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.În aceste zile, toţi uteciştii, întregul tineret al
patriei se alătură milioanelor de oameni aparţi
nînd tuturor generaţiilor pentru a exprima secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, urări fierbinţi de via1ă îndelungată,
de sănătate şi fericire, spre binele patriei, pentru noi si strălucite victorii dobindite sub steagul socialismului şi comunismului.
Tineretul patriei noastre este mîndru că În
fruntea ţării şi a partidului se află un bărbat care,
la şase decenii de viaţă, poate număra 45 de ani
consacraţi luptei pentru libertatea şi fericirea
poporului său. Gînditor şi strateg al vieţii noastre noi, revoluţionar clarvăzător cu mare putere
de pătrundere În intimitatea fenomenelor vieţii
noastre economice şi sociale, de numele tovară
şului Nicolae Ceauşescu se leagă progresul
ac~eJerat al întregii ţări.
In munca şi învăţătura celor tineri, În viaţa de
zi cu zi, cît şi În planurile de perspectivă care
dau înţelegere ţelurilor pentru care militează
tinerii - români, maghiari, germani şi de alte
naţionalităţi - se face simţită cu tărie îndrumarea atentă, plină de o părintească dragoste a
secretarului general al partidului. Învestit cu
cele mai înalte răspunderi În partid şi În stat,
primul preşedinte al ţării, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu a găsit intotdeauna timp pentru a
ajuta cu fapta şi cuvîntul generaţiile tinere pentru dobîndirea conştiinţei comuniste, pentru
slujirea devotată a patriei socialiste. /
Grija partidului nostru, a secretarului său
general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru
tînăra generaţie a ţării constituie o permanenţă
a vietii României socialiste. Oferind un cadru
larg 'dezvoltării armonioase a personalităţii,
România socialistă este o tară În care a învăta a
devenit o necesitate. În~ătămÎntul de toate
gradele gratuit, generalizarea învăţămîntului
obligatoriu de 10 ani, largile posibilităţi de
dezvoltare ale învăţămîntului superior creează
În ţara noastră condiţiile unei continue pregă
tiri şi perfecţionări a tuturor locuitorilor patrieiromâni, maghiari, germani şi de alte naţionali
tăti.

Aflat intr-un permanent proces de peri ecţionare, învăţămîntul românesc a beneficiat, În
nenumărate rînduri, de indicaţiile preţioase ale

secretarului general al partidului, care a vizitat
personal numeroase unităţi şcolare, de învăţă
mînt mediu sau superior, pentru a urmări cum
sînt traduse În viaţă, În activitatea didactică,
prevederile documentelor de partid. Este semnificativ faptul că În fiecare an deschiderea învă
ţămîntului
are loc În prezenţa tovarăşului
Nicolae Ceauşescu, secretarul general al
partidului, prilej pentru elocvente evaluări ale
integrării învăţămîntului cu .cercetarea şi producţia, principiu fundamental al modernizării
şcolii româneşti.

(Continl1are În pag. 2)
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Cu prilejul inaugurării anu~ui de im7ăţiimint
1977/1918, secretarul general al
vizitat unifăti scolare. aieUere de Dn)thJctie
Institutul pom~hnic din laşi, unde au
zentate direcţiile prioritare În care se
tuieşte I'eg.area tot mai strînsă a
de nnJIUUI:":ţie, oercetare şi proiectare, În cmlte:KtuI
tirii viitoarelor cadre de muncitori calliti(:aţi
de specialisti cu Înaltă calificare.
tovarăşului Nicelae Ceausescu ia acest eveniment sărbătoresc - participare intrată in tradiţie- ilustr,ează locui şi roiul pe care nalrtitlut
secretarul său general, societatea
acordă şcolii in activitatea vastă şi cOimplle)l:ă
de pregătire pentru
a tinerem
de
formare a omului nou, constructor ai sOI[:ieiăţii
socialiste multilateral dezvoltate pe
României.
Cu acest prilej, secretarul
al parliduiui a spus: <<Aşa cmn am menţien.ai şi in alte
Împrejurări, şceala reprezintă factorul princÎ:pal de educaţie şi cultură, de fermare a
tineretului pentru munci şi viaţă. Trebuie
să acţionăm

in

aşa

fel incit

şcoala să-şi

indeplineasci cit mai bine acest rei. Este de
inţeles că În această privinţă cadrele didactice au un rol deosebit, ci ele trebuie si
acorde 10 atentie deosebită educării tinel'ei
generaţii. Cum tot astfel este de inţeles că
tinereiul pairiei noastre are datoria si nu
precupeţeasci nici un efori
insuşi cele mai noi cunoştinte
niUe, spre il putea devem consbud:ori
priceputi ai economiei şi cullurii, spre a
asigura dezvoltarea tGt mai impetuoasă a
patriei, inflGrirea naţiunii noastre socialiste,
independenţa,

suveranitatea sa, zidirea co-

munismului in România)}*

j

Tînăra generaţie

se poate mindri cu faptul că
partidului În domeniul învăţămîntului,
cadru optim de formare a forţei de muncă necesare economiei socialiste, este elaborati sub
direc1a indrumare a secretarului general al
partidului, ceea ce dovedeşte încă o dati rolul
determinant al tovarăşului Nicolae Ceauşescu
fundamentarea noii şcoli româneşti, a concelotiiilor revoluţionare ce stau la baza învăfă
un' n~IIUI nostru de toate gradele.
de mă retele obiective trasate de
de exemplul personal de abnega1ie şi
revoluţionară, patriotică a secretarului
al Partidului Comunist Român. ti.neretul
isi afirmă plenar hotărîrea de a mili1a
neabătut pentru transpunerea in
a

de la dobindirea
la

."
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ct-ii,int-ihr şi

......,,_....... a acestu ia..
urmare a hotăririlor luate
şi

secr'e-

gene-

taruigeneral~
Nicolae
Ceauşescu .. Parcurgem
cu etapă şi incepem să culle,2em
roadele cu satisfacţia muncii pe
care o desf"aşurăm. simţămintul
datoriei impnnite~ astăzi intr-o

izvor nesecat
de sentimente
tot mai bine.
ştiinţifice cu o

directie. miine intr-alta. si toate
la u~ loc innobUează t;'t mai
mult activitatea pe care o desfăsurăm. simtind cum toate ac~ea contribuie tot mai mult
la realizarea obiectivelor stabilite de către partid in vastul
program de dezvoltare a patriei
noastre. Pentru fiecare dascăl.
ca şi pentru fiecare muncitor
din uzine sau de pe ogoare. conştiinţa clară că ceea ce face
reprezintă o contribuţie la edi-

Programului partidului, in şcoli, În facultăţi, În
uzine, pe ogoare, pe şantierele noilor obiective
ale cincinalului revolutiei. tehnico-stiintifice.
Intreaga generaţie tină.ră a patriei îşi indreaptă
gindurile cu recunoştinţă profundă către cel
mai iubit fiu al natiunii noastre socialiste. Laolalti cu intregul popor, tinerii ţării, muncitori şi
ţărani, elevi şi studenţi, intelectuali şi militari,
sărbătoresc aniversarea a 00 de ani de viam si
45 de ani de activitate revolutionară aducind
un fierbinte omagiu secretarului genera! al
partidului, preşedintele României socialiste,
activitatea neobosită desfăsurată În frunpartidului şi statului, inchinam fericirii
DODOlrulllU
patriei noastre socialiste, cauzei
soc::iallismlnuiui şi păcii În fume.

bărbat

institutul nostru
a crescut an de an

cifici

de cercetare si de
n,..~"rf-«"'" productivă. Dacă ~por
la anul 1971. cercetareaştiin
ţitifă a crescut de la SOO mii iei
pînă la 9 000 mii de
iar valoarea proaucţiei realizate cu studentii. sub indrumarea directă
a c~drelor didactice, de la cea
1 100 mii de lei pină la cea 40 200

ţionară. imprimă Învăţămîntului
o trăsătură nouă, modernă, permite eliminarea din conţinutul
său a tot ce este depăşit, contri-

mii de lei.
AvÎnd cinstea şi fericirea să
primim vizita secretarului geneneral al partidului, am beneficiat
de privilegiul de a primi indicaţii
concrete şi foarte preţioase. ţi
ţinÎnd seama de specificul condiţiilor În care se desfăşoară pro-
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trăsătu ră spepe care o trăim,
cu consecinţe fireşti. inevitabile
asupra tehnicii productive. au
impus integrarea Învăţămîntului
superior cu cercetarea ştiinţi
fică şi cu prodUcţia. Această
concepţie progresistă, revolu-

buind prin specialistul pe care
formează la scurtarea timpului

il

cesul instructiv-educativ de formare a viitorHor
În
cadrul institutului nostru .
anul 1972. cu ocazia vizitei de
lucru efectuate la institutul de
cercetări pentru cereale şi
te tehnice de la Fundulea, secretarui general al partidului nostru
a subliniat cu pregnanţă necesitatea ca studenţii să cunoască,
incă din perioada de şcolarizare,
maşinile din dotarea agriculturii.
Ca urmare a acestei indicatii,
studenţii facultăţilor institutuÎui
nostru au fost instruiţi În mod
special În această. direcţie, primind calificarea de mecanizator
agricol şi fiind pregătiţi pentru
exploatarea directă a tractoarelor şi maşinilor existente În
dotarea unităţilor agricole.
Cu ocazia deschiderii anului
universitar 1915/1976. secretarul general al partidului a vizitat
institutul nostru şi a apreciat
unele realizări din domeniul pre-

gătirii viitorilor specialişti pentru agricultu.ră,recomandÎnd noi
elemente pe care să le luăm În

considerare În programul inst;ructiv-educativ. Ca urmare a
indicaţiitor primite atunci, ne-am
apropiat şi mai mult cu studenţii
şi cadrele didactice de problemele concrete, reale ale cercetării .ştiinţific:e şi ale producţiei
şi ne-am concentrat eforturile
În direcţia rezolvării unor aspecte pe care le solicită agricultura
ţă,rii noastre, folosind in acest

tul privind amenajarea pentru
extinderea irigaţiei pe o suprafaţă pe peste 9 300 ha În bazinul
Rasova-Vederoasa, judeţul Constanţa. şi lucrarea În legătură
cu amenajarea terenului În vederea combaterii eroziunii pe o
suprafaţă de cea 1 700 ha În
bazinul Berheciu, judeţul Vrancea. Executarea lucrărilor cuprinse in proiectele respective
va da posibilitatea deschiderii
a noi santiere. in care alte serii
de studenti vor pune in aplicare,

tre social-economice. Aceasta arată amplitudinea mare a problematicii În care conducătorul
iubit al partidului şi statului
nostru Îşi pune evident amprenta personalităţii sale. Acum~ la
cea de a 6O-a aniversare a zUei
sale de naştere şi 45 de ani de
neîntreruptă activitate revoluţionară, să-i adresăm urarea stră
moşească, «La mulţi ani cu multă

sănătate şi

fericire h) intreaga
activitate vom avea In
cuvintul său. care ne este
hrană spiritului şi inimii in tot
ceea ce infăptuim bun in această
nostră

ţară.

Prof.. dr.
TIBERIU MURE$AN,
rectorul Institutului
agronomic «N. Bălcescu»
- Bucureşti

Integrarea InvăţămÎntului cu cercetaJ"ea ştiinţifică şi producţia - concepţie revoluţionară a tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, secretarul
general al partidului nostru - a fundamental pe principi noi intregul
proces instructiv-educativ din 1am noastri, deschizind perspective nebănuite formării cadrelor in strInsă legătură cu dezvoltarea economică
şi socială a patriei.

scop CÎt mai efident potentialul sub indrumarea directă a cadreexistent În institut. Tot cu acel lor didactice. planurile predeceprilej ne-am angrenat Într-o mă sorilor lor. intr-o legătură nevăzută, dar intens simţită În
sură evident mai mare in proiectarea si executarea lucrărilor procesul muncii productive.
Pregătirea practică a studende Îmb~nătătiri funciare, În realizarea u no~ producţii record ţilor s-a dezvoltat şi se dezvoltă
În domeniul culturii plantelor in continuare pe baza unei inde CÎmp şi horticole din fermele struiri teoretice temeinice. În
institutului, În participarea ac- care urmărim utilizarea cit mai
eficientă a timpului afectat fortivă la dezvoltarea spaţiilor verzi
din Capitală, la crearea unor mării unui specialist. Au fost
soiuri şi hibrizi noi de plante îmbunătăţite planurile de invăţăagricole şi altele.
au fost prevăzute prograurmărindu-se
Pentru a asigu ra pregătirea mele
manenta actua.iizare a rn'~tlrrllnr
studenţilor În domeniul proiecseminariUor şi ~ucrărilor practării. Începînd cu anul 19n. În
institutul nostru a fost deschis tice.
un atei ier de proiectare În doGrija părintească pe care o
meniul îmbunătăţirii funciare. acordă secretarul general al parla care au fost antrenaţi nume- tidului nostru pregătirii in şcoa
studenţi din anii terminali.
lă a viitorUor specialişti o simţim
alături de cadrele didactice. fină in fiecare zi. in fiecare ceas,şi nu
la sfirşitulanuluicarea trecut au numai intr-un anumit domeniu.
fost Întocmite şi avizate proiec- ci in toate domeniile vieţii noas-

DIIICA
PUTIRI
Fiz. A. MĂRCULESCU
S-ar părea, la prima vedere, că pentru
a realiza o transformare de tensiune de la
U 1 la U 2' putem lua orice pereche de
valori pentru numerele de spire N 1 şi
N 2, cu condiţia ~ca raportul lor să satisfacă relaţia (1). In realitate, lucrurile nu
stau aşa, deoarece unui anumit număr
de spire nu ii putem «încredinţa» orice
valoare de tensiune. Mai precis, pentru
un număr dat de spire există o limită
maximă a tensiunii ce poate fi preluată
şi transformată în condiţii bune de randament şi de siguranţă. Fără a intra în
detalii. teoretice, vom menţiona doar că
această restricţie este impusă de condiţiile de magnetizare a miezului transformatorului (inducţia magnetică din miez
depinde de numărul de spire în înfă.şu
rarea primară, de curentul care străbate
această înfă.şurare, de dimensiunile şi
de calitatea miezului magnetic~
Pe baza experienţei practice acumulate privind proiectarea şi exploatarea
transformatoarelor, s-a ajuns la o relaţie
empirică foarte simplă pentru determinarea numărului de spire pe voIt:
55
n ~

S

(9)

În această relaţie, S reprezintă secţiu
nea miezului. (în cm21 n - numărul de
spire pe voIt, iar numărul 55· este o
constantă empirică aproximativă care
depinde de calitatea miezului Constanta

MARK ANDRES

Realizarea experimentală a montajelor electronice presupune adeseori ajustarea unor valori, Înlocuirea unor piese componente, modificarea unor porţiuni din schemă
pentru a se obţine În condiţii optime
rezultatele urmărite. In cadrul acestor reglaje, unele piese se suprimă sau Îşi modifică formatul,
iar altele pot fi introduse În plus.
Dacă am trece direct la montarea
pieselor pe placa indicată, conform
schemei de bază, am putea astfel
avea numeroase surprize neplă
cute.
De aceea se recomandă -În special pentru constructorii începători
- utilizarea unei mese universale
de lucru care să dispună de un
număr suficient de mare de găuri
pentru fixarea pieselor. in plus, se
cere ca masa să aibă montate permanent borne sau bucşe pentru
conectarea alimentării, borne de
intrare şi de ieşire, întrerupător de

poate fi luată chiar 50 în cazul tolelor
din tablă de fier-siliciu, avînd o valoare
de 55-60 pentru materialele magnetice
de calitate inferioară (tablă obişnuită
de fier etc. ~
Cunoscînd numărul n de spire pe voIt
pentru miezul ales, putem acum calcula
numerele de spire din înfă.şurările transformatorului:
(10)
N l = n.U l ; N 2 = n.U 2
Atunci cînd secundarul contine mai
multe înfă.şurări separate, n~ărul de
spire se calculează pentru fiecare tensiune
U~ în parte cu aceeaşi relaţie (1O~ De
exemplu, pentru un miez cu secţiunea
S "'" 10 cm 2 avem n = 55 = 5,5 spire/
10
voIt. Pentru o înfă.şurare secundară care
trebuie să debiteze U 2 = 30 V, vom
bobina în total N 2 = 30 x 5,5 =. 165 de
spire.
Următoarea etapă a calculului constă

în stabilirea diametrelor minime pentru
conductoarele de bobinaj. În acest scop
se vor determina în prealabil valorile
maxime ale curenţilor din primar şi din
secundar. Uneori se cunosc dinainte
aceste valori din destinaţia transformaterului, alteori se cunosc ca date iniţiale
puterile maxime necesare, curenţii calculîndu-se pe baza relaţiilor:
1
1

să

=~
.
U '
i

1
2

=..!2
U

(11)

2

De exemplu, dacă primarul urmează
fie alimentat de la reţea (U 1 = 220 V)

şi dacă puterea maximă în primar a
rezultat
din
calculele
precedente
P i = 100 W, curentul maxim din înCă.
şurarea primară va fi:
l00W
A (
.
Il = 220 V = 0,46
se poate aprOXI-

ma la 0,5 A).

Diametru} conductoarelor
Se

ştie că

la trecerea curentului electric

I max (mA)

d
(mm)
0,15
0,18
0,20
0,22
0,25
0,28
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,0
1,2
1,4
1,5

n

5
(mm2)
0,01767
0,02545
0,03142
0,03801
0,04909
0,06158
0,07069
0,09621
0,126
0,159
0,196
0,2376
0,2827
0,3312
0,3848
0,442
0,503
0,568
0,636
0,710
0,785
1,131
1,54
1,767

j=2
A/mm2
35,3
51
62,9
76
98
122
141
192
252
318
392
475

566
662
770
882
1000
1140
1270
1420
1570
2260
3080
3530

alimentare, precum şi «picioare»
(distanţiere) pentru a putea fi Întoarsă pe ambele feţe, fără ca piesele montajului să atingă suportul.
in figurile alăturate se ilustrează
o astfel de masă, construită dintr-o
placă de plexiglas
(colorat) cu
dimensiunile
de
240
mm x
140 mm x 4 mm. După tăierea la
dimensiunile dorite (cu bomfaierul), placa se şlefuieşte pe muchii
cu pila şi apoi cu glaspapir fin.
Colţurile se rotunjesc.
După dimensiunile reale ale
plăcii se taie o coală de hirtie milimetrică, pe care se trasează (in
creion) careiajul dorit (fig. 1). Din
considerente estetice se va urmări
o simetrie a careiajului. Diametrele găuriior şi distanţele vor fi
cele reale. Distanţa dintre două
rînduri succesive de găuri va fi de 5
sau 6 mm (atît pe orizontală, cit şi
pe verticală).
Orificiile 1 din cele patru colţuri
sînt destinate şuruburilor distanţiere; ele au diametrul de 6 mm, atunci efnd se folosesc drept picioare bornele de tablou (de la
magazinele de piese electrice).
Orificiile 2 şi 3 sint pentru intrerupătoare (basculante), avînd diametrul de 11 mm. in orificiul 2 se
montează permanent intrerupăto
rul de alimentare.
in orificiile 4 (de 3 mm) se montează şuruburi cu papuci (din tablă
de alamă), pe care se vor cositori

j = 2,5
A/mm 2
44,2
63,7
78,6
95
123
154
177
240
315
398
490
594
707
838
960
1110
1256
1420
1590
1775
1960
2730
3850
4420

fără izolaţie

j=3
A/mm 2

Între straturi

53
76,5
94,3

cu izolaţie
Între straturi

2880
2050
1715
1460
1140
925
807
594

114
147
185
212
289
378
477
590
713
848
993
1150
1331
1510
1700
1910
2130
2360
3400
4620
5300

(spire/cm2)

s

470~

371

300
I

246
209
180
153
134
121
106
93
84
75
52
39
33,5

«barele» de alimentare ale montajului. Aceste bare vor fi două bubucăţi de sîrmă de cupru cu ~
1---4,5 mm, cositorite in prealabil
pe toată lungimea şi Îndoite pentru
o distanţare cu 8-40 mm de masa
de lucru. Cositori rea capetelor pe
papuci se va face Înainte de prinderea in şuruburi pe placă (pentru
a nu topi plasticul). Barele sint
racordate in permanenţă la plusul
şi, respectiv, la minusul alimentării
(orificiile 5, de 6 mm diametru) prin
Întrerupătorul 2 (inseriat de exemplu, pe minus).
Orificiile 5 (alimentare), 6 (intrare) şi 7 (ieşire) vor fi de 6 mm şi
distanţate cu 19 mm pentru adaptare la ştecherele STAS. in ele se
montează de preferinţă bucşe cu
diametrul interior de 4 mm (de
exemp~u, de la triplu ştecherele

2260
1730
1465
1210
978
813
722
530
350
277
224
190
162
142
125
110
95,5
87
78
70
65
40,5
30,7
26,5

n"
(spire/cm)
55
47,5
43,4
39,2
35
31,5
29,6
25,3
22,5
19,9
18,1
16,4
15,1
14,1
13,1
12,3
11,4
11,0
10,2
9,8
9,3
7,7
6,7
6.2

._-

vechi) sau borne cu piuliţe de strîngere. In ambele cazuri, racordarea
la montaj se face prin cositorire pe
terminale, pentru a se asigura contacte bune şi durabile.
Orificiile 8 (de 6 mm) servesc la
montarea tiristoarelor şi a diodelor de putere (pe radiatoare).
In orificiile 9 (de ~ mm) se vor
monta permanent bucşe sau şuru
buri cu papuci pentru a culege sau
introduce semnale În diferite etaje
ale montajului sau pentru măsu
rători.

Orificiile 10 sînt de 10 mm şi
servesc la prinderea potenţiome
trelor pentru reglaje. Orificiile 11
(de 4 mm diametru) sînt pentru
tranzistoare de putere (eventual
pe radiatoare), fiind distanţate În
concordantă cu cotele standardizate ale capsulelor (fig. 2).

printr-un conductor, o parte din tensiunea aplicată la bornele circuitului se
pierde prin aşa-numita «cădere» de tensiune pe rezistenţa ohmică R a conductorulu~ transformindu-se în căldură (efectul Joule~ Această parte de tensiune
pierdută echivalează cu o pierdere de
putere âP, fiind direct proporţională cu
rezistenţa
conductorului în cauză
şi cu pătratul intensităţii curentului:
âP = R·I 2 •
Pentru a reduce la limite acceptabile
aceste căderi de tensiune pe conductoarele bobinajelor, trebuie să limităm rezistenţele lor ohmice cu atît mai mult cu
cît curenţii ce le străbat sînt mai mari
Reamintim că rezistenţa R a unui conductor depinde de lungimea acestuia 1,
de secţiunea sa s şi de rezistivitatea
materialului p, conform relaţiei:
R

=pl

(12)

s
cazul nostru, înfăşurările transformatorului au lungimi determinate (se
impune numărul de spire conform calculelor precedente, iar lungimea medie a
unei spire este dictată de secţiunea miezului); de asemenea, rezistivitatea este
constantă,
conductoarele fiind întotdeauna din cupru. Singurul element
prin care putem micşora rezistenţa unei
înfăşurări .rămîne astfel secţiunea s a
cofiductorului
[CONTINUARE
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Ca aplicaţie la calculul transformatoarelor de mică putere, prezentăm
alăturat cîteva exemple de larg interes practic.
Ne vom referi concret la transformatorul de «ieşire-sunet» de la televizorul «Rubin», care are următoarele date
tehnice principale:
- pachet de tole E+I, din tablă de
fier, cu secţiunea miezului (S) de 5 cm 2 ,
cu carcasă din carton;
- 2000 de soire Cu-Em 0,18 mm În

După terminarea schiţei pe hîrtie
milimetrică, aceasta se lipeşte pe
faţa plăcii de plastic, avînd grijă ca
liniile careiajului să fie paralele cu
marginile plăcii. Centrele orificiilor
se marchează pe placă prin inţe
pare cu un vîrf metalic ascuţit

(ac de compas).
Găurile cu diametrul mai mare

1
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Înfăşurarea primară;

-100 de spire Cu-Em 0,59 mm (cu
Izolatie Între straturi) În secundar;
- prif',1arul şi secundarul sînt izolate
Între ele t.":tI Mrtie cerată;
- transforrnatorul se livrează cu
tolele montate de aceeaşi parte (neÎntreţesute).

Din datele de mai sus rezultă că
putem utiliza acest transformator ca
atare, racordînd Înfăşurarea primară la
reţea (220 V",). Secundarul debitează
În acest caz o tensiune alternativă de
9-10 V, la un curent maxim de 0,8 A.
Singura modificare ce trebuie făcută
în acest scop este montarea întreţesută
a tolelor. Prin urmare, se va înlătura
rama de tablă ce îmbracă pachetul şi se
vor scoate tolele (cu grijă să nu se
deterioreze carcasa). Dacă tolele sînt
foarte strînse, se va sacrifica prima
tolă, Îndoind-o şi trăgînd de ea cu un
cleşte patent După demontare, tolele
se vor separa cîte una cu o Iarnă de
cuţit sau briceag (ele fiind lipite cu
ceară). Remontarea întreţesută se va
face cît mai strîns pentru a încăpea
toate tolele (sau aproape toate). Pachetul se va îndrepta prin lovire cu un
ciocan de lemn, pe un suport drept şi
rigid, după care se reintroduce rama
de tablă cu rol de strîngere şi de fixare
pe placa de montaj. Cele patru prelungiri ale ramei vor fi Îndoite În exterior
şi găurite (cu ifJ 2-3 mm) pentru
prinderea în şuruburi.
Transformatorul astfel pregătit poate fi introdus Într-un montaj de redresare bialternanţă şi filtrare (fig. 1),
obţinîndu-se la ieşire o tensiune continuă de cea 12 V şi un curent de
0,8 A. Diodele 0 1 -04 pot fi orice tip
care suportă mimmum 1 A (1 N40011N407) sau se poate utiliza o punte
redresoare cu siliciu (1 PM05-1PM8).
Tensiunea continuă rezultată se poate folosi la alimentarea instalaţiilor de
trenuleţe electrice, la construcţia unor
alimentatoare reglabile şi stabilizate
pentru radioreceptoare sau alte montaje tranzistorizate.
O altă aplicaţie practică a transformatorului indicat o constituie pirogravura. Pentru a se adapta acestui
scop, se va rebobinasecundarul în

de 6 mm vor fi executate cu o pilă
rotundă (sau chiar triunghiulară),
avînd grijă să nu se depăşească
dimensiunile dorite. Toate găurile
vor fi netezite (pe ambele feţe) cu
un burghiu de diametru mai
pentru a Înlătura asperităţile
tate prin găuri re.
Aspectul final al mesei este dat
În fotografia alăturată (vedere din
spate).
Găurile de la intersecţiile liniilor
de careiaj orizontale şi verticale au
fost date cu un burghiu de 1,5 mm
pentru a permite introducerea şi
scoaterea comodă a terminalelor
pieselor, chiar dacă acestea sînt
Îndoite sau cositorite neuniform.
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vederea obţinerii unor tensiUni ele
1, 2, 3, 4 şi 5 V, folosind o singură
infăşurare cu prize mediane. Se va lua
un număr de 11 spire/volt, folosind
un conductor care să suporte curenţi
de pînă la 2 A (0,9 mm diametru).
Pentru a incăpea toate spirele necesare, bobinarea se va face cît mai
strîns, cu economie de spaţiu. Infă
şurarea primară (inclusiv izolaţia ce o
separa de secundar) rămîne neschimbată (fig. 2).

vor fi separate Între ele prin hîrtie cerată sau
carton. Tolele trebuie să fie foarte
bine strinse, pentru a nu vibra în timpul

funcţionării.

Transformatorul astfel bobinat poate
fi folosit, de exemplu, pentru cuplarea
la un difuzor de 4 D./5 W (boxă) a unui
avertizor sonor cu tranzistor final de
putere (ASZ 15-18). Menţionăm că
montajul la care se cuplează acest
transformator trebuie să debiteze un
curent de ieşire de pînă la 1 A, alimentarea făcîndu-se de la o sursă
adecvată de 6, 9 sau 12 V.

E.IMRE

Montajul alăturat se adaptează foarte
bine la surse de impedanţă mică - 3 pînă
la 100 g -, deci la microfoane dinamice
sau chiar la difuzoare utilizate ca microfon (de exemplu, în cazul interfoanelor).
El realizează o amplificare de aproximativ 200, pentru o impedanţă de 3 g a
surse~ sensibilitatea de intrare fiind de
cca 0,5 mV. Impedanţa de ieşire este de
1 kQ, permiţînd o bună adaptare la
etajele de amplificare cu emitor comun.
Schema de principiu este dată în fig. 1,
iar circuitul imprimat se cablează conform fig. 2. Tranzistorul folosit va fi cu
zgomot redus.
Semnalul de intrare este adus pe emitor prin condensatorul de cuplaj Cl> iar
semnalul de ieşire se culege, prin condensatorul de cuplaj C 2, de pe rezistoruI R 2. Rezistorul R 1 serveşte pentru
limitarea curentului de emitor. Pentru

a evita folosirea a două surse, pOlanzarea bazei s-a efectuat cu un divizor
format din rezistoarele R3 şi. R4 • Stabilirea tensiunii de alimentare se face printr-un rezistor Rs legat în serie, tensiunea
de alimentare fiind fIltrată cu condensatorul C 3. Pentru a mări amplificarea,
poate fi mărită valoarea rezistorului R2'
reducînd corespunzător valoarea rezistorului Rs sau mărind şi tensiunea de alimentare, astfel ca să se menţină punctul
de funcţionare la valorile recomandate
de 6V şi 1 mA.

+4,5V
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Există numeroase alte posibilităţi
de utilizare a acestui transformator
prin rebobinarea carcasei. In fig. 3
este prezentat Încă un exemplu, destinaţia fiind de cuplaj intre etajul final
ş.i difuzor, În cazul montajelor cu
tranzistor final de putere, În clasă A.
La bobinare se va lua un număr de
12 spire/volt, atît În primar cit şi în secundar. Înfăşurarea primară este prevăzută cu prize mediane, avînd tensiuni de intrare de 3, 6, 9 şi 12 V. Pentru a suporla curenţi de pînă la 1 A,
conductorul folosit În primar este de
0,6 mm.
Secundarul a fost proiectat pentru
adaptare la difuzoarele de 4 .Q, cu
puterea de 3 pînă la 6 W; el debitează
4 V, suportînd un curent maxim de
1,5 A. Se poate adopta şi varianta cu
priză mediană În secundar (de exemplu, pentru 2, 3 şi 4 V), spaţiul permi-
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6: Amplific.ator penim microfon
7: Mixer 1 - Tx şi ampHficator

8: BFO
9: Osciiator cu cuarţ
10: «S>l-melru şii control nivel emisie. Ali-

mentatorul excitatondui

Fig. 11: Prefina! şi final emisie
Fig. 12: Alimentatarul prefinalului
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La recepţi~ prima schimbare de frecvenţă transpune benzile de radioamatori de
unde scurte în ecartuI de la 5000 la S SOO kHz, iar cea de-a doua schimbare de frecventă
se face la valoarea de 445 kHz, în acest scop folosindu-se un oscilator magnetic li~
(MLO). ·CircuituJ acordat din MLO face parte din acelaşi sistem mecanic cu circuitde
acordate din prima medie frecvenţă; in consecinţă, acordul circuitelor se face simultm..

TRIIICIIVIR CI-IIB
pentru benzile de unde scurte

La emisie se folosesc aceleasi medii
frecvenţe, dar mixere diferite,sen'sul semnalului fiind invers cu cel de la recepţie.
Amplificatorul de microfon realizează
compresia semnalului de ia intrare astfel
încît, dacă acesta variază de la 5 mV la
50 mV (la vîrf) la ieşire tensiunea măsu
rată la vîn este de 1,1 V la 2,4 V. Semnalul
de la intrare este măsurat in baza tranzistorului T 2' Cu ajutorul potenţiometru
lui P 1 .se reglează nivelul semnalulu~
care provine din amplificatorul de microfon sau de la oscilatorul ,de telegrafie
(pentru modul de lucru in CW~ Acest
semnal, după ce trece prin etajul separator(T5)' atacă modulatorul in ine~ la
care circuitul acordat este realizat pe
miez de ferită tip oală cu dublu fir (pentru simetria perfectă a circuitului modulator~ La ieşirea modulatoruluise va
obţine un semnal HSB .amplificat de
tranzistorul Ttj. O bandă laterală este
suprimată la trecerea semnalului prin
fIltrul eleetromecanicşi astfel in punctul
B .se obţine semnalul SSB pe frecvenţa
de 455 kHz. Tranzistorul T 9 mixează
semnalul SSB de 455 kHzcu o:scilaţiile
provemtede la oscilatoml magnetic
liniar cu frecvenţa re;glabill intre
5 4.55 kHz şi 5 955 kHz. Se obţine astfel
un semnal de medie frecvenţă variabilă
între 5 000 şi 5 500 kHz. Această medie
frecvenţă este realizată cu 3 circuite
acordate. cuplate in vederea atenulrii
suficiente a semnaluluioscilator laemi-

Ing. IULIU POP, VOS A.JF
sie, respectIv a semnalului imagine
recepţie.

Semnalul SSB de medie frecventă
variabilă din punctul G (schema mix~
2) este aplicat pe baza tranzistorului
şi este mixat cu semnalul care vine de
oscilatorul cu cuarţ Frecvenţele
rilor sint astfel alese înCÎt la iesirea
mixer, prin comutare, să se ob~nă frecvenţele corespunzătoare benzilor de radioamatori. Tranzistorul T 12 lucrează
ca .amplificator; la baza lui este cuplat şi
circuitul de manipulare pentru telegrafie
(tranzistorul T 13~ în punctul Z se .obţine
semnalul SSB pe toate benzile de radioamato~ care se aplică etajului prefinal
La recepţie semnalul din antenă este
amplificat de tranzistorul MOSFEf (T14),
care se ap'tică pe g1. Cu ajutorul porţii
g2, amplificarea tranzistorului este reglată prin .semnalul de Ave (O şi +4 V).
Amplificatorul comportă cîte trei circuite
acordate pentru fiecare bandă: un circuit
la intrare şi două circuite la ieşire. Acordul circuitelor în cadrul fiecărei benzi se
face cu potenţîometrul P 2> prin intermediul căruia se realizează polarizarea
diodelor varicap_ Semnalul este preluat
de pe ultimul circuit acordat şi aplicat
mixerului 1, realizat cu T 15- Semnalul
obţinut de medie frecvenţă variabilă
parcurge cele trei circuite cuplate, dar în
sens invers decît la emisie şi intră în
mixerul 2, realizat cu T 10> la ieşirea ciraia (punctul C) se obţine semnalul de
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Montajul descris mai jos (fig. 1) a fost
conceput şi experimentat pentru oprirea
automată a alimentării unui consumator
după un interval de timp prestabilit,
reglabil între 1 şi 30 de minute (aproximativ~ Iniţial s-a avut în vedere oprirea
întîrziată a radioreceptorului - de exempIu, seara, Înainte de culcare. Dacă însă
la bornele «consumator» se conectează
un releu, chiar de putere (consum maxim
0,5 A), comanda de oprire temporizată
poate fi transmisă unui alt circuit dorit,
eventual cu alimentare de la reţea (fig. 2).
Schema este prezentată pentru tensiunea continuă de alimentare de 6 V
(bine fIltrată, eventual stabilizată). Fără
nici o modificare a pieselor indicate,
montajul funcţionează bine şi la 9 V sau
chiar la 12 V, tensiunea la bornele de
comandă crescînd corespunzător. (Dacă
totuşi se constată Încălzirea excesivă a
tranzlstorulw T 3' valoarea lui R6 va fi
mărită la 200--220 Q.)
"
Curentul maxim admis la bornele
. consuţ:riatorului comandat este de 0,5 A

comandînd astfel blocarea lui T 3 ş~ îr.
consecinţă a lui T 4> iar radioreceptorul
se opreşte (tensiunea la bornele «consumator» cade aproape la zero~ Desigur,
alimentatorul propriu-zis continuă să
funcţioneze, dar fără consum.
Decuplînd alimentarea montajului
Ing. D. VAITEANU
(deschizînd întrerupătorul I sau trecînd
(radioreceptorul tranzistorizat plus un comutatorul K în poziţia A~ condensabec indicator de 0,2-0,3 A, la tensiunea torul C se descarcă într-un timp foarte
respectivă).
scurt prin dioda D. Circuitul devine
Funcţionare
astfel apt de a efectua o nouă comandă
La conectarea alimentării (închiderea temporizată (se trece K în poziţia B şi
întrerupătorului
în poziţia A a comu- ciclul se repetă analog).
tatorului K., radioreceptorul este aliIndicaţii constructive.
Obţinerea
mentat normaL fără oprire temporizată.
unor durate' de temporizare atît de mari
Trecînd comutatorul K în poziţia B, (practic se pot atinge chiar 35-40 de
radioreceptorul continuă să funcţioneze minute) impune utilizarea unor piese de
Dacă această rezistentă coboară sub o
deoarece tranzistorul T 3 este polarizat foarte bună calitate. AstfeL condensatoanumită limită, există 'riscul ca basculaîn conducţie (prin grupul R4-Rs~ deci
rul C va trebui să aibă pierderi extrem de
rea trigerului să nu se mai, producă.
şi T4 conduce; tranzistoarele T"l şi T z
mici în dielectric; el se alege prin sortare
în rest, valorile pieselor utilizate nu
sînt blocate, baza lui Ti fiind pusă la atentă, de calitatea lui depinzînd buna
sînt critice. Rezistenţa ~ se alege astfel
minus prin condensatorul C, care începe funcţionare a montajului. Dioda D va
ca, iniţiaL grupul T 3-T~ să fre suficient
să se încarce. Încărcarea condensatorului
avea o rezistentă inversă mai mare de
deschis pentru curentul solicitat de consuse face prin grupul rezistiv ReP, dioda 20 Ma, lucru uşor de îndeplinit în cazul
mator (maximum 0,5-0,6 A, pentru a nu
rămînînd blocată datorită conectării ei
joncţiunilor cu siliciu (seria F). Tranfi necesar radiator la tranzistorul T4~
în polarizare inversă. După un interval
zistoarele T 1 şi T z, în afara factorului
Considerăm că acest montaj răspunde
de timp prestabilit (din poziţia cursorului
beta ridicat, trebuie să aibă curenţii
doleantei unor constructori amatori care
lui P), potenţialul pe baza tranzistorului
reziduali foarte mici (în special T 1)'
urmăr~sc obţinerea unor temporizări
T 1 devine (prin încărcarea condensatoruAjustarea limitei maxime de temporimari fără utilizarea contactoarelor melui) suficient pentru deschiderea lui T l' zare se face, după realizarea montajulu~
canice sau a tranzistoarelor cu efect de
care astfel comandă
bascularea trigeruprin alegerea experimentală
a valorii lui
~_I_ _• _ _ _ _ _. _ ._ _ _ _ _ _@
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _' _ _ _ _ _
cîmp.
lui T z-T3. Traniistorul T z se deschide.
R 3, conform indicaţiilor din schemă.

n

re[omandă·

n_

___. ________&_.__

CU STABIIIZARI
OI TI181UII IAU CIREIT
Majoritatea surselor de alImentare utilizate de radio amatori sînt stabilizatoare
de tensiune. La încărcarea acumulatoarelor, precum şi pentru protecţia tranzistoarelor de putere din amplificatoarele de
joasă sau înaltă frecvenţă, este indicată
limitarea curentului la valori bine determinate, lucru ce se realizează cu
ajutorul stabilizatoarelor de curent (surse
de curent constant). La acestea curentul
de ieşire are o valoare constantă, iar modificarea rezistenţei de sarcină produce
dO!lf variaţia tensiunii de ieşire.
In fig. 1- se prezintă o sursă de alimentare avînd o caractetistică tensiune-curent de forma celei din fig. 2.
Dacă exceptăm tranzistorul T 3 şi componentele aferente, observăm că este
vorba despre un stabilizator de tensiune

8
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clasic
Stabilizarea tensiunii se face cu aJutorul unui tranzistor compus (T 1 şi T z),
care simulează un tranzistor de putere
echivalent, de tip npn, cu emitorul conectat la dioda D 1.
Tranzistorul T z este BD 135. Dacă
factorul de amplificare beta al tranzistorului T 1 este mai mare de 25-30 sau
dacă nu ne interesează un curent mai
mare de 1,2 A, atunci tranzistorul T z
poate fi de putere mai mică (2N 1711,
ROS04 etc.).
Dioda Zener (Dz) constituie sursa de
referinţă ş~ împreună cu R 7 , determină
tensiunea minimă ce se poate obţine la
ieşire.

Tensiunea de ieşire are în permanenţă
acea valoare care asigură pe cursorul

potenţiometrului Rs o tensiune egală
cu .tensiunea de referinţă.
In cazul apariţiei unor diferenţe, acestea sînt amplificate de amplificatorul de
eroare (amplificatorul operaţional PA 741
- I.P.R.S. Băneasa~ iar semnalul rezultat comandă în bază tranzistorul compus"
(T e T z) şi modifică tensiunea la ieşire,
în sensul anulării diferenţelor amintite.
Datorită amplificării foarte mari (dată
de _ amplificatorul operaţional), atunci
cînd sursa lucrează ca stabilizator de
tensiune, ea prezintă o rezistenţă de ieşire
foarte mică. Practic, căderea de tensiune
în sarcină la curent maxim este de
cca 5 mV.
Amplificarea mare conduce însă la
posibilitatea apariţiei unor oscilaţii de
frecvenţă mare la curent maxim de
lucru.
înlăturarea oscilaţiilor se face cu rezistenţa RlO şi condensatorul C z, precum şi prin realizarea unui cablaj cu
conexiuni cît mai scurte.
De asemenea, se poate introduce un
condensator cu valoarea de 330-470 pF
între terminalele 4 şi 10 ale circuitului
integrat
Rezistenţa R9 determină valoarea
maximă a tensiunii de ieşire.
Condensatorul C3 nu are o valoare
critică, rolul lui fiind de a asigura o
creştere lentă (cca 1-3 secunde) a tensiunii de ieşire, ceea ce elimină supratensiunile de pornire.
Dacă se doreşte o tensiune constantă
la ieşire, atunci se înlocuiesc rezistenţele
R 7, Rs şi R9 cu un divizor simplu format
din două rezistenţe, ale căror valori se
determină simplu, punînd condiţia ca
acest divizor să asigure o tensiune egală
cu tensiunea diodei Zener.
Pentru ca un astfel de stabilizator să
poata da şi tensmm maI mki decît
tensiunea diodei Lener, este necesar ca
transformatorul să mai conţină o înfă
şurare secundară, care prin redresare să
asigure o tensiune negativă, la care să se
conecteze: R9' dioda Zener prin R6 şi
picioruşul 6 al circuitului integrat. Dioda
Zener şi Cz se vor monta corespunzător.
Stabilizarea curentului se realizează cu
ajutorul tranzistorului T 3' care se deschide atunci cînd tensiunea dintre baza şi
emitorul său depăşeşte 0,65 V.
Pentru comanda tranzistorului T 3 se
foloseşte căderea de tensiune de pe
dioda D 1 şi rezistenţa R 1 . Rezistenţa Rl
constă în cîteva spire dintr-un material
cu rezistivitate mare (nichelină, constantan etc.), bobinate pe un suport izolat şi
fixate la capete cu două capse.
Dioda D 1 trebuie să reziste la curentul
maxim de lucru. Rolul ei este de a permite stabilizarea unor curenţi cu valori
mici (de exemplu 100 mA~ întrucît. chiar
în aceste cazuri, tensiunea pe diodă este

relativ mare (cca 0,5 V). Potenţiometrul
semireglabil R3 stabileşte curentul maxim.
Valori mai mici ale curentului se aleg
cu ajutorul potenţiometrului Rz. Caracteristica de stabilizare a curentului depinde de mărimea rezistenţelor R4 şi Rs'
Astfel, valoarea de 330 kn pentru
rezistenţa Rs s-a determinat experimental, pentru a se obţine o bună stabilizare
a curentului (fig. 2).
Dacă această rezistenţă are o valoare
mai mare, se obţin caracteristici de forma
celor din fig. 3.
M uIt mai interesantă este caracteristica avînd forma celei din fig. 4, care
se obţine daq\ Rs are valori mai mici
de 330 kQ. In acest caz, curentul la
scurtcircuit este mai mic decît curentul
maxim de lucru. Acest sistem de limitare, denumit «prin întoarcere a curentului de ieşire», este preferabil cînd nu se
doreşte folosirea sursei ca stabilizator
de curent, întrucît puterea dlslpată de
tranzistorul compus în caz de scurtcircuit
are o valoare redusă.
Pentru etalonare se conectează un
ampermetru în serie cu sarcina şi mI
voltmetru în paralel Se reglează din Rs
tensiunea de ieşire dorită. Se conectează
o sarcină pentru a rezulta un curent de
50--100 mA. Se verifică tensiunea de
referinţă şi polarizările tranzistoarelor.
Se micşorează rezistenţa de sarcină. Tensiunea trebuie să rămînă constantă, deşi
curentul creşte. Cursorul potenţiome
trului Rz se duce în capătul conectat la
R3' Se micşorează sarcina în continuare,
pînă cînd curentul atinge valoarea maximă dorită. În momentul atingerii curentului maxim se acţionează R3 în sensul
creşterii rezistenţei sale, astfel încît la o
micşorare în continuare a sarcini~ curentul să rămînă constant, dar să scadă
tensiunea Sursa s-a transformat în generator de curent constant Valori mai mici
ale curentului se stabilesc cu potenţio
metrul R 2• Este indicat ca în permanenţă
sursa să fie reglată la un curent care să
nu depăşească cu mult valoarea necesară
la alimentarea diferitelor montaje, pentru a nu încărca în mod inutil tranzistorul
de putere în caz de scurtcircuit Montajul
prezentat a permis stabilizarea unor
tensiuni cuprinse Între 7,5 şi 18 V şi a
unor cU'renţi de 0,1-1,4 A. Pentru
curenţi mai mari trebuie ca T 1 să aibă
o putere disipată mai mare. Tranzistorul T 1 s-a montat pe un radiator din
aluminiu.
Pentru obţinerea tensiunii de 22 V
aplicate stabilizatorulu~ transformatorul
de reţea trebuie să asigure în secundar o
tensiune alternativă de 16-16,5 V, cînd
se foloseşte redresarea cu punte de
diode, sau 2 x 16 V, cînd se utilizează
două diode redresoare şi priza mediană
conectată la masă.

Ing. EKART IMRE. Turda
butonul de alimentare B. Mersul măsură
torii şi concluziile sînt trecute în tabelul

Dispozitivul serveşte la verificarea rapidă a funcţionării diodelor şi tranzistoarelor. Fără a măsura exact vreun parametru, el ne arată dacă piesa încercată
este bună sau nu, indicînd şi natura defectului.
Dispozitivul, cu schema de montaj din
fig. 1, se compune dintr-un convertor
sinusoidal şi din circuitul de măsură
propriu-zis.
Convertorul transformă tensiunea continuă de 3 V în tensiune alternativă de
frecvenţă audio de 4 V în valoare efectivă.
Regimul de funcţionare al convertorului
sinusoidal se reglează cu semireglabiIul Rz·

Dispozitivul
de
verificat

D

F307

Diode

Poziţia potentiometruiui P 1

alăturat.

În cazul diodelor, ele se aşază în soclul
de tranzistor, Între contactele pentru emitor, respectiv pentru colector,
Se observă din tabel că în cazul tranzistoarelor este necesar să fie cunoscute
terminalele.
Montajul se realizează pe circuit imprimat sau folosind cablaj clasic şi se
introduce Într-o cutie de material plastic,
împreună cu bateriile de alimentare (două
baterii de 1,5 V miniatură, înseriate). Placa
frontală a dispozitivului se arată În fig. 2,

LED

1-----.,.------+

nu are nici o

stinsă

luminează

dioda este bună dacă
anodul este pe borna
de emitor

luminează

stinsă

dioda este bună dacă
anodul este pe borna
de colector

stinsă

stinsă

dioda

influenţă

Tranzistoare

maximum

Concluzii

întreruptă

luminează

luminează

scurtcircuit

luminează

luminează

defect (scurtcircuit)

stinsă

stinsă

stare normală, dar
dacă poziţia potentio-

IlO

metrului P 1 nu influentranzistorul este
întrerupt

ţează,

de la maximum
spre minimum

N. TURTUREANU
Schema prezentată permite generarea unui zgomot pe o bandă foarte
largă În audio şi În radiofrecvenţă.
Dispozitivul poate fi folosit la reglarea sau depanarea aparatelor de radio
sau a amplificatoarelor de joasă frec-

siunea de alimentare sau se încearcă
o altă diodă. Montajul are o impedanţă
de ieşire mică.

venţă.

Montajul se bazează pe polarizarea
inversă a unei diode (respectiva unei

joncţiuni de la un tranzistor). In funcţie
de dioda folosită, tensiunea de alimentare ar putea să fie diferită. Reglajul
fin .se ajustează din potenţiometrul de
50 k Q, iar la nevoie se modifică ten-

stinsă

creste
lumi'nozitatea

tranzistor de tip
pnp,bun

stinsă

tranzistor de tip
npn, bun

creste
lum'inozifatea
Este foarte important să nu depăşim valoarea de 4 V în valoarea efectivă pentru a
evita străpungerea joncţiunii emitor-bază
a tranzistorului măsurat
Circuitul de măsură conţine tranzistorul
sau dioda de verificat şi două diode
luminescente (LED1 care pun În evidenţă
curentul de colector (sau de conducţie) şi
polaritatea sa Rezistorul R4 serveşte la
limitarea curentului prin diodele luminescente. Tranzistorul de măsurat este
legat ro montaj cu emitor comun şi este
polarizat de la potenţiometrul P l' Rezistorul R3 serveşte la limitarea curentului
de bază.
Modul de utilizare. Tranzistorul de
măsurat se aşază În soclu şi se apasă

Rezistoare: R 1

100 0;0,5 W,
pelicular
R3 - 100 0;0,5 W,
pelicular
R4
56 0;0,5 W,
pelicular
Semireglabil R 2 -1 kO;0,25 W,
pelicular
Potenţiometru P 1 100 kO;
0,25 W,
pelicular,
liniar
Condensatoare: CI -1
ţt.F;
63 V,
hîrtie
metali-

zată

e z - 2,2

PAUL ALESU
În figura alăturată este dată schema
unei sonerii muzicale simple, dar de
mare efect. După cum se poate vedea,
soneria este formată din două circuite
stabile cu frecvenţe apropiate, un circuit «ŞI» format din două diode şi un
etaj de amplificare. Difuzorul poate fi
de tipul celor de radioficare, cu transformatorul propriu (sau oricare alt tip de
difuzor prevăzut cu transformator de
ieşire). Diodele pot fi de orice tip, iar
tranzistoarele trebuie să aibă un factor
de amplificare beta mai mare ca 100.

Montatul nu prezintă dificultăţi; el
!uncţionează imediat ce este realizat.
In difuzor se aude o succesiune continuă de sunete cu frecvenţele şi timbrul
În continuă variaţie. Prin reglarea celor
două rezistenţe variabile de 10 k.ll se
poate schimba intreaga succesiune de
sunete emise de difuzor. Frecventa de
bază a sunetelor poate fi modificată
grosier, prin schimbarea celor patru
capacităţi. Cele patru capacităţi trebuie
să aibă aceeaşi valoare nominală şi o
toleranţă care să nu depăşească 20%.

ţt.F;

63 V
Diode luminescente (LED)Dt> Dz - orice tip
Buton de sonerie sau microîntrerupător B
Transformator - Tr - pe miez
tip oală, ferită, r/J 14 x 16 mm
LI - 30 sp. r/J 0,25 Cu-Em + M
Lz - 30 sp, r/J 0,1 Cu-Em + M
L3 - 60 sp. r/J 0,1 Cu-Em + M
Tranzistor: AC 180, AC 188,
EFT 125, EFT 323
(cu radiator).

stJ

DIODA-TRANZISTOR-TE5TER

01

02

P1

~ ~ mJ~~ax

rTRANzrSTOI\RE '"

P1 D1 D2 CONCL
max da da se.c.
nu nt,l Într.

min nu da pnp'
bun
npn
max da nu
bun

I

DIODE
02 CONCL.
da nu bunA-E
nu da bunA-C
nu nu Întrerupt
01

ALlM.

O

da da

SC.C.
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TOIAREA fOlliilAfiilOR
Ing.
Tonarea sau virarea imaginilor fotografice este un procedeu prin care
imaginea alb-negru se transformă intr-o imagine alb-culoare ..D.esigur, culoarea aleasă estp functie de subiect
si efectul intentionat Nuantele de maro,
sepla sînt ceie mal
.
dind o
anumită căldură imaginii.
cu mari întinderi de nisip poate
in galben, ca deamel unele
toamnă. O uşoară coloraţie alt)ă~;tHjie
se poate conferi unor imagin.i cu
zăpadă sau cu mari intinderi de
Pentru obţinerea unor efecte speClilne,
multe fotografii, in special cele
la teatru sau la spectacole de revistă.
pot fi tonate puternic În roşu, verde,
galben.
In general, tonarea se foloseşte pentru fotografii., dar procedeul este valabil şi pentru di.apozitivele .alb-negru sau
imagin ipe peliculă destinate proiectiei. Este cazu 1 materialelor folosite
pentru susţinerea unor prezent.ări, tehnice de regulă, la conferinţe, .simpozioan·eetc.
Virarea se poate realiza pe două căi:
prin transformarea directă a argintului
ce alcătuieşteimagjnea Jntr-uncompus
colorat sau prin rehalogenareşargin
tutui intii şlap.oî colorarea sa. In unele
cazuri, după rehato.genarese redevelopeazăimaginea ;Într-un revelator cu
proprietăţi speciale.
Arii .impropriu spus virarea im.ag~nij
cind se folosesccoloranţip.ropriu-.z4ş.i,
procedeul constind ln mordansare,a şi
'colorarea ~maginii.Obţinerea deimag.ini prin mordansarea fost expusă :in
articolul «S1ăbirea şi .întărirea imaginii
fologr.afice» din numărui anterior .a~
revistei, .avind inved,ere posibUitatea de
întărire a imaginii .prin co,lo·rare,
Operaţme de tonare setae 1a lumina
ambiantă difuză, fiind perfedconuolabile.
Pentru asigurarea unor rezultate bune
si constante se va avea deosebită grijă
solutiile să nu vină în contact cu metale (s.e vor 'folosi tase de material

ca

v. CALINESCU

plastic sau srrlal:tlliite

se inmoaie inainte

de virare se
culoare. Verificarea

după
aste utilă.

SEPIA
Se

obţine

prin transformarea
sulfură de
I~eha!ogenarea imaginii se face
de Înălbi fei ca cea de mai
Fericianură de potasiu.
9
Bromură de potasiu
. . . 69
Amoniac (25:;0 .....20 mi
Ap.ă . . . . . pînă la 1 000 m 'Fotografia înmuiată se ţine in soluţia
de albiTe cîteva minute, pînă ia obţine
rea unui efed complet. După o spălare
scurtă şi energică, se introduce intr-una din soluţiile de mai jos:
, Apă. . . . . . .
• .sOOml
Sulfură de sodiu . . . . . • 2 9
2 Sulfură de sodiu . . . • . . 4 9
Bioxld de seleniu . . . . . 1 g
Apă . . , . . . . pînă la 1 000 mt
Cu aceste soluţii se obţin tonuri
adînci şîcalde de maro, fără ca imagiiniţială să se Întărească. Spălarea
va fi
şi nu mai scurtă
de 25-30
Se

tutui, direct sau nu, În

Se procedează cum s-a desc,riis ante.ill
fior. TonuriJe
sifnt

25

de soenu
•...

I-I;"riu~,..iri

Apă

IIPIII SPICIAl PIITRU IUGIIIICI IlllOBIICllnl

+
10

as

Bicromat de potasiu • • .40 g
Cloruri de sodiu • • • • .30 g
Apă • • • • • • pinălal000mll
Fotografia se spaDi bine. piini
disparitia culorii gaHbene. EwenfuaR se
tine 4-5 minute iln'l!lr-o
de 5 Ra
sută me1labusullf'llt de

este extrem de toxică. ceea ce impune
manevlrări atente şi o spălare prelungită a obiectelor cu care a venit in con-

filet.

So~u.ia de inălbire se obtine din alte
două. 'amestecate conform tabelului:
5SA
.250 mi
.30g
.45g
5SB
•. 150ml
mercurică
•. 4- 9
Bromură de potasiu.
. 49

Apă • • • . • . • • • . . . 500mFL
Imaginea realizată cu so'utia 9' va. avea
tonuri de la galben la roşu, date de argintul coloidal ce se formează. O> spăfare
după expunere duce fa obţinerea de
tonuri violacee. Imaginea obtinută cu
soluţia 10 este roşu-violac.ee.
O altă retetă cu azotat de uraniu permite obtinerea de tonuri rosii:.
HA Ăzotat de uraniu' (sol
10X) . . . . . . . . . . 100 mi
Oxalat neutru de potaSiu

Negru cald
10

10

GALBEN

30

5

t-~····

Negru

__··,_ ..·_-·-·--,------_·_---+-----_·_--t--------t------+------------1
120
160
160

(sol.
Acid

. . 1000 mI
10

Cea mai accesibilă retetă este cea
care cofrorează imagi,nea i~rin fo'rmarea
fet7l0lcÎ;aOlJrii de cupnJ, depusă pe graApă (cafidă) .
..100 m~
TiosuHat de sodHu
.120 9
18 Apă • • • • • • .
• •160 m~
Alaun de pofasÎiu
• . 30 g
lC Apă • .. • • • • •
• 20 mii
Azotat de
•• 11 g
Cllorrulfă de
.
.. ,. 1 9
UHima soKu1~e cont~ne un prredpL1!a1! aHh
SOllutia de Bucrru se obtine amesteci:nd
solutiile lA şii 18 şii adăugiind (se amesteci continuu) solutia lC. FotografieRe
se introduc pentIru 10-15 minute in
solutia de lucru adusă la 45-&O"C.
Pentru a inlliturra depunerea ce se formeazi pe supraf. fo1ografiei. aceasta
se introduce in apă calIdă (35-4O"C) ŞB
se şterge uşor cu un burete moaUe.
Spălarea va fi energică şi de durati
(50-60 de minute).
In continuare se di un procedeu de
'tonare sepia care permite obtinerea mai
multor tom.llrR. de la sepia cald la negrul
de gravură. Înilbiirea se face follosind şi
clon.ri mercurici. Atentie. substanta

la cererea unor
cititori ai rubricii fo-·
to, prezentăm modul de realizare a
unui suport deosebit de util cind se
folosesc obiective
cu distantă focală
lungă. Suportul
este necesar pentru a realiza manevrarea şi susţinerea
rapidă şi comodă a
aparatului de fotografiat, avind in vedere mutarea centrului de greutate in
zona obiectivului.
Cu cit obiectivul va
fi mai mare şi mai
greu~ manevrareaaparatului va fi mai
dificilă. fără un suport special,)
derea făcÎndu-se cu
direct de 0-

· .10g
· .80g
· .9g
potasiu . . • . 1 9
Api • .. • • .. .pini ia '1 000 mL
fotografiile trebuce si fie putin supradevelopate. Culoarea dorită. de la roşu
violet pină Ba roşcat. se obţine in funcţie
de timpuB de t.ratare. Spălarea finală va
fi energică.
O alti cale de obtinere a. tonirii roşii
consti in utilizarea soluţiei de inăI
bire6S:
6S Cloruri cuprică ......30 9
Acid cEorhidric
••••• 3 g
PersuHat de amoniu • • .10 g
Apă • • • • • • pină 'a 1 000 mI.
Dupi o SPălare bine făcută. se expune
Ba lumină şi se introduce intr-una din
solutiile:
9. CEorură stanoasă • • • • • ~O 9
Acid dorhidric • • • • • • '1 mi
Api • • • • • • .pină la 100 mi
10. Azotit de sodiu • • • • • • 50 9

prindere; 6 -cablu
de declanşare flexibil.
Alcătuirea
constructiw din figura
1 este valabilă pentru un obiectiv de
dimensiuni reduse.
Dacă obiectivul devine prea greu, se
foloseste montajul
din figura Z la care
reperul 4. capătă o
altă formă şi minerul este plasat astfel incit să se echilibreze sistemul. Dacă lungimea reperului 4 trebuie să fie
acesta se va
aspectul
corespun-

3.

samblarea se face
prin Upire sau sudură! după ca.re intreaga piesă astfel
obtinută va fi cromată sau vopsită cu
o vopsea rezistentă
de tip EMAUR.
Minerul se face
din lemn de esenţă
tare (stejar, fag).
conform schiţelor
din figurile 5 şi 6.
Se observă că in
interiorul minerului se pot realiza
spaţii de inmagazinare. Capacele laterale se fix.ează cu
ştifturi, aşezarea
10.1" fiind asigurată

4-

magnetic. Magnetul este dintre cele
folosite pentru inchiderea
la
n u u u " ... de bucătărie

. .100 mi
. • 5 mi
Apă.
. . . pină la 1000 m!
118 Fericianură de potasiu
. 10 g
Apă . . . . . . pînă la 100 roL
de lucru se obtine amestecind
HA
118.'
Sp,ălalrea
va fi energică.

VERDE
Se foloseşte o baie de înălbire avind
reteta:
1S Bicromat de potasiu ...
g
Fericianură de potasiu ...
9
Apă (distilată)
. . pină la 500 mI.
inălbirea durează 3-5 minute, urmată
de spălare pină la dispariţia cuLorii
galbene. Virarea se face in solutia 12:
12. Clorură de cobalt . . . . . 10 9
Sulfat feric . • • . • . • 2.5 9
Acid clorhidric
. . . . • . 10: m!
Apă . . . . • . . pină la 500 mf,
Se formează fericianura de cobalt
(verde), care se depune pe granule!e
de argint din imagine. Se spală 10-15, mf,
nute, se fixează, urmind spălarea finală
si uscarea.
, O> altă reţetă pentru o singură baie
este:
13. Sulfat titanic (sol. 10:~;') . .100 mi
Acid oxalic (SOlI. saturată). , 25 mI
Glicerină
. . . . • . • . . 50 mt
Alaun de potasiu (sol.
saturată)
. . . . . . • • 50 mt
Apă . . . . . . pini la 1 000 mii
Se adaugă 10 mI solutie de feri,cianură
:je potasiu concentratie 10~';,.

FIr. 13 fă,ră adaosul de fericiapotas.iu asigură obtinerea unor
to'nuri galben-portocalii.
O reţetă exclusiv pentru hîrtia fotografkă este cea cu formare de cromat

nură

de
Apă distilată.

. . . . ..1 000 mI
Azotat de pl.umb . . . .
89
Fericianură de potas.i.u.
12 g.
Fotografia spălată bine cu apă distilată se mentine citeva minute In solutia
14. Se spală' din nou în apă distilată. se
fixează cîteva minute Intr-o solutie
proaspătă de tiosulfat de sodiu, se
10-15 minute si se introduce
soLuţie. de cromat de potas·iu
lCJ la sută. Pe. fotogra'fta care nu este
bine spăLată. se formează un voal galben
după. introducerea în prima soluţie.
O altă modatiitate de virare In galben
este pe bază. de dorură mercurică. Reamintim că este o substantă extrem de
tox:ică .. ceea ce impune ;, manevrare
altentă şi spătar ea' abundentă a obiecte[OI" cu care, a veniit ih contact
aSA A,pă, .. ,. .. • .. . . . . ,.50 mi
Feridanură. de potasIu
. 19
ase .odqpl de potasiu 1;66 g
~amJe
. . . . . . . • , ,.. 4Sml.
Fmagiinea introdusă (5 minute) in
amestecu~ ceJor două solutii se va
iniHbi;.; dup;ă o s.pătare abundentă se va
intrrotd'uce 30 de secunde in solutia
de wilî"a[e:
'
15. Apă . .. . • • . , • . .. .250 mi
Cliol7ură me'rcur~că • . . .. 5 g.
Dac,ă se tratează, ma:fevral'e desfJnate
pro.iec.ţiieF. ~n vedevea, obtinerr~f unei
transparente bune a ~magtnii;, se va
mău~ canf.ttatea de soluţie de iodmă de
potasiu.

este cel al aparatului de fotografiat
care serveşte pentru prinderea sa.
Dacă prinderea minerului se face direct pe suport, se
foloseşte un şurub,
ca acela din figura
7. Şurubul de prindere este montat pe
miner cu o flansă
de 2-3 mm din
blă fixată cu 2-3
holzsuruburi.
Figura 4 prezintă
posibilităţile de orientare a minerului in functie de forma sa. Minerul se
vopseşte sau se Iă
cuiesfe.
Figura 8 redă modificarea formei suportului cînd prinderea la aparatul de
fotografiat
ineste late-

În cere ce urmează se descrie o metodă
şi originală cu ailutorul căreia
oricare cititor va putea reanza desene
de calitate. Să presupunem că dorim
foarte mult să. desenăm un pe~sa] care ne
place',. Pentru inceput se va fotografia in
mod obişnuit peisaju~ şi fUmul se va
developa. După terminarea acestor operaţii se introduce pe[i:cula i'n aparafuf, de
mărit şi se proiectează. cUşeul ales p:e o
coală aibă de desen.
Pentru a reaHza un desen reuşif l nu
trebuie să facem. altceva. decit să. innegrim
coala de hirtiie as~fel incit să. rezuUe'o
culoare de fond de aceeaşi nuanţă peste
tot
Astfer, zonele luminate se vor Înnegri
mai mult, iar cele intunecate mai puţin
Pentru această operaţie se poate folosi
cu mina moale (HB) sau căr
desen.

obiectivul

o scoatem la lumină

ta-

FlTllllllll

Puiu Gheorghe -, Mangalia

simplă.

aceeaşi

nuanţă

surprinşi de
pe care l-am realidesenul va fi cu atît mai clar
o
mai mare la
delimitarea zonelor de alb

sau
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Dimensiunile pieselor vor fi publicate În

nr. 2/78.

DETAliU ÎMBiNARE
CENTRALA
I

Zborul cu del'taplanul a devenit
un spor't practica't din ce În ce mai
mul't de tineri. Din acest număr
Începem să publicăm o sui'tă de
materiale penftuama'torii de del'taplanism. Primele amănunte, În pagina 18.
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Deoarece defiediiuniiile
de
aprindere survin C!eI! mai frecy'ent
dereglărHe moltoruilui, este bine
care conducător amator 'să
trebuie făcut
o \corectă
nere a
din defectiuni
loace simp!ie.
tină că numai inil:r-o
servăce
bine utilată se poate
un PIPOces tehnologi\c corespunzător de control şi reglare., deoarece operatiuni!e
se fac În volum complet şi cu aparatură de fineţe.
Care sint ded operaţijuniMe care se
pot efectua in garajul pmpriu?

1. RUPT'OR-DISTRIBUIITORUL

/

Pe autoturismele «Oaciia.1300 se foloseşte mptor-distrribuiitond tip 3230.
Pentru o corectă functionarea acestuia
trebuie să se ştie că ÎÎn timpul exploatării nu este permisă depişirea nivelului de 14V al tensiunii de alimentare,
situatie care poate interveni prin dereglarea releului de tensiiune. In afall'ă de
aceasta, cind se spală mok>rul. se va
proteja acest dispoziitW cu un mic
capuşon de polietilenă care impiedică
pătrunderea apei şi detergentilor.
Periodic, intre 5000 şi 10000 km de
rulaj se vor efectua următoarele operatiuni:
a. cuRATIREA ŞI RE6LAREA
CONTACTELOR (platine.or)
Se demontează cele doui contacte
şi apoi se ajustează suprafetele lor de
lucru cu ajutorul unei pietre fine de
carborund. Nu este recomandabilă folosirea pilelor metalice. deoarece chiar
şi cele mai fine dintre acestea provoacă r;zuri pe suprafetele prelucrate.
Suprafata platinei fixe trebuie să fie
perfect plană, in timp ce platina mobilă este necesar să'fie uşor convexă,
pentru că ea, deplasindu-se odată cu
tija dispozitivului de reglare vacuumatică a avansului,trelbuie să se asigure
la crice regim aceeaşi distanI:ă intre
ccntacte. După obtinerea unor suprafeţe cu o geometrie perfectă şi cu
aspect de «oglindă». platinele se degresează cu benzină şi se remonlează
fără a mai atinge supmetele de lucru.
Se trece apoi la reglajul distantei. care
se începe prin slăbirea şurubului de
blocare 2 (fig. 1). Se roteşte apoi arborele motcr pină cind pintenul de teflon
3 al contactului mobil ajunge pe una
dintre prceminentele camei 1. Deplasînd fcarte uşorccntactul fix şi folcsind o leră intrcdusă intre contacte.
se obţine o distan!!ă intre ccntacte
de 0,4-0,5 mm ş~ apoi se restringe
şurubul 2. După reg~ se reverifjcă
distanta: tera de 0.4. mm trebuiie să
intre uşor lntre ccntacte. fălI'ă a me
atinge, in timp ce aceea de 0,.5 mm nu
trebuie să p.ătrundă intre ege. fără a
le îndepărta.
Acum estecilzilod să ne aducem
aminte că uzura camel rul)tOirU~jLl~
este intotdeauna umiif\oillnă
este bine să sew9:riiffice
cele patru
care numai
tuează automat
stabilirea
Dwell.
În final, În
centru3
,de iI.IIle~ de molor,.
se pun 2-3

b. VERIFICAREA TENSIUNU
ARCULUI de redluc;eirea conladu!liI.iI~

14

mobil se face cu ajutorul unui mic
dinamometru cu scala de pină 1a2 kgf.
procedind aşa cum se arată in fig. 2.
limitele normale ale tensiunii arcului
sint 350-550 g. In caz centrar, arcul
se va deferma uşor intr-un sens sau
altul, pină la incadrarea tensiunii sale
i ltre limitele indicate.

c. REGLAREA AVA_SULUl LA
APRINDERE se poate efectua cu
mijloace simple numai static, ignonnd
astfel modul de lucru al dispozitivelor
de cerecţie centrifuge şi vacuumatic.
In acest scep se reteşte arborele meter pină cind cilindrul numărul 1 (adică
cel de Iingă volant) se află la sflrşitul
cempresie;. Se poate uşer delecta
această shre. ştiind că acum pirghia
distribuitorului (Iuleaua) ocupă o poziţie perpendiculară pe axa meterului. spre exterior. Se reteşte uşor
arberele in sensul invirtirii sale nermale. pînă cind semnul de pe volant
"ine in dreptul semnului O de pe carcasa ambreiajului (fig. 3). la maşinile
fabricate inainte de 1911. semnul punerii la punct a aprinderii se află pe
cap,acul distribuţiei sale sub forma
unei plăcuţe cu trei dinţi, iar pe fulia
.arberelui este practicată o tăietură
(fig. 4.). Subliniem incă o dată că aducer·ea ia reperul O se face numai
rotirea continuă a arborelui in sensul
normal
acelor de

rupmr-distribuitorul in sensul invers
din figull'ă pină la stingerea
lbecului şi apoi se reia eperaţiunea ca
mai sus. Pentru pozijia corpului in
care becul se stinge. se obtine reglajul
nermal, in care se stringe piulifa de
fixare a cerpului rupfor-disfribuiterului. Stringerea trebuie să se facă cu
atenţie. deoarece de multe ori. din
neafentie. in timpul acestei operatiuni
se produce modificarea pozitiei corpului. Punerea la punct a avansului se
poate face şi firi bec de contrel. dacă
acesta lipseşte. Pentru aceasta se
poate produce in deuă moduri. Un
procedeu constă in scoaterea fişei
centrale şi apropierea ei de blocul
motor la 10 distantă de 1-2 mm; poziţia de avans corect se obtine cind se
produce 10 scinteie intre fişă şi masă.
Un aR procedeu constă in scoaterea
capacului distrribuitorului. a pirghiei
acestuia şi a garniiturii pretectoare şi
ebservarea centactelor in timpul rotirii line a cerpului ruptor-distribuitoruRur. poziţiia !Ia care Între pllatine apare
10 mică scinteie este cea cerespunză
toare regllajuhJlÎ optim. Cei care au
urechea fină
detecta pozitia de
optim
demon'larea capasau a
!Ia realizarea
de
Ibobijna de
Ilnll1luc:tne se
o pocniiium uşoasăgetii

la un dispozitiv normal, produce deplasarea axului acestuia şi deci o
rotire a platoului cu contactul fix. In
cazul in care mişcarea se face greu,
chiar şi după curăţirea pieselor mecanismului, se va preceda la inlocuirea
dispozitivului; tot astfel se va proceda
şi cu conduc1a elastică de legătură
cu carburatorul in cazul în care se
cons1ată deteriorarea ei.
f. CONTROLUL AVANSUlUI
CENTRIFUGAL nu se pcate face
fără un tester decît pur calitativ, ca
şi mai sus. Se verifică doar dacă arcurile nu sint rupte, iar contragreutătile
se deplasează uşer, antrenind cama

ruptorului.

2. CONDENSATORUL

se

află

montat pe corpul ruptor-distribllitorului şi are o capaci1ate de 0,2~0,25 pF;
el nu este reglabil, astfel încit deteriorarea impune inlocuirea sa neintirziată. O verificare simplă se poate face
plasind condensatorul in serie cu bateria de acumulatoare şi cu un bec;
in mod normal, cînd se realizează
acest circuit, becul nu trebuie să stea

BOBINA DE INDUCTIE montată

de

are

«Dacia»-1300 este
valori:

următoarele
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artere rutiere umede~ pe ploaie~
ceaţă! ninsoare, ori cind Iăţi,
mea drumului este redusă~ manevrele de evitare sau chiar de
reducere a consecmtel()F'
de accidente
de

COIDDelRIA PRIVI'IIIVi.

IVITIREA ClllZllllll1
flDITllE

aufo'\#ehicuJeior cu
sint
În
realizarea unor manevre de
ce~or ce mai sus, datoredus in Iătime
"u:)toic~c:~etel!{~r şi: motoretemobilitate.
sint handicaasemenea
trecerea totală ori par-

să

CU

bazindu-se pe
«dl·ep'tat~~a» esle de

şîri j

pomenesc
cuIele care
tar din sens contrar.
Violenta coliziunilor şi gravitatea consecintelor sint cu
atît mai mari
cit vitezele
autovehiculelor respective sint
mai ridicate.
Este de la sine
că in

cu

CO!l1st~tU:le

inte~eaptă»

o

mente i'ncorse'tate intre două
şiruri de case" aie căror garduri «muşc,ă)>> djn asfalt.
in astfe~ de imprejurări tn:buie făcut totlll~
ca 10\ 1rea celor
autovehicule
frontal, avînd
taneste

SO.ILlIt~e

de
a
amplifica pericolul şi consecintele inevitabUei coliziuni.
Nu doresc să acredifez ideea
că a ((iesi» din asemenea sifueste' un lucru foarte uşor
~niiU.JllllILIl de realizat. Dimpotri·in
unor

Au
cazuri cind pUoţii au
abordat santul soselei ori au
intrat pe terenuri· aflate in afara
şoselei pentru a evita situaţii
care in faza iniţială păreau
fără iesire.
Sint tnsă segmente de drum
unde practk nu există acostamente'i
fiind literafl-

cu
precare a
pe care
conduc şi a rez~stenţei lor
reduse la
mai ales cinri
pnoţii respectivi trebuie să Întreprindă manevre de evitare,
de genul celor arătate mai sus.
in aceste
cind soselele
sint atit de periculoase, datorită facto~ilor atmosferici specifici sezonului rece, cel mai
inţelept lucru ce-I recomand
piloţilor cu două roţi este ev'·
tarea pfecării in cursă.
Colanel VICTOR SECA
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suspenmanevra de impinde control ({{manpii~)taji»). astfel ca aparatul să.
sau face viraje la
forma literei greceşti delta, de
unde-i vine şi denumirea curentă, de fimplanui este construit dintr-o voal ură
(pinză de cea 20 mp), fixaIă pe un scheaet metalic, format din trei ţevi aşezate
in evantai şi una transversală la mijloc,
unite intre ele cu buEoane. intreaga
constructie fiind intărită cu cabluri
(hobane) pentru rezistenti În aer. Ia

(p,I"otalreaJ În cobori {e
nivel de brevet de pRanortism.
recunoscut in
toate tăriie. pl~narea dellfaplanului fiind
apropiată de coborirea aeriană, În
echilibru. pe care o execută schiori i
care sar (p~nează) de la trambulină.
Iniţierea in tehnica specifică a pilotării deHap~nufiui se realizează În 2-3
zile, prin 25-30 de desprinderi şi planări la pantă inaltă de 10-15 metri cu
monitor sau in mod autodidact, apo i
se completează cu devieri in S-uri şi
viraje fa 00 de grade. pînă la 50-00 de
lansări. de la 30-50 metri.
necesirlă
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curentul în gol (sau de întuneric) şi cel datorat
ilu!llinări~ adică I = 1, + 10'
In absenţa fluxulfu luminos, prin circuit trece un
curent foarte mic - care este curentul rezidual sau
de întuneric al fotodiodei (IJ În fig. 3 este arătată
schema de conectate în circuit a unei fotodiode.
În cataloage se pot întîlni următoarele date despre
fotodiode:
- tensiunea nominală (U ma.J este tensiunea inversă maximă a diodei la t = 25°C;
- puterea maximă disipată (Pd max) este puterea maximă la 2SC (se ţine cont de pierderi şi de
sarcina maximă· conectată în serie cu fotodioda).
Temperatura maximă (tma.:J se referă la corpul diodei; depăşirea acestei valori conduce la scăderea sensibilităţii şi deteriorarea diodei
Fotodiodele sînt caracterizate prin:
- sensibilitatea (s1 dată de creşterea curentului
cînd fotodioda este supusă fluxului de lumină
incident al unei surse date prin temperatura ei de
culoare;
- caracteristici spectrale care se referă la sensibilitatea fotodiodei în funcţie de lungimea de undă a
luminii incidente (la care sensibilitatea este maximă).
Aceste caracteristici sînt prezentate în fig. 4 şi 5.
La toate fotodiodele cu germaniu A.max = 1,5 p,m
şi A.SUp = 1,9 p,lll, iar variaţia sensibilităţii spectrale
prezintă o scăderx rapidă în infraroşu şi una lentă
spre ultraviolet In fig. 6 este dată caracteristica
tensiune-curent a unei fotodiode.
Caracteristica de iluminare este o caracteristică
statică a fotodiodei la diferite i1uminăr~ în toate
regiunile de funcţionare.
In fig. 7 se dă schema unui fotometru cu amplificator de curent continuu ce serveşte la măsurarea
fluxului luminos dat de diferite surse. Dispozitivul
poate fi folosit şi la stabilirea timpului de expunere
a materialelor fotografice. Cel mai des se folosesc
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Fotodiodele şi diodele emiţătoare de lumină
sînt foarte mult folosite la măsurarea radiaţiei luminoase, în diverse automatizăr~ relee fotoelectrice
sau măsurători optoelectronice.
În cele ce urmează vor fi prezentate unele date privitoare la fotodiode şi la diodele emiţătoare de
lumină cu diverse spectre, precum şi cîteva scheme
practice.
Fotodiodele au proprietatea de a-şi modifica parametrii cînd sînt supuse unui fascicul de lumină.
Atunci cînd se iluminează un semiconductor,
energia fotonilor absorbiţi poate duce la trecerea
unui număr de electroni din banda ocupată în
banda de conducţie, deci rezistenţa electrică variază
în funcţie de iluminare. Variaţiile rezistenţei pot fi
folosite la măsurarea radiaţiei luminoase.
Schema electrică şi reprezentarea clasică a unei
fotodiode sînt date în fig. 1, iar caracteristicile sale sînt
trasate în fig. 2
Fotodioda este alimentată de la o sursă de tensiune exterioară printr-o rezistenţă de sarcină şi
este polarizată în sensul invers al conducţiei prin
joncţiune.

Tensiunea de alimentare, Ea este de obicei mai
mare decît U 1jJ' Curentul prin sarcină este:

I
S

I

1500

~N~~~~~~~~~~~

= U,,-E a
R

.
S de al'lmentare, U 9 = tensIU.
în care Ea = tenSIUnea
nea în gol, RS = rezistenţa de sarcină.
De obicei. curentul de sarcină este compus din

saturaţie.

Cînd fotodioda este iluminată, trigerul basculează
(T t intră în conducţie, iar T2 se blochează).
Funcţionarea circuitmui se reglează cu P l'

P2

şi

P 3•

DIODELE EMIŢĂTOARE DE LUMINĂ
(LUMINESCENTE)
Comenzile optoelectronice constau din transformarea unui semnal electric în fascicul de lumină şi
apoi transformarea fasciculului de lumină în semnale electrice. Convertirea semnalului electric în
fascicul luminos se face actualmente cu ajutorul
diodelor emiţătoare de lumină (sau electroluminescente~

I

I

I

I
I
I

1,

Ing. M. ISTRATE

fotodiodele în montajele releelor fotoelectronice,
care acţionează relee electromagnetice sau modifică
funcţionarea unor amplificatoare în funcţie de
schimbarea intensităţii sau compoziţiei spectrale a
luminii incidente. Spectrul folosit este un spectru
complet:, adică de la infraroşu la ultraviolet
Fig. 8 redă schema unui releu fotoelectronic cu
numeroase aplicaţii. Se observă că montajul are o
reacţie prin rezistenţa R3' Datorită acestui faRt:,
stabilitatea punctului de funcţionare este bună. In
lipsa iluminării, rezistenţa sa este foarte mare, iar
curentul determinat de Rl + R2 şi R3 aduce tranzistorul la saturaţie. Dioda D cu siliciu joacă rolul
unui element de prag.
Sensibilitatea maximă a acestui montaj este determinată de curentul rezidual colector-bază al lui T l'
Punctul de funcţionare al acestui montaj se alege astfel ca diferenţa dintre curentul la lumină şi
cel de întuneric să fie de minimum 50 p,A, ceea ce
corespunde la o diferenţă de luminare de ordinul
a 1000 Ix. Prin contactele releului RL se poate
comanda orice element -de execuţie.
Schema unui releu electronic cu triger Schmitt,
care asigură o comandă în timp mai scurt, este dată
în fig. 9. În absenţa iluminării, T 1 este blocat, iar T 2
la saturaţie. Dioda Zener Dz din circuitul de emitor
al tranzistorului T 3 are o tensiune de avalanşă mai
mare decît tensiunea din colectorul lui T 2' aflat în
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Procesul care stă la baza functionării diodelor
electroluminescente constă în capt~rea purtătorilor
de curent în capcane de energie mică în imediata
apropiere a joncţiuni~ însoţită de emisia unei radiaţii luminoase necoerente.
(CONTINUARE
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tehni[ă

potenţiometrului P. Cu semireglabilul
reglează deviaţia maximă (capul de
scală) pentru o tensiune etalon de 1 V,
iar cu potenţiometrul P se fixează nulul

se poate regla nulul din P (ajungem la
unul din capeteşrtotuşi-aeulnuvine la
zero), se VOf modifica corespunzător
rezistenţel~iriseriate cu el (c.ea de 1.5 kO
de exemplU);; Pentru o
egere
a rezistenţe,Jqt inseriat
lui lui P tr6(b\ili:e să
cînd nulul MJe
Se verifiQ:ă;ap
nea indicaţiilor şi pe ee.lelalte $c.ale pri~injectarea
unor tenSil,Uli etalon cunoscute,apara~
tul fiind gata'.' de lucru.
Cel de-al d()ilea voltmE~tru
destinat
tive, scala sa fUirtd .. al~r:llj.iUl.e
Ten si unea aj:t~fÂ.~'tbţ~~···"(jle.
junge prin
divizorul R.1
comutatoru

al

S se

tentei directe a exemplarelor de ales cu
ajutorul unui A V
etru de 20 k.fljV în
trei pun6teprin
rminarea rezistentei directe. pe
de x1, x10 şi x100,

,:~. ret~9înq
aceeaşi rezistenţă
instrumentului.
(se stie că în
Pentru a se exclude influentele nedorite ale curentului alternativ as"upra indieÎe de măsurat
că rezistenţa
caţiilor aparatului, poarta este pusă la
a diodei
masă prin condensatorul Ci de 10 nF.
Curentul consumat fiind de 2-4 mA,
viata bateriei este suficient de mare
(peste 150 de ore În cazul unei baterii
de lanternă).
Voltmetrul se poate monta Într-o cutie
de tablă sau material plastic, pe panoul
frontal găsindu-se, pe lîngă microamcu
permetru, comutatorul de game, înamplifitrerupătorul, potenţiometrul pentru rerovizoriu
un AVOgl?rea nu/ului şi bucşele de intrare.
In interior, pe un colţar metalic, se
modifică
poarta IF~IE~T~;::~'l~~:ruÎ$Slrf:
montează semireglabilul S, avînd grijă
indicatia
găsim s
Apoi se
ca înălţimea acestuia să fie astfel aleasă fixează punctttlj;JjIJJtI.n.ctlol
la
intrare
o
Încît axul său să iasă prin panou exact
ului, ca
am trecut
cît este necesar, adică 1-2 mm.
care se p
ten si
Rezistenţele Ri-R9 (care trebuie să
tivă ce se aplică mai
fie de bună calitate si cu tolerantă cît
torului realizat cu T z .
e, conecmai mică posibil, sub"2 la sută) se monDin colectorul
aratel oe o
tează direct pe comutatorul de game'
de sarcină de 2,2 k..Q)
sursă de tensiune alternativă reglabilă
(a cărui izolaţie va fi cît mai bună, presator electrolitic de 50 }1 F, tensiunea
şi cu ajutorul unui voltmetru calibrat
ferabil calit) , iar celelalte rezistenţe,
alternativă amplificată ajunge la redreverificăm dacă scala este liniară; în caz
precum şi restul pieselor, pe o plăcuţă
sorul realizat cu două diode de tip
că neliniaritatea este pronunţată, alede cablaj imprimat. Bateria se va monta
EFO 115. Sarcina redresorului este ingem pentru rezistenţa notată în schemă
Într-o despărţitură separată şi etanşă
susi instrumentul de măsură.
cu asterisc (220Q) altă valoare, avind
a cutiei, pentru a împiedica contactul
Pentru obtinerea unei scale liniare,
Ing. G. CABIAGLIA soluţiei ce s-ar putea scurge dintr-o amplificatoru"' este prevăzut cu o reacţie
Însă grijă ca după fiecare schimbare a
acesteia să refacem etalonarea cu S,
baterie «uitată» cu piesele aparatului şi
negativă realizată de circuitul format
Unul dintre primele aparate de mă
cablajul imprimat.
pentru o tensiune cunoscută.
dintr-un grup RC şi două diode cu gersură pe care şi-I construieşte orice
În functie de zona de neliniaritate a
Reglajul voltmetrului se începe prin
maniu. Datorită folosirii diodelor, aradioamator este voltmetrul; cel mai
scalei
(începutul sau sfîrşitul ei) vom
potrivirea cursorului potenţiometrului P
ceastă reactie de compensare (care
simplu se obţine prin folosirea unor remări
sau micşora valoarea rezistentei
(de 2200) În zona mediană şi conectaeste neliniară) duce la obţinerea unei
zistente etalon montate în serie cu un
sus-menţionate, care În timpul reglajului
rea tensiunii, după ce am controlat
variaţii liniare a curentului prin micromicroâmpermetru cît mai sensibil, peneste bine să tie înlocuită cu un potenţio
Încă o dată montajul.
amoermeîru În funcţie de tensiunea de
tru obţinerea diverselor scale (game)
metru semireglabil de precizie (de exemApoi prin manevrarea cursorului sela intrare. Rezistentele de 82 k.o., 5,6 k.o.
dorite.
plu, Helytrim, de 500 Q, avînd 10 tUfe)
mireglabilului S (de 2,2 kQ) potrivim
si 51 I t stabilesc regimul de lucru al
Deoarece rezistenţa internă a acespînă găsim o valoare optimă.
acul microam~permetrului pe gradaţia
tranzistorului si stabilizarea termică a
tora este relativ mică (10-50 kQ/V, În
Ultima ichemă propusă se adresează
«o» a scalei. In sfîrşit, introducem ba- întregului etaj." Şi În acest caz, consufuncţie de sensibilitatea microampermeamatorilor
mai pretentiosi, fiind vorba
nanele cordoanelor de măsură pe care
mul este foarte mic (cca 3 mA), viaţa
trului folosit), utilizarea lor este limitată
despre
un adaptor ce transformă orice
le punem În paralel pe o baterie de 4,5 V,
bateriei fiind suficient de mare. Microla măsurarea tensiunilor 1n circuite cu
instrument de 20 k.n/V într-un voltmedupă ce am selectat gama de 5 V cu
ampermetrul folosit este identic cu cel
rezistenţe relativ mici. Cînd este necetru electronic de 10 MiJjV.
comutatorul şi privim indicaţia aparadin primul montaj (100 iJA şi rezistenţa
sar să se măsoare tensiuni În circuite
Alimentarea montajului se face de la o
tului; dacă citim o tensiune mai mică
bobinei mobile de 850.0).
ce contin rezistenţe mari (de exemplu,
baterie miniatură de 9 V (sau acumuladecît cea introdusă (4,5 V În cazul nosLa realizarea acestui voltmetru trebuie
tensiunea de negativare a grilei unui
tor de 8,75 V). consumul fiind de 0,5 mA
tru), va trebui să mişcăm cursorul lui
si'i se dea o mare atentie sortării diodetub, de polarizare a unui tranzistor din
in timpul măsurătorilor şi de cca 15 mA
S În direcţia sursei FET -ului şi, invers,
lor, care potfi detip EFO 111 sau EFO 115
primele etaje ale amplificatoarelor etc.),
În
timpul etalonării.
dacă tensiunea indicată este prea mare,
(punctiforme. cu germaniu). Acestea
rezultatele obtinute cu un instrument
Nu se insistă a:supra constructiei
vom deplasa cursorul către masă.
se vor alege astfel Încît să aibă toate
de cca 20 kn/V sînt eronate datorită
montajului, acesta rămînînd la latitudiÎnlăturăm tensiunea de la intrare şi
aceeaşi caracteristică U-I pentru sensul
şuntării ce o produc. În acest caz este
verificăm dacă acul revine la zero, fă
de conducţie (direct). O metodă simplă
bine ca rezistenta internă a voltmetrului
CÎnd eventualele retuşuri; În caz că nu
[CONTINUARE ÎN PAG. 213
de sortare constă '/ i măsurarea rezisTOlosit să fie Cit se poate de mare (zeci
sau chiar sute de M.fl/V) pentru a
perturba cît mai puţin regimul circuitului unde se măsoară tensiunea.
În afară de soluţia clasică de folosire
a unei duble triode, cu care se poate
construi un voltmetru electronic simplu,
putem adopta una mai modernă, utilizînd tranzistoare cu efect de cîmp.
~8Fw~m__~__________~__•
Dacă luăm În considerare faptul că
aparatele propuse se pot realiza sub
formă portabilă şi că stabilitatea termică (deriva nulului) este la fel de bună
ca în cazul tuburi lor, construcţiile vor
1M
satisface pe deplin atît pe radioamatori,
cît şi pe depanatorii radio ŞI TV.
Realizarea practică a voltmetrelor prezentate în continuare se va face fie sub
formă de adaptoare pentru un instruRS
ment universal obişnuit (AVO:-metru
de 20-50 kn/V), fie ca voltmetre electronice indeoendente. În ambele cazuri,
piesele cele mai importante (şi care
trebuie procurate primele) rămîn tranzistoarele cu efect de cîmp sau
Re
orescurtat FET -urile.
. După cum se ştie, aceste componente
Rg
electronice fac parte din grupa dispozitivelor semiconductoare ce au carac+~~--------~~--~----~~~~--&------------+--~----------~~~--~~
teristici similare cu cele ale tuburilor
(UV
electronice, funcţiile catodului, grilei şi
K, ALEGE~EA
anodului fiind preluate respectiv de
StlAI.EI
sursă, poartă şi drenă.
Tranzistoarele cu efect de cîmp nu
pot atinge coeficientul de amplificare
al tuburilor Însă datorită faptului că au
o "Impedanţă de intrare mare. pot fî
folosite cu succes la realizarea voltmetrelor electronice.
Primul din seria celor trei montaje
este dat În fig. 1, rezistenţa sa internă
fLnd de 10 MQ./V, iar gamele de măsură
de 0,1 V, 0,5 V, 1 V,5 V, 10 V, 50 V, 100 V,
500 V si 1 000 V.
Tensiunea de măsurat se aplică pe
divizorul R1 -R 9 şi printr-unul din contactele comutatorului ajunge, prin re~~
zistenta de limitare de 1 M.o., la poarta
POlARITAŢII
FET-uiui. Regimul de lucru al tranzis1
torului se fixează prin introducerea În
sursă a semireglabilului S, care diferă
rle la un fip de tranzistor la altul

modernă

VIIIIETIE
Il11:111111:1

(1 kJl-5 kSt).

Instrumentul de măsură (care este un
microampermetru de curent continuu
avînd 100 jJ.A şi rezistenţă de 850 ..0..)
este conectat Între cursorul lui S şi cel
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2

17

j

atelier

MAIIIA
I

EL

ION PETRAN, CluJ-Napaca
deosebite.

o

unealtă de' strictă necesitate i'n
atelierul
adesea in~ocuită de banala
manu:a~ă de
găurit (efort
randament scăzut. imprecizie), o constituie
maşina electrică destinatii ace~uiaşi
scop.
Pentru constructie avem nevoie
de un simplu electromotoE;de pr~
ferintă cu carcasa dUndrică. In
cazui de fată s-a optat pentru un
eledromotor cu următoarele caracteristici: putere utifâ 3OW; cuplu
util 0,61 kgJcm; tu raţie 1 500 rotlmin;
tensiunea 24 V C.c. sau ca; curent
2.5 A; regim de lucru- intermitent.
După cum se vooe in schema de
construcţie, rea,Uzarea practică a
maşinii de găurit nu necesită efOIi-

de

ŞURUB

de
jUl'Inăf,ătflie carcasei eieca

t~~im(HOrufliU~

suruburri Ma.
., întrerupăto:ru~, de
sau rabambil. poate fi

DE PRiNDiRE

două

TRAfO l.l'llll/MUILAI UIKJ
12.-24V

alegere_- pe minerul maşinii sau
la nivelul degetului mare al mîinii

prevăzut şi cu posibilitatea ca la
recepţie frecvenţa să poată fi deca1ată
cu
5 kHz faţă de frecvenţa de emisie
(RIT). Acest dispozitiv are o diodă varicap şi poate fi cuplat cu ajutorul întrerupătorului 1 Ansamblul mecanic al oscilaterului cuprinde 4 bobine cu inductanţă

(stînga sau dreapta).
Alimentarea se face de la
transformator sau acumulatorf
ultimul caz maşina electrică
găurit putindu-ne fi de un COf1SIC:f~JI1.
rabil folos pentru executarea
lucrări ivite accidental în timp
aflăm cu autofurismul in
re şi cind nu dispunem de ....~....
Al.
de alimentare.

Q._

este

±

[URMARE DIN
controlată şi

manual TamlilDea din
colectorul tranzistomhli
~o~
asupra tranzistoarelor
T B77 P
reglează amplificarea
Detectorul de produs; ak· ~t m
tranzistorul MOSFET TES!" Semnalul ck
joasă frecventă obţmut in drem ~.
se apJică" prin intermediul poteBl,iometrului P 4> amplliicatorului de joad. ~
venţă" reatizat w. c:ÎJicuitull integ,nt CU

fi

fi:ell:;wen.~

om~1to.ll1:d.

se

de

reaJiiDt aI ci:rmittul
Sis,temm de COO:JaD':Iâ.

ecranate separat cu blindaje
de aJlllminiu cu secţiunea pătrată (latura
de 25 mm). Ansamblul mecanic cuprinde
bobin::i oscilatorului cît şi cele 3 bobine
ale mediei frecvenţe variabile.
Deoarece este greu de procurat cuarţuri
cu frecvenţe exact: de 453,5 şi 456.5 kHz
necesare pentru frecvenţele purtătoare.
s-au obţinut aceste frecvenţe prin mixarea altor frecvenţe. a căror diferenţă să
dea. valoarea mai sus menţionată. Montajul cuprinde două oscilatoare (T26 şi
T 2'1) cu sarcină comună, care atacă
aditional mixerul realizat cu tranzistorul
T
Cu ajutorul comutatorului X (schema BFO) se alege modul de lucru al
transceiverului: telegrafie. bandă laterală inferioari şi bandă laterală supe-

2;

rioară..

Pentru «S>>-metru se foloseşte un
instrument de 1 mA montat în circuitul
de colector ai tranzistorului T 30- Acelaşi
instrument este folosit şi ca indicator de
nivel pentru emisie.
Pentru lucrul în telegrafie se manipulează tranzistorul T 13- Prin apăsarea
mampulatorului. T 13 se blochează, iar
intră in regim de amplificare, permitrecerea semnalului către prefinal.
poate fi făcută şi cu
maruplulatorul electronic semiautomat cu
legătura
dintre
ma:ni~ml<lt făcîn

semnale

-IIiTIIIPregătiţi o cutie de lucru sfmplă~
cu cadru şi sertare, din pfăci metaminate. De dimensiuni mici s cutia
este pătrată, cu latura de 30 cm şi
înălţimea de 15 cm. Sertarele păs
trează separat ata, acele şi dispozitivele de brodat ale maşinii de
cusut. Pe capacul cutiei fixaţi o
bilă din lemn, pertorată în mijloc.
Confecţionaţi fa un strung un con
din lemn în care puneti suporturi
pentru papiotele de aţă. la partea
de jos a con ului implanta1i un ştuţ
metalic pe care il aşezaţi in bifa de
lemn, astfel incit suportul cu aţă
să se poată roti.

PRODUSE DE CALITATE
CARTE DE VIZITĂ

lAllTllPllNDIRIA
DIAPIRAIAd
Illl:lRl1:
OI
IIllAlITII
Prin traducerea in viaţă a principiilor consecvente şi raţionale
ale politicii partidului de industriaHzarea tuturor regiunilor ţării, şi
judeţul Dimboviţa a atins in acest
an cote inalte. Printre unităţile de
ba.ză ale indust~iei judeţului se
numără astăzi şi Intreprinderea de
aparataj el,9ctric de instalaţii Titu,
unitate cu o pondere deosebită in
producţia elementelor de automatizare şi a aparatcyului industrial de
joasă tensiune. Intreprinderea de

aparataj electric de instalaţii produce, cu precădere, in domeniul
aparatajului electric de joasă tensiune cu aplicaţii industriale şi
casnice, un număr de peste 200 de
produse de Înaltă tehnicitate in
mai bine de 400 de variante constructive.
Aparatajul industrial cuprinde un
grup important de produse, destinat, in special, automatizărilof. Dintre acestea, În producţia intreprinderii se inscriu butoane de coman-

fru tractoare
de curent
comutatoare dulblt:t c,un'IDătnă
mulaloare cu carne.
De asemenea~ de aprecieri unanime din partea 'constructorilor şi
a altor beneficiari se bucură protraducerea in fabricaţie a prizelor , ,bJls,e ca: tablourile de contor şi
şi fişelor cu :5 contacte de 16. de 32 ' distribuţie pentru instalaţiile inleşi 63 A. produse ce inlocuiesc
rioare, care reaUzează o grupare
cele similare cu consum foarte de mare utilitate pentru distribuţia
de metal.
energiei electrice in locuinţe, şi
Astfel de produse nou asimilate tablourile de distribuţie pentru insint priza şi fişa cu 5 contacte stalatiilla inferioare cu intrerupă32 AJ380 V uliliz,ate in instai.aţii loare automate monopolare, destielectrice industriale de
ten- nale protecţiei contra scurfcircuitesiune la racordarea
ma- lor, circuitelor electrice ale aparatea inslalaliilor
electrice. Produsele :sint carac- lor de uz casnic
formă modernă şi per- interioare de
.
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o cameră mare poate fi

transformată in citeva încăperi mai mici (pentru

studiu, odihnă etc.), iar
la nevoie din nou să devină mare, ca la inceput.
Pentru aceasta vă propunem să folosiţi un perete despărţitor mobil. Dimensiunile şi amplasarea lui depind de planul
şi de suprafaţa camerei
(fig. 1).
Construcţia
peretelui
despărţitor se compune
din elemente separate,
confecţionate din placaj
şi stinghii de lemn. Fiecare element este alcă
tuit din două stinghii de
care se fixează fîşii de
placaj, unite intre ele cu
ajutorul unor balamale
metalice, sau a unor garnituri speciale dintr-o ţe
sătură tare (fig. 2 A, B, C).
Pentru ca elementele
peretelui despărţitor să
se mişte uniform, se folosesc «foarfece» speciale
din otel (fig. 2 E). Ele se
prind cu şuruburi - sus
şi jos -, balama lele de
jos trebuind să se deplaseze liber, pe verticală.
Elementele peretelui despărţitor sînt suspendate
pe două role cu ajutorul
unor cîrlige speciale. Rolele se deplasează pe
două ghidaje. Cirligul se
prinde de rolă cu ajutorul
unei cleme din oţel, ca
cea din fig. 2 D.
În funcţie de lăţimea şi
lungimea camerei, peretele mobil poate fi amplasat in orice loc. În fig. 2 B
se redă modul de construcţie a imbinărilor. Pentru realizarea peretelui
mobil puteţi folosi, desigur, şi alte materiale.

PERETE
DESPARTITO R
I

suport de hîrtie, ceea ce impune un maximum de 60 la
sută al umidităţii din Încăpere
(nu se poate folosi În băi şi
bucătării).

în comerţ se găsesc plăcuţe
Cesarom În toate culorile si
mărimile, din care vă puteţi realiza frumoase obiecte de decor.
Cu ele veţi impodobi, de exemplu, o măsuţă pe care o puteţi
aşeza in cerdac, În balcon şi la
care copiii pot servi micul dejun.
Pe scheletul obişnuit al unei
măsuţe aşezaţi o placă melaminată pe care o armaţi fix, de ju rîmprejur, cu o bordură de fier
cornier. Puneţi plăcuţele de Cesarom, pentru 3-4 ore, intr-un
vas cu apă (pentru a nu absorbi
apa de hidratare a cimentulu i

din mortarul pe care se montează).

Pregătiţi un mortar din ciment
marca 300, nisip, var şi apă suficientă pentru a realiza o consistenţă bună. Fixaţi plăcuţele

pe un strat de mortar de 1 cm
grosime şi realizaţi motivul ornamental din fotografie.
Pentru ca micile interspaţii
să evidenţieze motivul, folosiţi
ciment alb. La cîteva ore după
turnare, cînd suportul este suficient de stabil, curăţaţi şi lustruit; faţa măsuţei.

Aflat de cîţiva ani În magazine, tapetul lavabil se dove·
deşte practic şi cu bune Însuşiri decorative. Execuţia comportă o multitudine de modele
În culori diferite, În marea lor
majoritate elegante şi permitind realizarea unor interioare
de bun gust. Costul tapetării
unei camere cu tapet lavabil
este practic comparabil cu cel
al unei zugrăveli obişnuite, mai
ales dacă aplicarea lui o facem
noi Însine.
Tapetul constă dintr-o peliculă de polimeri aplicată pe un

Întreţinerea curentă se face
cu ajutorul periei de praf sau a
unei cîrpe (uscată şi moale). Se
poate utiliza, pentru Îndepăr
tarea unor pete sau zone "innegrite, o gumă moale cu care
se şterge fără a se apăsa
exagerat şi, În ultimă instanţă,
o cîrpă umezită În apă caldă,
cu detergenţi sau săpun, În
care caz se şterge imediat
şi cu o cîrpă uscată.
Aplicarea tapetului presupune două etape: pregătirea
peretelui şi aplicarea propriuzisă.

Tapetul se poate aplica pe
din beton turnat, din
beton celular autoclavizat tencuiţi (Cărămidă sau plăci), din
cărămidă tencuită. Peretele, indiferent de natura sa, trebuie
pereţi

9. Supralungimea ră
partea de jos se
la nivelul podelei cu un cuţit, cu vîrful
bine ascuţit, sprijinit pe
marginea unei plăci metalice care tensionează
tapetul.
masă În
Înlătură

5. Se pregătesc fîşiile de tapet, după
ce pereţii au fost acoperiţi cu stratul
intermediar de hîrtie.
6. Se lipeşte tapetul; prima fîşie cere o
presare atentă pe colţ, realizabilă cu o
mică rolă (conică).: Lipirea tapetului se
face de către două persoane, folosind
o scară dublă.
i
7. Netezirea tap,9tului este o operaţie
absolut necesară. ~a se face de sus În jos
şi dinspre centru şpre margini.
8. Dacă colţul ~u asigură o Îmbinare
bună prin alăturar~a fîşiilor vecine, este
preferabil să se treacă 2 cm de tapet pe
peretele alăturat şi să se suprapună fîşia
următoare.

să

fie cît mai neted, plan,
lipsit de crăpături sau bavuri
şi perfect uscat. Peretele se
curăţă de orice excrescenţă
şi se astupă crăpăturile şi micile defecte cu pastă de ipsos.
Peretele se consideră bun
după şlefuirea micilor reparaţii
cu glaspapir şi îndepărtarea
prafului cu o perie curată.
Pregătirea
peretelui este
completă după amorsarea sa
cu o soluţie din clei de oase.
Soluţia, încălzită la 40-45°C,
se aplică cu bidineaua şi se
Iasă să se usuce 24 de ore,
după care se trece la lipirea
tapetelor.
In cazul În care tapetul nu se
aplică chiar de la muchia cu
tavanul, este necesar ca Înainte de amorsarea cu clei să se
traseze linia de demarcaţie şi
să se zugrăvească zona de
deasupra, În principiu la fel
cu tavanul.
Tapetul nu se lipeste direct

pe perete, ci pe un strat inter-"
mediar de hîrtie, de felul celei
de ziar (se pot folosi chiar
ziare vechi). Hîrtia, coli sau
fîşii, se aplică de sus în jos
şi de la un colţ al peretelui
spre celălalt, lipirea făcîndu-se
cu clei de făină. Bucăţile de
hîrtie nu se suprapun la capete,
ci se aşază alăturat, fără distantă între ele. Bucătile de
hîrtie se ung pe una' dintre
fete cu solutia de clei întinsă
cu bidineaua' sau cu o pensulă
Iată (întinderea cleiului se face
pe o masă mare sau direct pe
podea). După aplicarea pe perete, hîrtia se întinde de la
centru către margini cu o perie sau cu un rulou de cauciuc (ca acela folosit în fotografie), pentru îndepărtarea
bulelor de aer.
După uscarea hîrtiei, sau
concomitent, se trasează o serie de linii verticale (cu ajutorul
unui fir cu plumb), orientative.
Se verifică verticalitatea colturilor cu multă atenţie. in caiul
că muchiile de colţ ale unui
perete nu sînt verticale, se vor
croi fîşiile extreme de tapet
după cum se cere, astfel ca

necorectată să cocu verticala. Corectarea marginii tapetului aplicat
se poate face îndoind puţin
această margine peste peretele alăturat (se apasă conturul cu un mic rulou, de preferinţă conic) şi tăind apoi partea îndoită cu o lamă sau cu
vîrful unui cutit bine ascutit.
Tapetul se 'taie În fîşii de
lungimea peretelui plus 3-6
cm. Fîşiile se ung pe partea
de hîrtie cu clei de făină folosind o pensulă Iată sau bidineaua. Ele se Iasă cîteva mi n ute (maximum 10 minute), de
preferinţă suprapuse cîte două
pe feţele unse, pentru a se
impregna bine, după care se
pun pe perete. Fîşiile se ală
tură, nu se suprapun, şi se
Întind cu ruloul sau cu peria
pentru eliminarea bulelor de
aer. La zonele de alăturare
se foloseşte o fîşie de hîrtie
poroasă pentru absorbirea surplusului de clei. Cleiul care s-a
prelins pe faţa tapetului se
şterg~ cu o cîrpă umedă, curată. Intinderea se face de sus
În jos şi de la mijloc spre
margini.

marginea

respundă
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În sfîrşit, după fiecare spălare a motorului bobina se şterge şi se verifică
starea de fixaţie.
Bobina poate fi controlată cu un
bec sau, mai degrabă, cu un ohmmetru, în privinţa întreruperii sau
«scurtcircuitării» înfăşurărilor. Cînd se
constată existenţa vreunuia din aceste
defecte, bobina se va înlocui.
4. BUJIILE nu necesită o grijă
deosebită, dar trebuie să fie revizuite
la 5000-6000 km de rulaj, iar după
15000-18000 km este bine ca ele să
fie înlocuite. Bujiile folosite pe autoturismul «Dacia»-1300 au cifra termică
225 şi trebuie să asigure o funcţionare
corectă la presiunile şi temperaturile
înalte din cilindru. Este bine să se ştie
că o bujie care are un aspect fără cusu r
poate totuşi să fie defectă, producînd
curgeri de curent la masă în condiţii
de presiune înaltă.
Demontarea şi montarea trebuie să
fie făcute cu grijă pentru a nu sparge
porţiunea izolantă. După demontare,
bujiile se curăţă cu un jet de nisip.
Este nerecomandabilă folosirea periilor de sîrmă, deoarece acestea lezează
materialul izolant, creînd astfel locaşuri de depunere a calaminei, iar pe
izolator rămîn urme fine de şpan metalic, care constituie tot atîtea puncte
de scurgere a curentului de înaltă
tensiune. Mai corectă apare muierea
calaminei în benzină şi curăţirea cu
o perie de păr aspră, dacă nu dispunem
de un apalllflt de sablat.
Tn orice caz, este total necorespunzătoare curăţirea bujiilor prin arderea
lor peste temperatura de autocurăţire
(850°C), deoarece prin acest procedeu
izolaţia bujiei poate fi deteriorată.
Electrozii bujiilor se rectifică cu o
pilă de contacte pînă cînd feţele de
lucru devin paralele, reglînd distanţa
dintre ele la 0,5-0,7 mm prin lovirea
uşoară a electrodului de masă.
Bujiile se montează folosind, de regulă, garnituri noi şi doar o singură
garnitură la fiecare bujie. Se unge filetul cu puţin ulei şi apoi se strînge bujia,
mai întîi cu mîna (pentru a avea garanţia montării sale corecte) şi apoi cu
cheia, fără o strîngere exagerată.
În final, se curăţă, se verifică şi se
fixează corect toate conexiunile electrice şi conductoarele de Înaltă şi
joasă tensiune.

[URMARE DIN PAG.17]
nea realizatorului; singura precautie ce
trebuie luată este să se monteze corpurile celor două FET-uri in acelasi radiator, pentru ca deriva termică să fie cît
mai mică (deSigur, cazul cel mai fericit
constă în procurarea unui FET dublu două tranzistoare în aceeaşi capsulă).
Reglarea este simplă şi se realizează
astfel: conectăm A VO-metrul pe scala
de 1Vcc şi legăm cordoanele sale la
intrarea adaptorului, respectînd polarităţile. Scurtcircuitîna intrarea adaptorului, reglăm cu P1 nulul aparatului ŞI
verificăm dacă acul ră'mÎne pe zero cînd
comutatorul se găseşte pe oricare din
cele 9 poziţii.
Înlăturind scurtcircuitul de la intrarea
adaptorului, potrivim comutatorul pe
poziţia X 0,1 V şi, apăsînd pe butonul
de etalonare, reglăm P2 pînă cind indicaţia este exact pe gradaţia 1 V. Odată
făcută această etalonare, ea se păs
trează automat şi pe celelalte scări, dacă
toleranţa rezistenţelor din divizor este
corespunzătoare.

În incheiere, citeva sfaturi: prin folosirea unui comutator cu două poziţii şi
şase contacte se pot contopi cele două
voltmetre din fig. 1 şi fig. 2 intr-unul
singur; În ceea ce priveşte tipul FET-urilor,ele pot fi cu canal p sau n, avîndu-se
Însă grijă să se inverseze polaritatea
bateriei, diodelor şi condensatoarelor
electrolitice cînd se trece de la o variantă la alta. Pentru o mai bună stabilitate a montajelor din fig. 1 şi 2 se poate
conecta microampermetrul prin intermediul unui etaj repetor pe emitor.
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in mod experimental, radioamatorul
Pentru banda de 144 MHz reflectorul
K6YNB a combinat antena Quand şi are latura de 550 mm. iar vibratorul
antena Vagi, obţinînd un nou tip de 520,3 mm. Montajul mecanic se face
antenă cu impedanţa de intrare de ca pentru antena Vagi, reflectorul şi
50 n şi care oferă rezultate foarte vibratorul fiind fixate pe suporturi subune. Această antenă se cuplează plimentare din plexiglas sau alt diadirect cu cablul coaxial (de 50 n.), lectric.
Adaptarea intre fider şi antenă fă
fără a mai fi nevoie de bucle de adaptare, transferul de energie făcîndu-se cută fără aparatură adecvată conduce
de cele mai multe ori la apreciabile
fără pierderi sesizabile.
pierderi de energie, respectiv la deAceastă antenă Quagi din schiţa
alăturată are reflectorul şi vibratorul formarea caracteristicii de radiatie.
de tio cadru. iar directoarele obişnuite.
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ingenioasă soluţie pentru obţtnerea unei tensiuni stabilizate dintr-un redresor oarecare este prezentată alăturat.
Pe o plăcuţă de aluminiu se montează. un tranzistor de putere împreună cu
dioda Zener şi piesele aferente.
Această plăcuţă se montează la ieşirea redresorului.
In funcţie de tipul diodei Zener se obţine şi valoarea tensiunilor la ieşire.
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În transmisiunile radioamatorilor
foarte indicată este intercalarea in lanţul de audiofrecvenţă a unui compresor
de dinamică.
O astfel de schemă poate fi construită cu tranzistoare 52218 sau BC170.
Aplicînd la intrare o tensiune de
audiofrecvenţă cuprinsă intre 40 mV
Bi 10 V la ieşire. valoarea tensiunii

este cuprinsă intre 2,4 V şi
V.
Factorul de distorsiuni ai m(mtaâul~u:i
nu depăşeşte 2 la sută .
La intrarea compresorului., s,emnalul
provine din amplificatorul micirofonului.

figura alăturată este prezentat un
CW cu puterea de 40-50mW,
r--_ _ _.....-r1-l<.h1--_ _ _--------..--~1B:V ce lua;eazl in ba.n.da de 432 MHz (70 cm).
Oscilatorul uhhzează un cuarţ cu frecvenţa de 12 MHz, iar la ieşirea primului
etaj se obţine un semnal de 36 MHz.
r--_-l-----<~_-_t----U----+_-!/J1iI Bobinele LI şi La sînt construite pe o
,;;Mcasl !CU ffiametrul de 5 mm cu miez
de ferită. Infăşurarea LI are 8 spire
Cu-Em 0,3 bobinate spiră lîngă s.piră, iar
infişnrMea La are 1,8 spire din sîrmă de
cupru 0,3 izolată cu pv<; bobinate peste
LI" Etajul cu tranzistorul T 2 lucrează ca
triplOl" de frecvenţă, la ieşirea sa obţi
niindu-se 108 MHz. Bobina L3 are 4,5 spire
<0 0.6 Cu-Ag, bobinat~ pe o carcasă cu
diametrul de 5 mm. Infăşurarea LA. are

in

1 spiră f/J 0,3 izolată cu pvc, bobinată
peste L3'
Tranzistorul T 3 este în regim de dublare
a frecvenţei. Bobina din colectorul său,
Ls, are 3. spire Cu-Ag (jJ 0,6 bobinate pe
un miez cu diametrul de 5 mm. Priza
este luată la spira 1 de la colector.
Ultimul etaj este tot dublor de frecvenţă..
Bobina L6 are 2 spire bobinate (fără
carcasă~ cu un diametru de 6 mm Priza
este la spira 1,5 de la colector. Şoc urile de
alimentare au cîte 10 spire (jJ 0,2 Cu-Em
bobinate pe miez de ferită.

emiţător

Alimentat cu 12 V, amplificatorul
din schema alăturată poate debita o
putere de 4 W.
Recomandat a fi folosit În locuri undp.
lipseşte reţeaua electrică, sursa de
tensiune utilizată este un acumulator.

La intrare se poate cupla un ffi,icrofon
sau o altă sursă de semnal .AF.
Cind se foloseşte microfonul.
ficatorul intră in functiune numal
este apăsat intrerupătorul K..

Cu două tranzistoare BC 107 se poate
construi
radioreceptor pentru gama
de unde medii.
are bobina realizată
special construită 1n
care se Înfăsoară 15 de
de
izolată cu email
sirmei este de
1:1. ma--u-il!: mm. Se poate folosi şi sîrmă
pentru baza primului tranzistor
se s<coaîe la spira 15. numărînd de li?
.punctul de masă.
Audiţia programului se face În cască.
Alimenlarea aparatului este cu 4.5 V.
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Condensatorul variabil are capaCitatea
maximă
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Construcţia a cărei imagine apare în
desen se realizează fără a folosi un singur
cui, o singură picătură de clei. Toate cele
6 piese care o compun se autosusţin şi se

I
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~62-'---------

PIESELE ANSAMBLULUI
lH DlM ENSfUN'
~-::-:-- 5 2 - -

'-·111,---,<+-14

~

susţin

[

reciproc.
Pentru confectionarea elementelor ansamblului pregăthi mai Întîi o stinghie din
lemn de 400 x 14 x 12 mm şi tăiaţi-o
!lpoi În 6 părţi egale, de cîte 62 mm lungime.
In fiecare segment de lemn se decupează
un orificiu avînd forma corespunzătoare
cu desenele prezentate. Asamblarea pieselor se face consecutiv, În ordinea cifrelor cu care sînt notate: 2-3---6-6--4 şi 1.
Respectînd cu stricteţe această ordine,
elementele se «autoconsolidează», strîngîndu-se unul pe altul şi formînd astfel
un ansamblu bine închegat. Demontarea lui se realizează prin desprinderea
elementelor componente În următoarea
ordine: 1-4-6-5--a şi 2.
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Cei mai importanţi parametri ai acestor diode
sînt: distribuţia spectrală, intensitatea luminii em1se
şi diagrama de directivitate. Distribuţia spectrală
este determinată de materialul de bază al diodei şi
de impurităţile folosite. în fig. 10 se dă banda de
emisie a diode~ care este îngustă, însă m uit mai
largă ca cea a laseruIui
Compuşii cei mai des folosiţi pentru fotodiode
sînt Ga-As pentru infraroşu şi Ga-As (0,56) + P(0,44)
pentru roşu întunecat. Diagrama de directivitate
este in funcţie de sistemul de lentile folosit la încapsuIare; aspectul curbei este arătat în fig. Il.
Dioda emite direcţiona~ dar datorită coeficienţilor de refracţie, fluxul luminos scade; din aceste
motive se pun lentile cu acelaşi indice de refracţie
ca al aerului şi se mai adaugă un reflector care
fascicularizează lumina emisă.
Diodele electroluminescente curente emit de ia
0,5 la 2 mW în undă continuă şi cîţiva miliwaţi ia
impuls.
Din punct de vedere electric, dispozitivele
zintă caracteristicile diodelor care au o
inversă de 10-35 V.
În fig. 12 se dă caracteristica intensităţii
noase în funcţie de curentuÎ obisnuit şi de vîrf.
reglffi tranzitonu, dioda electrolummescenta urmă
reşte fenomenul şi are un timp de repaus exact ca al
circuitelor integrate. Diodele electroluminescente Si:
folosesc ca dispozitive indicatoare sau de afişare.
Ele se pot adapta uşor la montajele electronice şi
nu au inerţie termică, adică au timp de răspuns
foarte mic.
Aplicaţiile principale ale diodelor electroluminescente le reprezintă indicatoarele de toate tipurile (de defectare, stare şi semnalizare1 atişajele numerice sau grafice (deoarece nu emit lumină albă).
De asemenea, diodele electroluminescente se mai
pot utiliza în transformatoarele de impulsuri, care
asigură o bună izolare, neavînd niei unconlact
galvanic;, la transmiterea comenzilor în locuri greu
accesibile sau acolo unde nu este permis .ase vedea
modul de comandă.
Diodele electroluminescente pot lucra la frecven~
foarte mari
Pentru creşterea eficienţei fascicruului luminos
se pot folosi căi pentru transmiterea luminii ro
ajutorul ghidurilor de lumină, care pot fi din :sticlă
sau material plastic.

• Rotiţele de la brichetă care produc
scînteia sint făcute din aliaje extrem
de rezistente şi vă sfătuim să nu le
aruncaţi odată cu bricheta uzată. Desprinse de corpul brichetei, ele pot constitui excepţionale freze pentru prelucrarea unor obiecte metalice mici.
Pentru aceasta prindeţi rotiţa cu un
şurub În mandrina masinii electrice
de găurit.
'

• Dacă aveţi de bătut cuie Intr-o
scîndură, nu le bateţi ţinîndu-le in
poziţie strict verticală, ci inclinate faţă
de planul orizontal, fiecare îndreptat
În altă direcţie. Obţineţi o lucrare mult
mai rezistetltă .
• Zăpada care se adună sub că.lcitul
bocancului atunci cind sinteti pe schiuri vă împiedică să
un urcuş sau
un coboriş normal.
evita aceasta
fj xind pe schiuri. in dreptul călciiului
bocancului, o bucată de cauciuc cu
striuri (ele vor fi indreptate in lungul
schi ului). Pe tocurile puţin scurtate
ale bocancilor vep fixa, de asemenea,
o bucată de cauciuc. O vetii ftU!. insă
astfel incit striurile ei să corespundă
adinciturilor din buca1a de cauciuc
aflată pe schiuri.

PIIIII IIBll PINTRU fiZiCA

american (n. 1902), laureat al ş.a.,premiul Nebel (tefl}. 5) tJersoană - Măsură contribuţii ftmdamp.ntale
Leon Knooft (n. 1925), geofizician american. 6) Abre. că, împreună viere latină - Electrozi. 7) Portiune de cirCUIt - Patranzist.:>ru I chet (reg.) - Fizician francez (n. 1904), distins cu pre2)
american (n. 1898) miu I Nobel (1971) pentru contribuţii la teoria feromagdistins cu premiul
(19414) pentru lucrări asupra netismului. 8) Fundaţia care acordă anual, din 1901,
premiile pentru fizică, chimie ş.a., printre laureaţi
mişcărilor magnetice (de particuie,lor atomice - Cercetări specifice care au adus. premii Nobel fizicienilor
amintind pe Rontgen (1901), Piene şi Marie Curie
(1933), Boh!' (1922), Fermi. (1938), Pauli (1945) ş.a. (1903), Marconi (1909) ş.a. - Diminutiv feminin. 9) Ieşit
imersiunea... - Capitol din fizică.! - Compus din fir.e '-Insulă in Marea Irlandei. 10) Căi de rulare elemente.
(1869- Fizician german (1862-1947), laureat al premiului
(1912), Nobel pentru lucrări asupra razelor catodice pe anul
pentru aprinderea 1905. 11) ... de Barbu. cintăreaţă de operă din trecut Defecţiuni tehnice.
Defect fizic - Una şi una! 12) Fizician german (n. 1887),
semna - Teze! 6) leopoldo distins cu premiul Nobel (1925), împreună cu J. Franck
fizici.an
- Indicator la a elucidat mecanismul fenomenelor de fluorescentă
- fizician prin lovirea electronilor rapizi de atomii unui gaz
nl:l1i1SiIS--l~i:fI,)~}: a primit premiul
rarefiat - Prezent În codul culorilor.
momentului magnetic
PaletEr-III""" etementare descoperite de Cuvinte rare: MAN - ACA - AAC
Chadwich (1891-1914),
Dbmlrautîrv masculin. 9) FiziION PASCAL
premiului Nobel (1951)
t:are. împreună cu
Yang, ia descoperit abaterile
de la
de conservare
În cazul interactif 2 3 " 5 6 7 8 9 10 II 12
Hor
fond. 10} Parte
dmtr-un releu... masCUlm Cîteodată.
{
t--I--+--+-11) Fizician sovietic
distins cu premiul Nobel
(1958); a dezvoltat,
cu LE. Tamm, teoria
2 t--+--+-efectului Cerenk:ov şi a
disociatia optică a
moleculelor - AH fizician sovietic (1908-1968) care
3 t--I--+-a primit premiul Nobel (1962) pentru elaborarea teoriei
corpurilor condensate.
VERTICAL. 1) Fizician american (1882-1961), laureat al premiului Nobel (194&) p,entru studii şi invenţii
5
in fizica preSiunilor inalte - EDrico Fermi (1901-1954).
2) Fi.zician indian (1888-1910), a primit premiul Nobel
6
U930) pentru lucrări asupra difuzării luminii şi fenomenul difuziei combinate - Metaloid albăstrui. 3) Ma7 I---t-+--+--+--+-tematician norvegian (1802-1829) creator, concomitent cu K. lacobi. al teoriei functiilor eliptice - Fizician
g,erman (1879-1960). distins cu premiul Nobel (1914)
9
pentru aescoperirea difractiei razelor Rontgen prin
cristale. 4) Titan - Celebru fizician german (1879(O
1955). stabilit in S.U.A•• care a creat teoria. relativităţii,
a interpretat efectul fotoelecbic: pe baza teoriei cuanII
telor. a studiat efectul airomaanelk: ce--i ooartii nump-Ipselmic:orldtJdoalreh:lf
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MOCANU GHEORGHE - Helgiu Bacău

IUTEŞ

DAN - Galati
Pe catodele tuburilor finale totdeauna veţi avea o tensiune pozitivă. Aceasta, de fapt, apare ca o tensiune negativă aplicată grilei de comandă. Pentru
mărirea tensiunii de pe catod măriţi
valoarea rezistorului montat între acest
electrod şi masă.
CRISTEA PAUL - jud. Arad
În locul celor două rezistoare montaţi două potenţiometre şi reglaţi din
ele tonul dorit. Vom publica şi articole
despre fierul forjat.
OlARU OCTAVIAN - Birlad
Despre radioreceptor vă poate informa uzina constructoare. La magnetofon se pot face înregistrări stereo
numai dacă se fac modificări substanţiale în montajul electronic.

Modul de alimentare este precizat in
prospectul aparatului. Desigur şi din
sursa de 12 V.
CIOBANU CULAI - laşi
Nu deţinem datele de catalog.
TANASE VASILE - Bucureşti
Tuburile electronice din aparatul dv.
se pot Înlocui astfel: ECH 11-ECH 81;
EL 11-EL84; EBF 11-EBF 89, iar AZ 11
cu două diode F 407.
CHIŞ IOAN - Satu, Mare
Nu detinem adresa.
SILAGHI IOAN - Oradea
Vor fi prezentate În viitor. Urmăriţi
deci revista.
BORŞCIOV VICTORIU Galati
Semnal stereo nu se obţine din semnal monodefazat, ci atunci CÎnd se
face înregistrare prin intermediul a
două microfoane.
TURDEAN NICOLAE - Turda
După catalogul I.P.R.S., tranzistorul
BC 141 are echivalent BD139, iar BC 161
are echivalent BD 138.
BALAcEANU ERVANT - Brăila
Becurile colorate se produc din sticlă
colorată, nu se depune un strat colorat
pe sticlă.
GA VRllA CONSTANTIN -jud.
Prahova
Citind de la cheie (În sensul de rotaţie a acelor unui ceas), elementele sint:
bază, emitor, colector, masă. Piesa pe
care o descrieţi poate fi un termistor,
dar nu este sigur.
PEllNESCU GH. - Bucureşti;
CSICAS A. - jud. Harghita
O schemă similară cu a dv. a fost

publicată

de curînd. Aşteptăm alte
montaje.
SZIGETI IULIU - jud. Harghita
Materialul, avînd erori, este nepublicabi!.
HiRZOABA VALER - Timişoara
Nu cunoaştem echivalenţele.
NICOLAE MAVRODIN - Bucureşti

Nu există asemenea scheme.
ALEXANDRU ION - Ploieşti
Tranzistorul SC 140 are echivalent
2 N2219, iar 2 SB89 pe AC180.
BOTEZ ALEXANDRU - laşi
Schema are unele er ori.
ŞTEFAN
ADRIAN Rimnicu
Sărat

Tranzistorul P 403 poate fi Înlocuit
cu AF 139.
OI MA PETRICA - Bucureşti
Dacă aduceţi modificări schemei,
nu ştim cum va mai funcţiona.
Tiristorul se alege În funcţie de
sarcină. Schema trimisă este nepublicabilă.

MARTEANU DAN - Focşani
Dioda OA 70 este echivalentă cu
EFD 108. Ea are tensiune inversă continuă de 100 V si curentul mediu de
30 mA, deci o p'uteţi folosi În scopul
propus.
RADU VASILE - Bucureşti
Schema respectivă are erori.
MIHAI DUMITRU - Ploieşti
Schemele vor fi publicate În limita
spaţiului disponibil.
BONAŞCU GINEl - Tulcea
Construiţi după o schemă mai recentă.

NICOLAE -

Casetofonul «Sonett» asigură o bandă de frecvenţe cuprinsă intre 100 Hz şi 10 kHz, cu o
de deplasare a benzii de 4,76 cm/s. Factorul de distorsiuni armonice este mai mic de
8 la sută. Frecvenţa semnalului de ştergere şi premagnetizare este dată de amplificatorul
audio CÎnd casetofonul este pregătit pentru inregistrare, variind intre 50 şi 80 kHz.
Alimentarea se face cu 7,5 V din baterii sau din reţeaua de curent alternativ.
Casetofonul debitează o putere audio de 700 mW pe un difuzor cu impedanţă de 4 D I
1,5 VA.
viteză

Brăila

Casetofonul dv. este apt numai pentru redarea, nu şi pentru inregistrarea
sunetului.
In rest, nu deţinem date.
BAJENARU .M. - Tulcea
Frecvenţa de oscilaţie o determinaţi
experimental. Schema o vom publica.
BAL ŢOI LIVIU - Dolj
Blocul UUS poate recepţiona şi alte
frecvenţe, montind un alt condensator
variabil sau condensatoare fixe În
serie sau paralel pe cel existent. Pentru UIF se folosesc tot atente Vagi.
TEODOROIU LIVIU - Dorohoi
Perturbarea alldiţiei programului 1,
din cele relatate de dv., provine din radiaţia parazită a oscilatorului de linii
din televizor. Televizoarele de producţie românească sînt prevăzute cu un
sistem special de combatere a acestui .fenomen. Şi la televizorul dv. se
poate interveni in acest scop, dar numai de un specialist.
BOGOSLAV DU MITRU - RÎmnicu Vilcea
Luaţi legătura cu radioclubul judetean.
SERBAN IOAN - Roman
, Mulţumim pentru felicitări.
Abonamentele se fac la oficiul
P.T.T.R. din localitate.
MUNTEANU VIOREl - Bacău
Vom publica şi asemenea construcţii
mecanice.
OSABN MARIUS - Deva
În locul becurilor de 1 kW se pot
monta becuri de 100 W si triacuri ce
.admit un curent de 1 Ă.

