dedesubt.
Activităţile din gospodărie, ca spălatul flJfelor uscatul lor, baia sau duşul,
fierberea
sau activi1atea de predctt~nnină. producerea
unor canlJt,lţi
vapon, li
câror presiune creşte mult in comparaţie
cu presiunea vaponlor din afam locuintei. Astfel, sub infl uenta acestei diferenţe
de prCSlUm~ are loc o 'deplasare a vapodin interior spre exterior; o parte a
vaporiJor ajunge afară prin ven6lare naturală (deschiderea ferestrelor), prin rosturile uşilor sau ferestrelor, iar altă parte
trece spre exterior prin structura pere~
ţilor, care, de obicei, sînt alcătuiţi din
materiale poroase permeabile la trecerea
vaporilor de apă. La un moment dat, în
drumul lor, vaporii ajung în zona unde
temperatura este egală cu temperatura
2

rouă ŞI m acest moment
(fig. 4). Dacă aportul de
vapori este considerabil, depăşind posibilităţile de evaporare spre exterior, structura acumulează umezeala, diminuîndu-şi
proprietăţile termoizolatoare, ceea ce
duce la producerea mai intensă a fenomenului de condens datorită scăderii
temperat urii peretelui.
Pentru a preveni această situaţie, multe
din structurile de pereţi exteriori sînt
prevăzute cu o barieră de vapori alcă
tuită dintr-o folie de polietilenă sau alt
material nepermeabil la vapori, montată
în structura peretelui la faţa interioară
(fig. 5).

punctului de

condensează

CO/llDEN.sAf PE esVPRAţ"'AtA RECE

TE"'PERATU~A

IIYTERI()~ (~(fC')

ExTERIOR
(-fSOC)

PREVENIREA
REMEDIERE.A
CON DENSULUI

ŞI

Condensul se poate produce sau nu.
felul în care proiectantul şi executantul au realizat construcţia, dar şi
după modul de exploatare al apartamentului de către locatar. S-au întîlnit
de multe ori situaţii cînd la acelaşi tip
de apartament, pe acelaşi tronson, deci
locuinţe proiectate şi executate identic,
problema condensului este prezentă numai în apartamentele unde există copii
mici, unde se fierbeau zilnic rufele de
schimb şi se aerisea puţin.
Totuşi, condensul este o problemă
reală, iar remedierea lui constă în aplicarea independentă sau combinată a trei
factori de bază: încălzirea, ventilaţia şi
izolarea termică.

aARIERA DE VAPORI

după
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iNCALZIREA
încălzirea este importantă pentru combaterea condensului prin doi factori:
1. aerul mai cald poate reţine o cantitate
mai mare de vapori, care pot fi apoi îndepărtaţi prin ventil are ; 2. încălzirea
conduce, de asemenea, la creşterea temperaturii pe suprafeţele interioare ale
pereţilor exteriori, deasupra punctului
de rouă.
Totuşi, în apartamentele care au asigurată o încălzire permanentă, o încăl
zire suplimentară nu ar avea sens datorită consumului sporit de energie.' Astfel, cu toate că metoda prin încălzire
poate da rezultate, este însă nerecomandată datorită costului ridicat şi al
risipei de energie.

VENTllATIA
Tendinţa de economisire a energiei
necesare încălzirii a condus la realizarea
de locuinţe din ce în ce mai etanşe, li-

mitîndu-se astfel schimbul de aer dintre
interior şi exterior, ceea ce are ca rezultat
micşorarea cantităţii de vapori care poate fi evacuată din apartament pe această cale.
Pe de altă parte, volumul limitat al încăperilor conduce, în condiţiile aportului de vapori de apă prin activitatea din
gospodărie, la atingerea stării de saturaţie, de obicei, chiar Ia locul producerii
lor - în bucătărie şi baie. Dacă umiditatea datorită gătitului, spălării şi uscă
rii rufelor sau a băii şi duşului ar fi dirijată spre afară (şi nu în celelalte încă
peri), riscul apariţiei condensul ui I practic~ nu ar exista.
Eliminarea acestei umidităţi se poate
face prin ventilare naturală (deschiderea
ferestrelor), dacă încăperea este suficient încălzită. Există totuşi riscul, în
această situaţie, ca vaporii să fie transportaţi în celelalte încăperi, dacă ferestrele sînt aşezate pe direcţia vîntului.
La acest inconvenient se mai adaugă
senzaţia de inconfort provocată de pă
trunderea aerului rece, mai ales în zona
picioarelor.
în această situaţie, soluţia cea mai
eficientă şi confortabilă este montarea
unui ventilator extractor (în fereastră)
în bucătărie şi baie, care poate fi pus în
funcţiune ori de cîte ori se produc
vapori de apă în cantităţi însemnate.
Iată deci cum ventilarea mecanică
poate constitui un bun remediu împotriva apariţiei condensului.
Totuşi, avînd în vedere complexitatea

factorilor care determină apariţia condens ului în unele apartamente, legat mai
ales de structura pereţilor exteriori, precum şi de faptul că montarea şi punerea
în funcţiune a unui ventilator constituie
un factor subiectiv ce depinde numai de
locatar, ventilarea singură nu poate re-'
zolva problema condensului în toate
cazurile.

IZOLAREA TERMiCA

produce, chiar în zilele foarte friguroase.
Pentru prevenirea apariţiei condensului interstiţial, este neapărată nevoie ca
pe partea interioară a termoizolatiei
adăugate să se prevadă o barieră de ~a
pori (fig. 5), fără de care această solutie
este compromisă.
.
Teoretic, aplicînd soluţia descrisă, riscul de reapariţie a condensului nu ar trebui să existe.
S-a constatat însă, la unele remedieri
de acest fel, reapariţia umidităţii la
baza peretelui Acest lucru se explică
prin faptul că practic nu s-a putut realiza o suprafaţă etanşă a barierei de
vapori, astfel încît vaporii de apă au
pătruns dincolo de această barieră şi
de materialul termoizolator poros, condensînd în zona rece în interiorul peretelui (fig. 4).
Pentru găsirea de soluţii mai eficiente
pentru combaterea şi prevenirea condens ului, la Institutul de cercetări în
construcţii şi economia constructiilor INCERC - s-au efectuat cercetări în
urma cărora s-a rezolvat problema con-

Ca metodă de remediere a situatiilor
de condens, izolarea termică are ~van
tajul de a fi un factor pasiv, care acţio
nează independent de prezenţa locatarului de la care nu cere nici o îngrijire sau
cheltuială de întreţinere, aşa cum este
cazul la soluţiile prin încălzire suplimentară sau ventilare.
Desigur, structurile de pereţi exteriori
sînt astfel construite încît, pentru condiţii . stabilite de climă exterioară şi microclimat interior, să nu existe pericolul
apariţiei condensului pe suprafaţa sau
în structura peretelui.
Totuşi, la unele clădiri de locuit executate din elemente prefabricate din beton - panouri mari - sau cofraje glisante, problema condensului există datorită unor cauze complexe, cum ar fi:
realizarea unor structuri de pereţi exteriori cu caracteristici termoizolatoare
sub cele prevăzute de standarde sau realizarea defectuoasă a stratului termoizolant, ceea ce conduce la mărirea număru
lui de punţi termice (mărirea suprafeţei
insuficient izolate); folosirea unor ma• Treceţi un elastic mai lat (breteteriale termoizolatoare mai puţin efi- lele de pantaloni pentru bărbaţi sînt
foarte
potrivite) pe sub salteaua pătu
ciente decît cele prevăzute în proiect
sau chiar lipsa acestora, în special la tului in care doarme copilul dv., iar capetele prindeţi-le de plăpumioară. În
pereţii executaţi prin glisare; lipsa totală
. felul acesta, copilul nu se va mai dezsau parţială a barierei de vapori la faţa veli in timpul somnului.
interioară a stratului termoizolator; darea în folosinţă a locuinţei înainte ca
aceasta să se fi uscat corespunzător.
Pentru combaterea şi prevenirea condensului în cazurile în care deficienţele
sînt cele semnalate mai sus, se aplică pe
partea interioară (sau exterioară) a peretelui un strat termoizolant (plăci din
beton celular autoclavizat, din polisti.
• Suporturi excelente pentru scule
ren sau alt material cu bune proprietăţT
obţineţi din bucăţele de tub de cauciuc
tcrmoizolatoare), astfel încît temperape
care le fixati pe un perete de lemn
tura, pe faţa interioară a peretelui, va
(pe uşa dulăpiorului În care păstrati
avea o valoare mult deasupra temperafelurite lucruri necesare activitătii dv.
turii punctului de rouă, iar c0ndensul
de constructor amator, este, de·sigur,
pe această suprafaţă nu se va mai putea
mult mai bine).

densului pr~ aplicarea pe peretele în
a uneI tencuieli anticondens autori: dr. ing. D. Moraru, dr. biolog
1. Pitiş şi dr. ing. C. Bogos.
Această tencuială are foarte bune proprietăţi termoizolante, astfel încît aplicată într-o grosime de 1,5-2 cm pe suprafaţa panoului înlătură posibilitatea
~orm.ă~ condensului, deci a umezelii şi
ImplICIt a mucegaiului, restabilind în
locuinţă condiţiile normale de confort.
Tencuiala antîcondens avînd înglobată în compoziţia sa adaosuri hidrofobizante şi biocide,nu permite acumularea
apei în structura peretelui sau dezvoltarea mucegaiului.
Această soluţie se aplică deja:' cu succes în numeroase judeţe şi oraşe din ţară,
cum sînt: Bucureşti, Rîmnicu-Vîlcea,
~fintu Gheorghe, Braşov, Slobozia, Slatma, Constanţa, Baia Mare etc. de către
într~prin?eril~ locale de construcţii, după,
c~ ŞI-~U msuşIt tehnologia de preparare
ŞI aphcare a tencuielii anticondens, în
cadrul asistenţei tehnice acordate din
partea INCERC.
cauză

SfllURI
• Cînd trebuie să umpleti cu aer un

număr mai mare de baloane (pentru

ser~ări şcolare, carnaval etc.),recurgeti

la ajutorul pe care vi-I poate oferi un
aspirator de praf. Pe furtunul montat
la orificiul de evacuare a aerului aplicati
un con din hirtie, iar pe el gura balonu'lui. Puneţi apoi În funcţiune aspiratorul şi Într-o clipă balonul se va umfla.
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APAIUlTUL DE HADID
Acasă, in vacanţă, in excursie -- aparatele de radio portabile sint deosebit
de utile şi practice. Magazinele şi raioanele specializate ale COMERŢU
I
E STAT vă invită să alegeţi aparatul
prezentindu-vă următoarele aparate de radio portabile:

I
CORA
APOLLO
PESCĂRUŞ
ALFA
COSMOS
JUPITER
GLORIA
PREDEAL- auto
PREDEAL - auto (cu
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(1
(1
(2
(2
(3
(4
(4
(3
antenă)

l.U.)
L.U.)
L.U.)
L.U.)
L.U.)
L.U.)
L.U.)
LU.)

Preţul

"
"
"
"
"
"

"
"

345
345
450
500
645
800
1 450
1 000
1 075

lei
lei
iei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

Principalele caracteristici tehnice ale aparatelor de radio portabile sînt: sensibilitate,
selectivitate, claritate a sunetului, care as;gură o audiţie perfectă. Toate aparatele de
radio se pot cumpăra şi cu plata În 18 rate
lunare, cu un aconto de numai 20 la sută,
conform dispoziţiilor În vigoare.

r

PRODUSE DE ÎNALTĂ TEHNICITATE
"""-'102

CI)

o

I.A.E.I.- Tit~ produce, În domeniul aparatajului electric de joasă tensiune cu aplicaţii industriale şi casnice, un număr de peste
200 produse de Înaltă tehnicitate În mai bine
de 400 de variante constructive.
Acest profil de producţie cuprinde un
grup important de realizări destinat automatizărilor.

Dintre acestea În producţia întreprinderii
se Înscriu butoane de comandă de diferite
tipuri, Într-o gamă largă de tipodimensiuni,
lămpi de semnalizare, cu şi fără transformator, pentru panourile de automatizare şi
comandă ale diferitelor instalaţii şi utilaje
din cele mai variate ramuri industriale, de
la cea alimentară la cea metalurgică, cleme
de racordare a cablurilor În pupitrele şi panou riie de comandă.
Tot În acest domeniu, întreprinderea din
Titu realizează aparatqj neautomat, componentă de neînlocuit a schemelor electrice
ale diferitelor tipuri de instalaţii industriale.
Dintre acestea, o pondere Însemnată În
producţia intreprinderii o deţin comutatoarele cu came pentru comanda circuitelor
de fortă si comandă din schemele de actionare şi ?utomatizare ale utilajelor şi instalaţiilor. In nomenclatorul de produse mai
pot fi găsite prize şi fişe industriale pentru
racordarea la retea a masinilor-unelte si a
altor tipuri de consumatori industriali, precum şi siguranţe cu mare putere de rupere
pentru protecţia insAtalaţiilor Într-o mare
gamă de dimensiuni. In structura producţiei
Întreprinderii din Titu, un loc de bază îl
ocupă aparatajul de instalaţii de uz casnic.
Dintre produsele fabricate aici, care~ nu lipsesc, de fapt, din nici un apartament, din
nici o gospodărie, menţionăm: Întrerupă
toare şi comutatoare de diferite tipuri (pe
tencuială, sub tencuială sau protejate), prize
şi fişe electrice de uz casnic, tablouri de
contor şi distribuţie În patru tipuri constructive, funcţie de numărul de circuite al
apartamentului.
Printre cele mai noi produse realizate de
colectivul de muncitori, tehnicieni şi ingineri
de la I.A.E.I.-Titu se numără: priza şi fişa cu
5 contacte cu două variante -16 A/380 V
şi 32 A/380 V şi cupla şi fişa cu 5 contacte produsă, de asemenea, În două variante -16 A/380 V şi 32 A/380 V, necesare
În instalaţii electrice industriale de joasă
tensiune, la racordarea diferitelor maşini
electrice, caracterizate prin forma modernă
şi performanţe tehnice ridicate.
Prin profilul producţiei sale, I.A.E.I.-Titu
este un partener extrem de apreciat pentru
numeroasele întreprinderi din aproape toate
ramurile industriale ale economiei naţionale.
Dată fiind importanţa produselor, sale
pentru cele mai diferite sectoare economice,
precum şi pentru satisfacerea nevoilor materiale si de confort ale oamenilor muncii,
colectiv'ul I.A.E.I.-Titu se preocupă În permanenţă de creşterea productivităţii şi modernizarea produselor sau, cu alte cuvinte,
de creşterea eficienţei Întregii activităţi economice.
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"AMATERSKE
RA.DIO- R.S. CEHOSLOVACA;

"POPULAR ELECTRONICS''- S.U.A;
"ELECTRONIGUE POUR VOUS':' FRANTA;

" R.F.G.;
"FUNK TECHMKu.
"FUNKAMATEUR-R.O.G~

MIIDULATIIB
Recepţia semnalelor cu nivel foarte mic este, de multe ori, perturbată de
staţiile mai puternice şi de zgomotul propriu al elementului neliniar.
Cu trei tranzistoare din seria BF se poate obţine un modulator foarte bun

pentru recepţia semnalelor foarte slabe.
Modularea se face pe tranzistorul 2 lecţia frecvenţei receptionate se face cu un

fliN METRU
Determinarea presiunii acustice intr-un anumit
se
efectua
intermediul
cu multă
aparaturii electronice.
In schiţa alăturată este prezentat un
aparat care captează sunetul prin intermediul unui microfon; il amplifică
in două etaje, după care semnalul
este redresat, iar amplitudinea sa este
citită pe un instrument indicator.
A cest aparat este foarte util În verificarea dispunerii corecte Într-o in-

căpere a incintelor electroacustice dintr-o instalaţie stereo, la verificarea unor
difuzoare, precum şi pentru determinarea nivelului de zgomot din stradă
sau chiar dintr-o uzină.
Cînd se execută măsurători prin
comparaţie (de exemplu, Între două
difuzoare), aparatul nu impune o gradaţie specială a scalei.

cu un repetor pe emitor. Se-

r-~'---~--------~-----9----~----_ ~

9V

LA FILTRU

+

",

9V!

-L-

INDI~ATIIR
DEA~IIBD
Determinarea exactă a acordului pe
o staţie se controlează cu un instrument sau cu un indicator optic cu tub
electronic.
Avînd la dispOZiţie elemente moderne, respectiv diode electrofuminescente, putem construi montaje speciale pentru indicare. De la ultimul
circuit de frecvenţă intermediară semnalul este detectat. Componenta AF
este trimisă in amplificaterul de audiofrecvenţă. iar componenta continuă
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este aplicată unui amplificator separat. Ca sarcină, acest amplificator are
o diodă LED.

STABILIUTIIK

Un stabilizator de mică putere poate
fi construit şi cu două tranzistoare.
Cînd tensiunea sursei creşte,' tranzistorul T1 se deschide mai mult, iar
tensiunea la baza tranzistorului T2
creşte, determinind un curent !e2 mai
mare.
Căderea de tensiune IC2Rt este deci

ţie

de curentul absorbit de consuma.,

tor.

variabilă.

In felul acesta, la ieşire se obţine o
tensiune constantă.
Rezistenţa R1 se determină În func-

AMrLlrl~TIIR
Cu un circuit integrat de tip LM 301
se poate con strui un amplificator cu
mare impedanţă de intrare.
Astfel, pentru frecventa de 100 Hz,
impedanţa de intrare este de 12 M.n.,
iar pentru frecvenţa de 1 kHz impedanţa creşte la 100 MA.

....--"~

l--...----4I~---

U lEŞ/RE

1. Clasicul suport pentru braa poate
fi improvizat În felul următor. Partea
inferioară a bradului, unde, de regulă,
crengile sînt frînte, se taie şi se foloseşte drept suport. Pentru aceasta ea
va fi Întoarsă cu crengile in jos. Se va
opera În fragmentul de trunchi un orb
ficiu pentru fixarea pivotului (tijă) ce
va fi trecut şi in partea groasă a bradului, realizînd astfel imbinarea celor
două elemente. Se curătă de ace creng1le intoarse În jos ale s'uportului şi se
scurtează fiecare În aşa fel ÎnCÎt să se
asigure bradului o pozitie perfect verticală.

Toate aceste mici operaţii nu necenici măcar 10 minute.

sită

Iată şi cîteva modalităţi simple de a
impodobi cu lumînări masa de revelion. Sfeşnicele pentru lumînări se pot
obţine uşor şi rapid astfel:
2. Se ia o sticlă cu git lung şi fund
larg, care va fi acoperită cu picături
de ceară În culori diferite. Pentru a
reduce timpul necesar realizării acest~i operaţii, cufundaţi sticla Într-o baie
de ceară În care aţi topit lumînări de
culori diferite. În gura sti clei se va
pune o luminare cu o grosime pe mă
sura diametrului. acesteia.
Pentru o mai mare stabilitate a sfesnicului, turnaţi nisip pe fundul sticle!.
3. Din păhărele pentru ţuică puteţi
realiza clopoţei uşori, delicaţi, iar
dintr-o cupă ce cristal, un clopoţel,
cu un clinchet foarte plăcut, ce va sta
la dispoziţia gazdei. Este suficient ca
pentru aceasta să lipiţi pe fundul pă
hărelelor, cu ajutorul plastilinei, un fir
scurt de aţă de care atirnă o mărgea
de sticlă.
4. O cupă răsturnată poate fi un
sfeşnic bun pentru lumînări cu dianetru mai mare. luminarea folosită
~buie să fie scurtă. Ea se lipeşte de
"dul cupei cu ajutorul plastilinei sau
~eară topită.
.ampa-sfeşnic este poate mai

greu de realizat, deoarece pentru obţinerea ei aveţi nevoie de o lampă de
petrol, dintr-acelea care se foloseau
pe cînd nu exista lumină electrică.
Cine se pricepe, poate scurta sticla
de lampă (pentru ca lumÎnarea să ardă
nu este nevoie ca lampa să aibă un
tiraj mare de aer).
Într-o astfel de lampă se foloseşte
o lumînare groasă, care să ardă un
timp mai indelungat fără p fi nevoie să
fie Înlocuită.
6. Masa la care sînt serviţi copiii
poate fi împodobită cu o JUCărie originală ca aceasta, a cărei imagine apare În desen (fig. 6). Cînd se aprind
luminările, morişca se pune În mişcare
şi se face auzit sunetul melodic al clopoţeilor, provocat de lovirea lor de
către cele două mici lănţişoare uşoare
de metal.
Pentru confecţionarea acestei jucă
rii este necesară puţină tablă de aluminiu sau un capac subţire de tablă
de la o cutie de conserve, două frag-mente de lănţişor metalic, din acelea
care servesc drept podoabe pentru
femei, o placă de metal ce va constitui
suportul şi doi mici clopoţei.
Desenul vă oferă o imagine completă a jucăriei pe care priceperea dv.
vă va ajuta s-o materializaţi.
Pentru ca jucăria să funcţioneze,
paletele moriştii trebuie să fie Întoarse
sub un oarecare unghi spre planul
orizontal, aşa cum sînt, de exemplu,
paletele ventilatorului.
Atenţie! Nu veţi folosi materiale
uşor inflamabile: hirtie, carton, lemn
etc., deoarece se pot prod uce accidente
lua foc).

ORIZONTAL
1) Calitatea unor proiecte sau lucrări. 2) Purtătorul
sarcinii electrice negative - În seleniu! 3) Exclamaţie - Grupare de atomi cu exces de sarcină electrică - Lazăr Haralambie. 4) Notă contabilă! - Oraş
străvechi din Agrolida. 5) Prin acţiunea sa chimică
provoacă leziuni Rezultat prin combinarea unui
element cu oxigenul. 6) Cere! - Un tată pentru copii.
1) Prin automatismul său este capabil de o serie de
acţiuni dirijate - Încuietoare. 8) Săruri ale acidului
azotic. 9) Element chimic folosit la fabricarea oţel~
rHor speciale - Fine. 10) {(Macara)} de picior - In
fine culori! 11) Fiecare dintre treptele de turaţie ale
unui schimbător de viteză - Cu circulaţie subterană.
VERTICAL
1) Orientare in sociologia lui Th. Veblen. 2) Piese
conducătoare prin care intră sau iese curentul electric într-un tub electronic. 3) Ca la 3 orizontal - Autorul poeziei «Cosmos», 4) În tancuri! - «Căptu
şeala» pentru cuptoarele Inalte. 5) A apărea pentru
un moment - «Rezervor» "de oţel. 6) Sare a acidului
cromic - Radu Marian. 7} Un ion plus un ion - Preparat farmaceutic extern. 8) Titan la extremităţi Delimitare in desenul tehnic - Institutul de cercetări
tehnologice. 9) Dicţionar tehnic. 10) Totalitatea mijloacelor de muncă mecanice - Maşină românească.
11) Element (abr.) .- Primul edict - Metal alb-a.Ibăstrui.
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OBILEL

ecologice ale
de transport
Cll motoare cu ardere
internă,
prezintă cele mai
moderne metode de diagnosticare,
respectiv de remediere a defecţiu-

1
momentul CÎnd
dintîi locomotivă cu
ferate comerciale, care
folosirii acesteia,
La
civile a

POGĂCEAN GABRIEL - Cluj-Napoca
Circuitul integrat TBA 790 K se alimentează cu tensiunea de 12 V.
PLEŞOIANU GH. Galaţi
Dimensiunile carcase lor sînt notate
in tabelul de la pag. 9.
GA VRILĂ IOAN - Vrancea
Ca să deveniţi radioamator, luaţi legătura cu radioclubul judeţean. Ieşi
rea tunerului cu frecvenţa de 10,7 MHz
se cuplează la intrarea de FI-MF a
noului radioreceptor.
TI MOFTEI DAN - Ploieşti
Montati un tranzistor EFT 377.
GHEORGHIAC EMERIC - Braşov
Nu există alt tip echivalent.
PELCZER VLADI MIR - Petroşani
Treceţi Întii semnalul printr-un amplificator şi apoi introduceţi-I În magnetofon. Cap de inregistrare găsiţi la
magazinele «Dioda» sau «Muzica» din
Bururesti.
PETeU MARIAN - Buzău
Am publicat şi vom mai public?
scheme simple de radioreceptoare.
OUT Ă ION - Bucureşti
Schemele trimise nu sînt publicabile.
AN DREUS SCHELERA - Constanţa

Sînt posibile modificările la picup

şi

casetofon.
ENE IURI - Bucureşti
Tranzistorul P 201 A are echivalent
AD 155.
MORAR CONSTANTIN - Lupeni
Materialul trimis la redacţie va fi
publicat.
SAMSON OVIDIU - Mediaş
Schema trimisă de dv. a fost publicată in «Tehnium».
ROŞU IULIAN - Bucureşti
Materialul este nepublicabil.
ENE NICOLAE - Bucureşti
Am reţinut sugestiile dv.
LAZĂR ZOLTAN - VIăhiţa
Construcţia unui emiţător este permisă numai radioamatorilor ce detin
autorizaţie. În rest, vom publica.'
IUGA GH. - Bucureşti
Tranzistoarelt: mentionate nu au echivalente in seria I.P.R.S.
LAZĂR MIHĂIEŞ - Sibiu
Inscripţia la care vă referiţi nu indică tipul triacului.
DASCĂlU

ION _R"'~".'Q~t;

Mulţumim

pentru felicitare.
formatorul are 1 500 de spire În primar şi 2x1 300 În secundar.
MOROIANU ION - Buzău
Notaţia 1,5 d$ pe instrument indică
clasa de
si nu rezistenta internă.
determinarea caracte-

risticilor instrumentului indicator aunui serviciu de metrologie.
LlBĂNARU ADRIAN - Timişoara
La numărul mare de Întrebări adresate redacţiei vom răspunde printr-un
articol În rubrica HI-FI.
NEACŞU DOREL Bucureşti
Tranzistorul SB 345 are echivalent
tranzistorul EFT 343.
Emisiunea
«Radiovacanta}} este
transmisă În sezonul estivai În gama
undelor medii.
INORAS TEODOR NICOLAE
Cluj-Napoca
Tn principiu, aparatul de radio se
poate alimenta din redresor. Trebuie
ţinut cont că, alimentînd puntea redresoare cu 6 V, veţi obţine o tensiune
continuă de 8,4 V.
Ca să obţineţi o tensiune continuă
de 4,5 V, secundarul transformatorului va trebui să debiteze aproximativ
3,2 V. La ieşirea redresorului montaţi

un condensator de cel puţin 2000j\-F.
IONESCU DAN - Constanta
Ca să determinaţi frecvenţa proprie
de rezonanţă a cuarţului construiţi un
oscilator RC după una din schemele
publicate În «Tehnium» si urmăriti
semnalul cu un radioreceptor.
.
BUZOIANU VIRGIL - jud. Ilfov
Potenţiometrul este defect. Se Înlocuieşte cu altul nou.
HRUDEI VASilE - Bucuresti
Aparatul se numeşte «Selga»'. Luaţi
legătura cu o cooperativă.

radiodifuzate MA din gamele de unde
lungi, medii şi scurte (3 subgame) şi
din gama undelor ultrascurte.
Acest aparat este de tip superheterodină, staţionar, complet tranzistorizat, cu alimentare numai din reţeaua li>
de curent alternativ.

Puterea nominală debitată la ieşire
este de 2,5 W.
In componenţa sa cuprinde 12 tranzistoare, 6 diode şi o punte redresoare.
Tensiunea de alimentare după stabilizator (tranzistorul T 501) este de
12 V.

dresaţi-vă

l1li1

A

NICULESCU FlORIAN -

Bucu-

reşti

Radior~ceptofUl{(Bucium»-1 este produs de Intreprinderea {(Tehnoton» din
laşi şi poate recepţiona programele
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