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«Un rol deosebit de important in mersullft.:lllftll'A al societăţii socialiste româneşti il au dez...
voltarea ştiinţei şi tehnicii, cultivarea
creaţie propriu, a mindriei de a aduce o contribuţie originali preţioasă la progresul rapid
noastre şi la patrimoniul cunoaşterii uni ...
versale. Ştiinţa românească, toţi oamenii
trebuie să facă toiul pentru infăptuirea direc1t1'UAlhl'IUI" Congresului al XI ... lea de afirmare
acest cincinal a revoluţiei tehnico-ştiinţifice
toate domeniUe de activitate»"
CEAUŞESCU

secretarului
varăşu!

torul acestei
naţional, tinializ.Înd
iectind si realizînd
dispoziti~e,
nr"""'Ulli!"liF~N
nologii şi
or{J!aniizai"S
muncii mai raţionale,
tode de reducere a cmlSUiml.srillJr
teriale de producţie, valorificiind
rior noi resurse,
minÎnd total i"""", .....-t,,1
Cîteva date sil1lte1:ice eXli)rilnÎI'1!d
zenta
realizările oalmenih)"
În .
de creatie IermlleO-'SIlmţifică sînt extrem de r'E~Ie~rante
bilantul acestei
Festivalul
niei»: 1 085
care 005 39'1 de mlm(:it$ll~n
de tineri; 97019

dintre care produse noi şi
m€l.de!rni'za1te - 40 987, tehnologii şi
PII'()CE!dete noi - 9400, sisteme noi
conducere
organizare -12 258,
-1
Încă de la Congresul
al partidului, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu a subliniat acel
adevăr fundamental şi decisiv
succesul Înaintării pe
consocietăţii soci~diste multilatera!
de2~volltatleşi comunismului, şi anume
hoitărl'tor al ştiinţei şi tehnologiei
atingerea cit mai rapidă a obiectivelor noastre şi necesitatea de a face
ca cincinalul actual să devină cinciafirmării
România a
În toate
Astfel a fost
in"'''''\I'..t<>n~ cresCÎndă a ro-

dovedită

de ampla participare a tinerilor muncitori, ţărani, elevi, studenţi
şi specialişti la mişcarea de masă
«Ştiinţă-fehnică-producţie» al cărei
principal obiectiv este de a mobiliza
şi valorifica potenţialul creator al tinerei generaţii, de a integra - şi pe
această coordonată efortul tineretului În efortul întregului popor Îndreptat spre inflorirea multilaterală a
patriei noastre socialiste.
Deschiderea Expoziţiei naţionale a
creaţiei
şi tehnice a marcat
de «Săpşi

româneşti»

realizată

sub inaltul
al secretarului general al
Oglindă fidelă a realizăriior creaţiei
ştiinţifice şi tehnice de

zitla reu neşte in ,..,,,.,., ",,,,rli 1"1'\'0"+'010
"cipale!or ramuri ale
economice şi sociale reuşita acţiunii de abordare la nivel
cu caracter
şi aplica şi a organistii'ntificI6. a activicare nu poate
a antrenării
de
alături de
1"&:>I'riOtiiltnri! din institute a muncitoriior, maiştrilor şi inginerilor din
a elevilor din scoli, a stufacultăţi, a cadrelor didactice.

caracteristică

pentru
noi prezente
Extehnico-

ceea ce trebuie realizat la fiecare loc
de muncă.
ţională de creaţie ",tiintilrif"'::'
a produselor realizate
tineri rămîne
un argument elocvent pentru particilor la introducerea progresului
toate ramurile economiei naţionale.

realizat la

..........,,"'+ .......+ii metalice

şi aparaaduce economii
25 la sută din puteinsitalată a ventilatoarelor.
semnătura tinerilor din industria chimică, noile anveiope pentru
tractoare realizate la «Danubiana» vor
reduce importul cu 4,5 milioane de lei
pe an. Importante economii
va aduce
o altă lucrare
realizată de tinerii
Centrala industrială de
a cauciucului şi
maselor
care prevede inlocuirea
natural din import
prin standardizare.
lor semnificativă În
Prin
ampla
promovare a noului
În
tinerii din unitătile indusse numără permanent printre
cei care contribuie la înfăptuirea cu
succes a planurilor economice, realizînd permanent o legătură strînsă Între
obiectivele generale de dezvoltare a
economiei naţionale şi sarcinile specifice intreprinderilor şi, mai ales, cu

BucU!"eşti,

Declainşare!a

de către Congresul al
a mişcării «Ştiinţă
teltiniică.-p!rol:iuicţi1e», constituirea comisiilor pentru
tehnico-ştiinşi a comisiilor profesional-ştiin
au
implicarea directă a
or~lanizatiiiior de tineret in obiectivele
nl'ilrll"'if';:u'p ale unităţilor economice. Nuanul trecut 140000 de tineri
muncitori au participat la cercurile de
tehnico-ştiinţifică; În afara sarcurente de producţie, tinerii au
un număr de circa 9 000 de
obiiecltive cu o eficienţă economică de
circa 300 milioane de lei; numărul
X-lea al

~nlrn::tlnP

41 000

energiei
cu 4238
şi a combustibilului convenţiol1af cu
aproape 2 milioane de tOl1e. Nu este
deloc lipsit de
că la concursurile pn:,felsionalle
olimpiadele pe meserii au n::iJr'ti""n::iJt
la faza de masă peste 1

Tineretul universitar raporteaZă la
încheierea primei ediţii a Festivalului
naţional «Cîntarea României» că 6682
de teme, adică 52,8 la sută din numărul
celor abordate, sînt aplicate sau În
curs de aplicare, că 1 649 de teme au
fost finalizate În aparate, instalaţii,
macheta, că alte 2278 de teme reprezintă cercetări fundamentale.
689 de colective mixte cadre didactice-studenţi-specialişti şi 2295 de colective cadre didactice-studenti au abordat probleme prioritare ale' cercetării ştiinţifice, oferind soluţii noi nu
numai intreprinderilor din diverse profile ale economiei naţionale, dar au şi
finalizat teme comune În institute re,
i·'.'.·.·.,'·'·•,.

···.I·I
...,...:!•."••.' .

publicane de cercetare, teme destinate autodotării.
Sint remarcate În Expoziţie maşinile
unelte şi standurile realizate de studenţii politehnişti din Cluj-Napoca,
Timişoara şi Bucureşti, lucrările de
design realizate de studenţii institutelor de arte plastice din Cluj-Napoca
şi Bucureşti, aparatura didactică, piesele şi subansamblurile realizate de
studenţii facultăţilor de matematică
fizică, profilele şi materialele de construcţii noi realizate de viitorii ingineri
constructori din laşi, produsele chimice şi farmaceutice realizate· de studenţii profilelor de chimie, instalaţiile

facultate 1n realizarea
gramelor de cercetare~
800 de lucrări inaintate

pro-

DEMARO-04, instalaţie de deformare in cimp electromagnetic, este
realizată de studenţii bucureşteni de la Facultatea de tehnologie a
construcţiilor de maşini pentru mărirea productivită.ţii muncii in

industrie.

Satu Mare; cuptorul cu inducţie cu
reglaj automat de temperatură (liceul industrial Cîmpia Turzii).
Tehnologiile industriale noi, autodotarea, îmbunătăţirea aparaturii didactice, valorificarea superioară a materialelor şi materiilor prime sint citeva
dintre obiectivele creaţiei tehnico-ştiinGeneraţia liceului, contemporană cu ţifice a elevilor antrenaţi in proporţii
cincinalul revoluţiei tehnico-ştiinţifice,
este adinc implicată in obiectivele
creaţiei de masă Înscrise in Festivalul
naţional «Cintarea României»: la concursuri pe meserii şi discipline, la
sesiuni de referate şi comunicări au
participat 565105 elevi, aproape 100000
de elevi şi-au prezentat creaţiile in
expoziţii de creaţie tehnică, unde 4 500
de lucrări au fost premiate, 705 241 de
elevi activează in 11 566 de societăţi
şi cercuri ştiinţifice şi de documentare
ştiinţifică şi tehnică. Anul trecut, elevii
din liceele patriei au realizat o producţie industrială in valoare de 715 milioane de lei. Printre cele mai interesante lucrări sint de menţionat: strungul SN-200, maşină complexă ce permite strunjirea, frezarea şi găurirea
pieselor, intrată deja in producţia de
serie (100 de bucăţi pe an) la Liceul
industrial nr. 2 Arad; presa mano·
pneumatică, ce elimină total importul, realizată la Grupul şcolar SaduGorj; instalaţia pentru studiul
ceselor unitare din chimie şi
producţie (cu care se pot eXE3mlPiitica
3 procese:
tinerea imE~mamÎn()azoh," ... ·,~~ ..
trasarea curbei de "",,,1.,"','"
de elevii liceului industrial
autodotarea
chimie;
aeOIl1'U'Itru:a (pentru
lucrări),

executată

Liceului industrial
tf!Jsa cu
uteciştii

","urniT.,.

de la liceul

pentru acupunctură, ai cărui realizatori - o echipă de
teni - deţin deja
miu colectiv şi Medalia de aur a
cursului tradiţional pionieresc; maşina de inmulţit, realizată de
nierii Şerban şi Corneliu
rai pentru prevenirea. imJn~~a1~mor.
realizat de Gabriel Varodi;
mi capacitiv, realizat de Nicolae
joi şi Şerban Stan. Beneficiind

şi maşinile-unelte, deja intrate in cirproducţiei, realizate de
tehniştii bucureşteni de la fac:ult:ătile
de mecanică şi electronică. Cu cei
peste 8 000 de participanţi la concursurile profesional-ştiinţifice, cu aOlrOellDe
8000 de lucrări prezentate la se~;imlile
studenţilor cercetători, cu 45000 de
viitori specialişti
încă din

cuitul

bază materială corespunzătoare

tru activitatea de cercetare laboratoare si 8 685 ateliere-scoală cravatelor roşii
.

Aparatul medical pentru acupunctură, creaţia pionierilor ploieşteni.
releri cutezanta iscoditoare a celor mai tineri inventatori. purtă.torii
cravatelor roşii cu tricolor.

considerabile nu numai la elaborarea
şi proiectarea unor realizări noi, ci şi
În aplicarea acestora in practica productivâ. lnvăţătură-muncă-creaţie este
traiectoria definitorie a şcolii româ-

neşti de astăzi, În care se concretizează un principiu caracteristic formării pentru muncă şi viaţă a tinerei
generaţii integrarea cu cercetarea
şi producţia.

U=Umax sinwt

.....--~~--~~--..........~----~----------~~t

~

l'

(4"
jXPvJp

-ş----~----~-----+--~t

Majoritatea aparatelor electronice construite- de amatori se alimentează in curent
la
tensiuni joase (intre
şi 30
Aceste tensiuni se
de la baa
terii uscate, . .~ acumu'atoare
sau - de cele mai multe ori - de
Sa reţeaua de curent alternativ.
In cele ce urmează vom prezenta pe larg modalităţile de obţinere
a curentului continuu din curent
alternativ, cunoscute sub denumi.
rea de redresarea curentului alternativ. In afara unor considerente
teoretice, adresate ca şi pină acum
consirucforilor începători, vor fi
prezentate scheme practice de redresoare pentru diferite situaţii
concrete.

Fig. 3:1,2. - Tensiuni de polarifate constantă, periodice. 3 - Tensiune de pOlariiafe constantă,
~pel'iodică. '" - Tensiune continuă constantă.

o sinusoidă completă -

este

T = - - = 0,02
50 Hz
de
instantanee de reţea se
deci:
U =lluax sin (100 77: t)

pn~supuneln constanlegii
O hm. Prin
curentul care străbate rezistenta va
variabil în timp
o lege a~emănă-

(3)

(2)

MĂRCUllESCIJ

prin a reaminti princicaracteristice ale tensiunii
la reţeaua obişnuită
o tensiune
alternativă cu forma de undă sinus oidală, variabilă În timp după legea:
U = Lkaxsin cot
(1)
unde U este valoarea instantanee (la
momentul t) a tensiunii, U max
valoarea maximă (sau de vîrf) a tensiunii, t - timpul şi co - pulsaţia, determinată în funcţie de frecvenţa f sau de
perioada T (T =
co

t) prin relaţiile

= 277:f =

277:

Ţ'

Originea timpului (t = O) o putem lua

Calculul bobinei necesare pentru un
releu de construcţie dată este o operaţie
ce depăşeşte adeseori posibilităţile, dar
şi interesul practic al constructorilor
amatori. într-adevăr, intervin aici numeroşi factori pe care amatorul nu îi poate măsura sau estima, cum ar fi forta
necesară pentru anclanşarea fermă a a~
măturii, energia electrică necesară etc.
Mult mai .frecvente sînt Însă cazurile
cînd constructorul amator doreşte să
modifice sensibilitatea unui releu de producţie industrială, adică să-i mărească

sau să-i micşoreze tensiunea de anclan- respectiv să-i micşoreze sau să-i
mărească valoarea -~llrentului de anclanşare.

Pentru

aborda

modul

m oricare din momentele în care tensiunea instantanee se anulează, trecînd
de la valori negative
valori
în acest
nu
în
faza iniţială,
ne interesează în
de
laţiile de mai
U
Unax se
exprimă în
timpul t şi perioada
T în secunde
f în hertzÎ
(Hz = s - 1), iar constanta re reprezintă
arcul trigonometric de mărime 77:, exprimat în radiani (rad).
Frecventa retelei industriale se consideră teoretic c~nstantă, avînd valoarea
standardizată f = 50 Hz; prin urmare,
perioada T - adică timpul (în secunde)
în care tensiunea instantanee parcurge

această problemă, să presupunem că releul în cauză are o tensiune limită de
anclanşare fermă U l' un curerţt de anclanşare Il şi o rezistenţă ohmică a bobinei R t (cunoaşterea a două dintre
aceste mărimi este suficientă, cea de-a
treia determinîndu-se cu ajutorul legii
lui Ohm, U = R 1). în plus, se mai presupun cunoscute datele bobinei existente
(N 1
numărul de spire, d t diame-

truL respectiv SI - secţiunea conductorului).
Elementul de plecare în calculul rebobinării îl constituie noua valoare a
tensiunii de lucru dorite, U 2' Ea poate să
fie mai mică sau mai mare decît tensiunea iniţială. Vom nota pentru comoditate:

W = UIT = -

= 0,01 s.
altă mărime caracteristică a ten-

siunii alternative ,este valoarea eficace
(sau tensiunea eficace), notată
Pentru
a introduce această noţiune,
considerăm circuitul din fig. 2, adică o rezistenţă de sarcină R la bornele căreia se
aplică o tensiune alternativă de forma (1).
Curentul prin circuit, 1, va fi in fiecare
moment proporţional cu tensiunea de la
borne (şi invers proporţional cu rezis-

n=U 1
(UZ=U 1 )
(1)
U2
n
De asemenea vom nota cu indicele 2
toate mărimile care se referă la noua întăşurare (Iz, R z, N z etc.).
Prima condiţie de ordin fizic impune
ca puterea consumată în cazul iniţial şi
în cazul final să fie aceeaşi (U 111 = Uzlz).
De aici deducem valoarea curentului necesar prin noua întăşurare:
12 = nIl
(2)
Cu alte cuvmte, dacă micşorăm de n
ori tensiunea nominală de lucru a releului, va trebui să mărim de n ori curentul
consumat si viceversa.
Din relaţiile (1) şi (2) deducem noua
valoare necesară pentru rezistenţa ohmică a bo binei :

.~=R1. Rz = R 1 (3)
Iz
n nIl n Z '
nZ
Reducerea de n Z ori a rezistentei bobinei nu se face Însă în mod a;bitrar.
Se impune aici o a doua condiţie de
ordin fizic, şi anume păstrarea constantă
a produsului NI (forţa magnetomotoare),
Rz

=

adică:

(4)

deoarece tensiunea
permanent. Se
unor intervale infinitez:imale
suficient de mici încît să se
supune constantă tensiunea
pe toată
durata lor, cînd putem deci scrie propor-

ţionalitatea:

dW

=

(5)

Se demonstrează (prin integrare după t
de la zero la T) că energia totală debitată
în decursul unei perioade este:
W = ~axT
(6)
2R

Tinînd cont şi de (2), această condiţie
ne conduce la raportul numerelor de
spire:
NI = h = n, adică N z = N 1 (5)
Nz
Il
n
Nu ne-a mai rămas decît stabilirea
conductorului necesar, astfel încît noua
bobină, cu numărul de spire dat de (5),
să aibă rezistenţa ohmică cerută de (3).
Dacă notăm cu 1 lungimea medie a
unei spire (presupusă aceeaşi în ambele
bobine), cu p rezistivitatea cuprului şi
cu sz secţiunea conductorului pentru a
doua bobină, relafia (3) devine:
N 'pn2 = Rl =_1__S_1 = Nl.~
Rz
N. P 1
N 2 Sl
Z

adică

n'~,
Sl

S2

sz = n' Sl
(6)
Sectiunea noului conductor de bobinare ,(in mm Z) trebuie să fie de n ori mai
mare decît cea a conductorului iniţial.
Tinînd cont de relatia cunoscută între
secţiune şi diametru: deducem că dia-.
metrul noului conductor trebuie să fie:
d2 =
n' d 1
(7)

I

__-----.------~-------"==--2--------------______...........................................1.12.,2. . . .;. . . . . . . . . . . . . ..
Observăm că o aceeaşi cantitate de energie s-ar fi dezvoltat în rezistenţa R, in
intervalul de
T, dacă la bornele
o tensiune continuă
sale s-ar fi
cu valoarea constantă Dma'Ă.l.[2 (se aplică
formula 4).
Din aceste considerente de natură
energetică, unei tensiuni alternative de
forma (1) i se asociază mărimea:

~ 0,707 . Uma"

(7)

Atunci cînd o

numită

I
I

rezistentă

R este

străbătută de un cure·nt 1, la

valoare el1cace a tensiunii.
Pentru teoria şi practica redresării,
cunoaşterea diferenţelor dintre tensiunea maximă, tensiunea instantanee şi
tensiunea eficace este deosebit de imcum se va vedea mai
cînd se indică ten~ltprtHltlvP dacă nu
se fac alte precizări
trebuie
ca dată valoarea eficace, U efo
de vîrf,
calculează cu relaţia dedusă din
Dmax =
""" 1,4142'
Acesta este şi cazul reţelei industriale,
care are valoarea eficace de 220 V si
deci valoarea maximă de cca
V.

bornele ei se stabileste o diferenţă de potenţial (tensiune) U,
dată de relatia: U = R.I (legea
lui Ohm). .
(1)
Trecerea curentului electric
prin rezistenţă
însoţită în
mod inevitabil de
termic
(efectul Joule), adică de o degajare de căldură. Puterea dezvoltată de rezistenţă pe această
cale are expresia:
P = U .i

=

R . IZ

u2.
='R

(2)

intersectarea dreptei care uneşte
valorile date cu axa a treia.
Cele trei axe ale nomogramei
sînt paralele, echidistante, În aceiasi sens, cu scări logaritmice
de acelaşi modul (arbitrar). Divizarea axei din mijloc (U) are o
decalare egală cu jumătate de
modul logaritmic fată de scările
laterale R şi P.
Alegerea domeniilor de variatie s-a făcut astfel Încît să se
acopere gama puterilor de la
0,1 W pînă la 1 000 W; interesul
practic al constructorilor amatori este redus la acest interval.
Rezisterltele cuprinse între 1 n.
{divizarea din stînga
a axei
fi combinate cu
tensiuni
V şi 1 000 V (divizarea din stînga a axei U); rezisîntre 10 kfi şi
= 100 Ma (divizarea
din dreapta a axei R) pot fi combinate cu tensiuni intre 0,1 kV =
V si 100 kV. Citirile pe
axele
si U se vor face de
aceeaşi parte (stinga-stînga, respectiv dreapta-dreapta). Combinatiile imposibile prin aranjarea geometrică a scărilor nu
prezintă interes practic, ele depăşind domeniul puterilor de di-

Pentru a nu se deteriora prin
supraîncălzire
şi
ardere, rezistenta trebuie aleasă În aşa
fel incit ea să poată disipa În mediul înconjurător o putere mai
mare sau cel puţin egală cu
sipaţie menţionat.
puterea dezvoltată prin efectul
termic. Cu alte cuvinte, cunosExemple de utilizare
cînd valoarea R a rezistenţei şi
curentul I care o străbate (sau
1. Ce tensiune maximă (U)
tensiunea U de la bornele sale),
putem aplica la bornele unei
puterea de disipaţie a rezistorurezistenţe de 30 Q /5 W?
lui ales va trebui să fie mai
Unind punctele R
30 fi şi
mare sau cel puţin egală cu
P=5 W, dreapta obţinută intervaloarea calculată cu relaţia (2).
sectează axa tensiunilor aproxiCalculul puterii de disipatie
mativ în punctul U = 12 V.
nu este complicat, dar atunci
Prin calcul am fi obţinut U =
.
cînd operaţia trebuie făcută frec-';!! 12,25 V.
vent si foarte operativ, se re2. Care este puterea de disipacomandă efectuarea lui prin meţie minimă pe care trebuie să o
tode grafice, aşa cum se proaibă o rezistenţă de 10 kQ copune În nomograma alăturată.
nectată la tensiunea de 220 V?
Principiul de utilizare a nomoUnind punctele R = 10000 fi
gramei este cel al coliniarităţii
şi U = 220 V (sau punctele R =
punctelor (valorilor) R, U şi P
10 k.Q.şi U = 0,22 kV) obţinem la
care corespund prin relaţia (2).
intersecţie cu axa a treia P ~
Cunoscînd două dintre aceste
~5 W. Rezultatul calculat ar fi
valori, a treia se determină prin
fost P = 4,84 W.

REDRESARE
În sensul cel mai general, a redresa o
tensiune alternativă înseamnă a o transforma Într-o tensiune de polaritate constantă (de semn constant). O astfel de
tensiune redresată va debit a printr-un
rezistor de sarcină R un curent cu sens
constant, ceea ce justifică exprimarea,
folosită adeseori ca echivalentă, de redresare a curentului alternativ.
Nu trebuie să se confunde tensiunea
de polaritate constantă cu tensiunea continuă cQnstantă. Prima poate să varieze
în timp, practic după orice lege posibilă,
singura condiţie impusă fiind aceea de
a păstra polaritatea (de a nu-şi inversa
sensul). Variaţia poate să fie periodică
sau aperiodică, aşa cum ilustrează exemplele din fig. 3. Cea de-a doua
tensiunea continuă constantă (sau prescurtat,
în limbajul comun, tensiunea continuă)

-dar păstrează
în timp
un sens
constant,
şi o valoare
constantă.
Pentru
ten- I, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •III• •III.III• •I111I11.~Î
siunea continuă, deci, valoarea instan~
Factorul 10- 2 ţine cont de faptul că
tanee, valoarea maximă şi valoarea eficace
dimensiunea a este dată în milimetri. De
se confundă, ele reprezentînd una şi
exemplu, tom E 10 (a = 10 mm) va avea
aceeaşi mărime: valoarea tensiunii conaria ferestrei 0,03' 102 =3 cm 2 •
tinue (linia dreaptă paralelă cu axa timDacă se notează cu h (mm) grosimea
pului, în fig. 3).
(sau înălţimea) pachetului de tole, secPentru a obţine o tensiune de polariMajoritatea constructorilor amatori in- tatea unei tole a fost subîmpărţită după ţiunea miezului (în cm 2) se calculează
tate constantă de la o sursă de tensiune
grosimea s a tablei (de 0,35 rom şi res- cu relaţia:
dică miezul unui transformator prin tipul
alternativă de forma (1), trebuie să intertolei (E 6, E8 etc.) şi grosimea pachetului. pectiv de 0,5 mm).
. S . (cm 2 ) = h· 2a . 10- 2 = 002· h . a
caIăm între sursă şi consumator un eleCu notaţiile din figură, aria ferestreI
Aceste date sînt dealtfel suficiente, dar
'n; exemplu, un pachet de' tole E 8
ment de redresare. Prin element de repentru a putea deduce din ele mărimile se poate calcula în funcţie de dimensiu- (a=8 mm) cu grosimea de 10 mm
dresare se înţelege un corp care are procare intervin în calcule (secţiunea miezu- nea a, folosind relaţia:
(h= 10 mm) va avea secţiunea miezului
prietatea de a permite trecerea curentului
Sferellstrli (cm 2 ) = a . 3a' 10- 2 = 0,03 . a 2
Iu~ aria ferestrei) este necesară cunoaş
0,02 '10' 8= 1,6 cm 2 •
electric Între două părţi (extremităţi, feţe)
terea unor corelaţii dimensionale.
ale sale într-un singur sens. În fig. 4 este
Pentru tolele de tip E + 1 se folosesc
Greutatea (g)
ilustrat un asemenea circuit, iar alăturat
uzual notaţiile din figura alăturată (aI - - - - - - - . , . - - - - - i Fi g.
a
b=2a c=3a d =6a e=4a f=3,5a g =5
sînt redate variaţiile în timp ale tensiunii
s=O,35 s=O,5
tola E, b - tola 1). Cifm care se adaugă
de la sursă (U) şi, respectiv, de la bornele
după litem E cînd se precizează tipul
5
10
15
30
20
1,20
1,76
rezistorului de sarcină (U R)'
a
tolei reprezintă dimensiunea a din figură,
0,4
0,57
b
S-au folosit pentru simbolul şi notaţia
în milimetri.
elementului de redresare semnele coresDupă cum se observă, între dimensiu6,4 12,8
19,2
38,4
25,6
2,07
3,04
a
punzătoare diodei semiconductoare, denile a, b, c, d, e, f şi g există nişte relaţii
0,66
0,97
b
oarece in ultimul timp aceasta a preluat
precise (de exemplu, b=2a, d=6a etc.).
aproape in exclusivitate funcţia de re4,53
8
16
24
48
32
3,08
a
Valorile numerice ale acestor dimensiuni
dresare (cu titlu informativ, menţionăm
1,59
b
(in milimetri) pentru cîteva tipuri de tole
1,03
că in decursul timpului redresarea curenE + 1 frecvent utilizate sînt redate în ta- i--+---+---......---+-4-0-+--3-5-+--I--+---+---1~a--1
tului alternativ s-a făcut succesiv cu crisbelul alăturat Coloana care indică greu- 10
20
30
60
50
3,5
~:~~
~:~6
b
tale naturale - ca galena - , cu tuburi
electronice, cu seleniu, trecîndu-se în cele
37,5
12,5 25
75
50
43,75 62,5 3,5
7,28
10,7
a
din urmă la joncţiunile semiconductoare
3,7
2,52
b
cu germaniu şi siliciu).
Se impune de la început să facem o
14
28
42
84
56
49
70
4,5
9,40
13,0
a
3,16
4,63
b
precizare referitoare la convenţia de sens
în care conduce dioda. Conectată în
16
32
96
64
48
80
4,5
12,4
56
18
a
serie cu sursa alternativă, dioda conduce
6,21
4,14
b
(permite să treacă) semialternanţa pozitivă în sensul direct al săgeţii şi, respec36
18
54
108
72
63
90
6
15,6
23
a
tiv, semialternanţa negativă în sensul in7,6
5,2
b
vers al săgeţii (fig. 5). Pentru a nu greşi
niciodată în citirea sau în compunerea
28,3
20
40
60
120
10
100
7
24,3
80
a
6,4
9,4
b
unei scheme de redresare, se va ţine minte
următoarea regulă echivalentă:
bara
25
50
75
87,5
125
9
30 .
150
100
44
a
verticală «iese» Întotdeauna
iar
10,5
14,5
b
prin spatele
Întotdeauna
minusul
50
128
112
160 11
73
a
16,5
23,6
b

1
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Prezentăm un oscilator capabil să
satisfacă exigenţele
şi care este relativ

radioamatorilor
simplu.
Oscilatorul variabil are frecventa
de lucru cuprinsă Între 2 475 şi
2 643 kHz, fiind echipat cu tranzistorul T 1 (BF 214 sau similar).
Separatorul oscilatorului este echipat cu tranzistorul BC 107.
Oscilatorul cu cuarţ (f = 9 525)
tranzistorul T 5 (BF 214de separare Între
215
oscilator si mixer are în componenţă tran~istorul
214). Mixerul este format
4
1 N 1 449
şi bobinele aferente. Semnalul rezultat din mixer este aplicat filtrului compus din 4 celule LC şi în
continuare
obţiurmător.

variabil este cu reacinductivă. Forma de undă este
cu trimerul plasat între boLz şi baza tranzistode
rului oscilator.
fixă este

12\1

0,2

---------------

0,2

----Filtrul de
L 4,
tă a
semnalului

bandă

este compus din
Prin acordarea corecobtine o
' mai

3 dB.

însemnate
asterisc sînt cu dielectric din stiroflex sau mică.

L7

9

La

3

0,2
---0,2.

Se

bobinează deasupra lui
spiră lîngă spiră; bo-

pătul

9

se începe de la carece al lui L 7

0,2

r-----.---~-------~----------

BOBINA

NR.
SPIRE

CU-EM (mm)

21

0,1

-------------6

3

0,1,

9

0,2

3

0,2

TIPUL
CARCASEI
Transformator
FI = 465 kHz

Spiră lîngă spiră

--------------~------------.------.-------~

0,1

Se

bobinează

deasupra lui
bose începe de la carece al lui Lll

spiră lîngă spiră;

pătul

0,2

9

Transformator
FI = 10,7 MHz
tip «Mamaia»

12

15

absorbită sau o
tată înapoi pe

I

li II E'

'(03
electrice între emiţător şi
sau între antenă şi receptor (denumite şi fideri) se realizează prin intermediul cablurilor bifilare sau coaxiale speci al construite în acest scop.
Prin forma lui geometrică. cablul cnaxial este o linie asimetrică de transmisie.
pe cînd cablul bifilar o linie simetrică.
Cînd la capătul unei linii se aplică un
semnal, prin conductoarele liniei vor circula curenţi, iar Între conductoare va
apărea o diferenţă de potenţial (tensiune).
Viteza de propagare a acestor mărimi
este bine determinată şi dependentă de
proprietăţile dielectricului dintre conductoare. Astfel, dacă Între conductoare dielectricul este aerul, viteza de propagare
poate fi considerată chiar viteza luminii.,
;;Î anume 300000 km/s.
Cum în general radioamatoriI folosesc
linii ce au un dielectric oarecare, trebuie
ti nut cont că viteza de propagare în acest
~az este mult mai mică şi determinată de
va I oarea constantei dielectrice reIati ve a
materialului, e. Pentru cablurile coaxiale

6

cu dielectric
calcule
de 200000
tezei depind
cu care operăm în practică.
R«:laţia care stabileşte dependenţa Între
lungtmea de undă măsurată şi lungimea
de undă în vid are expresia:
2 = k),o
Coeficientul de scurtare k
cablul
;oaxial. are valoarea de
-;- 0,8.
Aşa
de exemplu, pentru gama de
145 MHz ()la = 2 m), dacă urmează să
dimensionăm o bucată de cablu în 2/2,
conform relaţiei amintite, avem:
Â. _ k
2
- •2

= 0,66

~

2

= 0,66 m.

Acest calcul a determinat, de fapt, o
de adaptare în 2/2 intre o antenă
Vagi şi o linie coaxială. La alte cabluri
factorul k atinge valoarea 0,8.
Prin propagarea lor pe linie, undele
ajung la sarcină (conectată la capătul liniei) şi aici energia poate fi în întregime
buclă

-+--._------~----.------.--------~---------------------0,35
Tor ferită sau dublu L14' LIS' L16 se bobineator,
adaptor in- ză cu fir triplu. Atenţie la

trare
«ORION» înserierea lui L 14
sau «Grigorescu»
Idem pentru L 17 ,

bobinează spiră lîngă

Se

0,2

-+--.--------~-------.------._----~---------------------0,2
Spiră lîngă spiră

din energie retlecValoarea undei reflectate este dependentă de raporturile ce
există între i mpedanţa caracteristică a liniei Zc şi impedanţa de sarcină Zs. Impecaracteristică a unei linii este - o
a ei şi nu depinde de
de forma fizică, respectiv de
Între inductanţa şi capacitatea
unitatea de lungime. Din acest motiv,
lmpe,l1alL1ţa caracteristică a cablurilor coare valoare destul de scăzută, 50100 n,
cînd cablurile bifilare construite
lll(iustnal au impedanţa caracteristică cuprinsă Între 240 şi 300 Q.
dacă linia cu impedanţa cara(;teJ:istică Zc are conectată o sarcină
cu impedanţa Zs egală cu Zc, atunci Întreaga energie de la generator trece în
sarcină si În acest caz zicem că am realizat un 'regim de undă progresivă.
Evident, în toate cazurile cînd impedanţa de sarcină Zs are o valoare diferită de valoarea impedanţei caracteristice
a
vor apărea unde reflectate, acest
denumit cu unde staţionare.
regim
Pe linie, undele reflectate şi undele directe
se adună, rezultanta prezentînd maxime
şi minime. Cînd reflexia este totală, minÎmfo"Je au valoarea zero, iar maximele au
valoarea dublă faţă de unda directă. Un
alt fenomen pe liniile de transmisii este
atenuarea semnalului. Atenuarea semna-

! ul ui este rezultatul pierderilor de energie
în cablu, provocată în primul rînd de
componenta rezisti vă.
În practica pentru transmiterea optimă
de energie de la un generator la o sarcină
trebuie să tinem cont de relatiile ce se
pot stabili î~tre impedanţa de ia intrarea
liniei notată cu Zi, impedanţa caracteristică a liniei Zc şi impedanţa de sarcină Zs.

m

PE

I

c

II
Ing. 1. MIHAI

Improvizaţiile mecanice practicate la fixarea
antenelor pe acoperişurile clădirilor se soldează,
de cele mai multe ori, cu distrugerea acoperişului
sau a parapetului de care este legat pilonul antenei.
Aceasta atrage după sine pierderi materiale, dar
În special discuţii de mare amploare - toate în defavoarea radioamatorului.
Spre a se evita aceste neajunsuri, recomandăm
cîteva moduri de fixare a antenelor şi fiderilor.
Pilonul nu poate fi plantat chiar În acoperiş, ci prin
intermediul unor susţinători. Cel mai indicat este
sugerat în fig. 1. Este construit din elemente prinse

cu şuruburi, inlesnind fixarea pe o mare suprafaţă
atit plată, cît şi de o altă formă. Această construcţie
este recomandată pentru antene cu (ln:~ut,ate
care sînt supuse şi unor vinturi
antene mai mici ce urmează a fi
indicat este şi sistemul mecanic
are braţe mobile, articulate prin
fix de susţinere
În fig. 3 este prezentat un
realizat din două bucăţi de tablă groasă de fier prinse
prin sudură.
Pilonul unei antene mai poate fi fixat şi altfel.
Dacă există coşuri de zidărie, fixarea se face ca În

fig. 4, iar de capetele de ţeavă de fontă (de la circuitul
de evacuare a apei) ca În fig. 5.
Fixarea pilonului pe pereţi verticali se poate face
cleme ca În fig. 6, 7 şi 8.
toate cazurile, antenele vor fi rigidizate şi cu cel
puţin 3 ancore, prinse la 2/3 din înălţimea pitonului.
Spre a se evita distrugerea cablu lui de coborire
sau smulgerea sa de la antenă, acesta se fixează pe
acoperiş (fig. 9), pe pereţi (fig. 10) sau de ţevi (fig. 11).
Aplicind aceste citeva sugestii, condiţiile de lucru
ale radioamatorilor vor fi simţitor ameliorate.
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Expresia matematică generală se stabileşte prin legătura Între aceste impedanţe şi este:
Zs + j Zctg ~
Zi = Zc - . - - - - - Zc + j Zs tg A
De reţinut că A are valoarea k ..1.0' deci
s-a avut în vedere propagarea pe linia
reală, cu dielectric.
în calcule, lungimea liniei (cablului
coaxial) 1 şi lungimea de undă A se vor
exprima în aceleaşi unităţi de măsură,
funcţie de dOItleniul frecvenţelor în care
lucrăm.

Cîteva cazuri particulare ale relaţiilor
dintre aceste impedanţe sînt exploatate în
practica radiocomunicaţiilor şi care merită a fi cunoscute. Astfel, dacă Zs = Zc,
atunci Zi = Zc. Aceasta înseamnă că impedanţa sarcinii este transferată chiar la
intrarea liniei sau că sarcina este cuplată
chiar pe generator. Evident, mai apar şi
pierderile, dar pentru lungimi mici acestea
pot fi neglijate.
Cazul cînd Zs = Zc este deosebit de
important pentru cuplarea unei antene
la un emiţător.
Liniile terminate în scurtcircuit Zs = O
sau terminate în gol Zs = 00 prezintă la
intrare reactanţe şi, în funcţie de I ungimea lor, pot fi utilizate ca circuite oscilante.
Dacă linia este terminală în scurtcircuit
Zs = O şi are lungimea l = ..1./4, la intrare
prezintă o impedanţă Zi = 00, asemănător
cu un CUCUlt oscilant derivatie de foarte
bună calitate. Linia în ..1./2 in acest caz
apare ca un circuit oscilant serie, deci
Zi = O.
Pentru linia terminată în gol, deci
Zs = 00 şi de lungime ,1,/4 impedanţa de
intrare Zi = O, iar pentru lungimea },/2 = 00.

impedanţa de sarcină Zs are o
valoare, impedanţa de intrare În
este determinată de lungimea liniei.

Cînd

anumită

linie
Astfel, pentru J = A/2, sau un multiplu de
A/2, se obţine Zi = Zs, iar pentru I =1/4,
relaţia este Zi· Zs = Zc 2 •
Din cauza multitudinilor de soluţii ce
pot exista. valoarea impedanţelor generatoarelor, a liniilor de transmisie şi a sarcinilor este oarecum standardizată.
Majoritatea sarcinilor conectate Ia liniile de transmisie sînt antenele pentru
benzile de unde metrice (VHF) sau centlmetrice (UHF), transferul de energie de
la emiţător la antenă sau de la antenă la
receptor constituind o problemă tehnică
deosebit de importantă.
Este cunoscut faptul că foarte utilizat
ca fider este cablul coaxial ce prezintă
un număr mare de avantaje electrice şi
mecanice faţă de cablul bifilar.
Majoritatea antenelor pentru frecvenţe
superioare (indiferent de denumire) sînt
simetrice. Or, pentru cuplarea unei antene
la un cablu coaxial trebuie să realizăm
adaptarea de impedanţe Între Zc şi Zs
(antenă) şi totodată pentru a menţine calităţile electrice ale antenei să realizăm
trecerea de la simetrie la asimetrie printr-un dispozitiv de simetrizare.
Cel mai frecvent caz şi metodă de simetrizare o constituie cuplarea unei antene simetrice cu impedanţa de 300 Q la
un cablu coaxial cu impedanţa de 75 n.
Simetrizarea se face prin intermediul unui
cablu coaxial cu lungimea )J2,
în fig. 1.
Astfel, la un punct al antenei
impedanţa de 150 Q este adus
punct tot de 150 n, prin lnl",rmp"il·nl
cablului ),/2. Cele două
150 n, conectate în paralel,
punct cu impedanţa de 75 Q,
care se
conectează cablul coaxial de coborîre cu
impedanţa caracteristică de 75

In alte cazur~ cînd urmează să adaptăm două impedanţe, se foloseşte o linie
)J4, a cărei impedanţă caracteristică să În-

deplinească relaţia

Zc 2 = Zi. Zs.

ANTENE PENTRU 70 em
Mai puţin utilizată pînă in prezent,
dar spre ca.re se îndreaptă atenţia unui
număr tot mai mare de radioamatori,
este banda de 70 cm.
Si aici o antenă cu bune rezultate este
de' tip Yagi cu 4 elemente. Dimensiunile
ei sînt indicate în fig. 2, iar diagrama de
radiaţie. în fig. 1. Această antenă este construită din ţeavă de aluminiu cu diametrul de 8 mm.
Legătura cu fiderul, care este un cablu
coaxial de 75 n se face cu o linie in gama
construită. cu sîrmă de diametrul de 2 mm.
Pe elementul vibrator este montat un
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colier de prindere a firului din adaptor.
Distanţa între vibrator şi fire este de
18 mm. Acordul se face printr-un trimer
cu _capacitatea cuprinsă între 4-20 pF.
Cuplînd la antenă emiţătorul şi in faţa
antenei plasînd un măsurător de cîmp, se
reglează acest trimer pentru indicaţia
maximă a instrumentului.
Un alt tip de antenă, mai simplu de
realizat, care este denumită chiar cu indicativul radioamatorului ce a construit-o,
HB 9 CV, are un cîştig destul de modest
(4-5 dB), dar un raport faţă/spate pronuntat. Dimensiunile antenei sînt date în
fig. 3.
Firul de legătură între vibrator şi reflector prin care se face adaptarea are
diametrul de 2 mm şi se montează la
distanţa de 5 mm de corpul antenei.
Antena se face din ţeavă de cupru sau
llJuminiu I/J 8.
-,-'

-,-

r-1

R

f

~

""
'-

M

123-'-

1---

->o

110 -

.".,

125 '-

[!]

lE: 50mA
VS2 (SAT)~

PUNCTUL DE

•

Ing. M. GEORGESCU)
Tranzistorul unijoncţiune este un dispozitiv cu trei terminale, denumite bază
unu (B 1 ), emitor (E) şi bază doi (B 2 ).
Simbolul, tensiunile şi curenţii TUJ-ului
sînt reprezentate în fig. 1. în modul normal de lucru, B 1 este conectată la masă
şi o tensiune pozitivă VB2B1 polarizează
B 2 • Aplicînd în E o tensiune crescătoare
pozitivă în raport cu masa, VE, se poate
trasa caracteristica statică de emitor
V EB1 =f(I E), prezentată în fig. 2. Această
caracteristică prezintă două puncte importante: punctul' de vîrf (P) şi punctul
de vale (V), care sînt puncte de extrem
ale funcţiei VEB1 = f(I E). Coordonatele
punctului de vîrf, respectiv de vale, de pe
caracteristica statică de emitor sînt definite prin tensiunea de vîrf (V p) şi curentul de vîrf (Ip), respectiv tensiunea de
vale (V v) şi curentul de vale (IJ. Regiunea
de la stînga punctului de vîrf este denumită regiune de blocare, regiunea dintre punctul de vîrf şi punctul de vale
este denumită regiunea de rezistenţă negativă, iar regiunea de la dreapta punctului de vale este denumită regiune de
saturatie. Caracteristica statică de emitor se' modifică cu modificarea tensiunii
VB2B1 şi a temperat urii, dar ea nu-şi
schimbă forma. Un parametru important
ce se poate calcula cu ajutorul coordonatelor punctului de vîrf este raportul
intrinsec 1'/.
Formula de calcul este: 1'/ = Y...r.~
V B2B1
unde VD este căderea de tensiune directă
pe joncţiunea emitorului, aproximativ egală cu 0,7 V.
O altă caracteristică importantă pentru scopurile practice este caracteristica
interbază I B2 = f(V B2B1)' reprezentată în
fig. 3. Ea permite calcularea rezistenţei
interbază, R BZB1 ' pentru diverse valori ale
tensiunii VB2B1' Se constată o dependenţă
a curentului I Bz de curentul emitorului, lE'
Vizualizarea caracteristicilor statice se
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poate realiza cu ajutorul oricărui osciloscop sau caracterograf.
Pentru vizualizarea pe osciloscop este
necesară folosirea unui montaj ajutător,
realizat conform schemei din fig. 4, în
care U A =220 V, E B =0+100 V, D de tip
1 N4003, R 1 = 11 kO/9 W, R 2 =2 kO/
2 W, R3 = 100 0/0,5 W, R 4 = 2,2 kO/5 W,
Rs = 20 kO/l W, R6 = 10 kO/l W. Rezistenţele RB1' RE, R B2 determină caracteristicile TUJ-ului în circuite specifice. Cu
comutatoarele pe poziţia 1 se afişează
curba VEB ! =f(I E) pentru V B2B1 =0+50 V,
pe poziţia 2 se afişează curba VB2B1
= f(I Bz ) pentru lE = O+ 5 mA, iar pe poziţia 3 se afişează curba V B2B ! =f(I B2 ) pentru
= O+ 50 mA.
parametrii TUJ-ului mai amintim R BZB1 , VEB1sa" I EBO , care au semnificaţii uşor de dedus, şi VOB1' care este
tensiunea de vîrf măsurată la bornele
unei rezistenţe R B1 , pusă în serie cu
cînd tranzistorul unijoncţiune este
zat ca oscilator de relaxare.
Valorile limită şi caracteristicile electrice ale tranzistoarelor unijoncţiune realizate la LC.C.E.-B"ucureşti sînt prezentate în tabelele 1, 2 şi 3.
APLICAŢII

Tranzistorul unijoncţiune are patru caracteristici electrice specifice: (1) tensiu-
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TABELUL NR. 1
VALORI LIMITĂ ABSOLUTE
Puterea

disipată

Tensiunea
Tensiunea

Pa

35 V

interbază

inversă emitor-bază

30

2 A

Curentul de emitor în impuls
."'1Hl''''l<1<1.H'' ambiantă

450 mW

de
-55 ... +150°C

Temperatura de stocare

Ts

nea de aprindere stabilă,
din tensiunea interbază
rentul de aprindere de valoare
caracteristica de rezistentă necapabilitate
' mare
Aceste
îl recomandă pentru numeroase aplicaţii, dintre
care menţionăm:
- Circuite oscilatoare (oscilatoare de
relaxare, astabile, monostabile, bistabile).

-- 55 ... + 150°C
Circuite
de
timp) de durate
durate medii
- Circuite
(stabilizatoare de tensiune, regulat oare de
în sarcină, regulatoare automate
turaţie, reguJatoare automate pentru
instalaţii de încălzire, regulat oare de intensitate luminoasă, circuite pentru CQmanda automată a sistemelor trifazate).
- Circuite generatoare de semnal (generatoare de impulsuri În dinte de ferăstrău, generatoare de tensiune liniar
variabilă cu pantă reglabilă, generatoare
de tensiune variabilă în trepte).
- Circuite detectoare (de tensiune, de
curenţi).

rv

1/

PLACA H

Circuite divizoare de frecvenţă.
Circuite numărătoare.
funcţie de aplicaţia dorită, se va
un tip optim de tranzistor unijoncţiune. Pentru această alegere se fac urmă
toarele recomandări:
al Iv mare, Vv medie -- pentru generatoare de impulsuri şi circuite de comandă a tiristoarelor.
b)
mică pentru oscilatoare
ridicată, divizoare de
frecvenţă şi temporizatoare de durată
-în
alege

20pS/DIV.

scurtă.

foarte mic -- pentru oscilatoare
şi foarte joasă frecvenţă şi temPOlrl<~atoare de durată
foarte mic
detectoare
tensiune sau curent.
o mai bună înţelegere a modu-

IEŞIRE
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CARACTERISTICI ELECTRICE
(Ia t amb = 25 C)

TABELUL NR. 2

0

Ing.
leO

Raportul
intrinsec
Curentul rezidual de emitor

p.A

Principalul producător de componente electronice corp solid
I.P.R.s.- Băneasa diode redresoare de mare
lizate prin tehnologia
contactare fie
tehnica nichelăxll şi
aurirn (diode
40-90
fie
disc
moIibden
fiabilitate).
cele ce urmează priezemt:ăm
dispozitive"
funcţie
felul
şi
electrice.

electrice
de putere
la I.P.R.S.-Băneasa
prezentate în tabelul
1
care:
curentul mediu redresat;
-

curentul direct de vîrf repe-

-

curentul

titiv;
de vîrf de
polarizare

lui de utilizare a TUJ-ului se va face o
prezentare mai largă a principalelor sale
aplicaţii.

OSCILATORUL DE RELAXARE
Oscilatorul de relaxare este circuitul
tipic de utilizare a TUJ-urilor, care stă
la baza majorităţii aplicaţiilor acestui dispozitiv. Schema tipică este cea din fig..6.
Semnalul de
poate fi cules din El
(fig. 7), din
8) sau din E
9).
Din
aplicării
condensatorul CE începe să se încarce
exponenţial prin Rv către valoarea tensi unii de vîrf, V p"
La atingerea nivelului de tensiune de
vîrf - V p' joncţiunea EBI se polarizează
în direct, intrînd în regiunea de rezistenţă
dinamică
a tranzistorului, iar
CE se descarcă rapid pe
această cale, generînd un impuls pozitiv
de tensiune în El. Cînd tensiunea pe con~
densator scade pînă la nivelul tensiunii
de vale, V v' tranzistorul se blochează şi
se reia ciclul prezentat mai sus. Rv fiind
un potenţiometru reglabil sau semireglabil, permite modificarea timpului de încărcare a condensatorului, respectiv reglarea frecvenţei de oscilaţie.
Utilizînd, de exemplu, un tranzistor de
tip 2 N1671 sau 2 N2160, într-un oscilator de relaxare cu R B2 = 100 il, R BI = 10 il,
R v =10 kQ, C E =0,2 ţlF, la V B2B1 =20 V,
se pot obţine în B 1 impulsuri pozitive
mai mari de 3 V.
Dacă se utilizează TUJ-urÎ din familia
2 N3479 - 2 N3484, nivelul impulsurilor
obţinute în BI va fi mai mare de 6 V.
Descărcarea condensatorului CE se face
rapid, într-un timp t d « te> astfel că se
poate admite că frecvenţa oscilaţiilor este:
f

=1.
te
.

~

___1_ _ _
R. C 'In
•

v..

E

1
1-11

PractIc, vanatllie de frecventă cu alimentarea sînt reduse. Pentru fluctuatii ale
tensiunii de alimentare de ± 10~, . variaţiile de frecvenţă sînt mai mici d; ± 1 ~.
Datorită variaţiei tensiunii V D de pe dioda
din emitor, la variaţii de temperatură apar
şi variaţii de frecvenţă, care pot fi compensate alegînd corespunzător R B2 •
Pentru variaţii mici ale temperat urii,
valoarea optimă a rezistenţei R 2 se poate
determina din relaţia:
R:z. ~ 0,375· R!l.!U. + R B1 (1-1'/)
11· V B2Bl
17
Rezultă pentru R 2 valori uzuale cuprinse între 100 il şi 400 il.
RELEUL DE TIMP
O aplicaţie importantă a oscilatorului
de relaxare cu TUJ este releul de timp.

în general, un releu de timp cuprinde elementul de temporizare şi elementul de
execuţie. în cazul nostru, elementul- de
temporizare va fi un oscilator de relaxare,
iar elementul de execuţie poate fi un
tiristor, un releu electromecanic etc.
Pentru exemplificare, se prezintă în
fig. 10 o schemă de releu pentru timpi
scurţi.

Startul temporizării este dat prin închiderea comutatorului Kl. Dioda Zener
stabilizează tensiunea V B2Bl' iar prin Închiderea lui
se iniţializează condensatorul CE În
asigurării repetabilităţii temporizărilor. Pentru o schemă cu
elementul de execuţie tiristor, K 2 poate
fi înlocuit cu un tranzistor care să
mească o comandă de deschidere
anodul tiristorului în momentul amorsă
rii acestuia.
Dacă se utilizează ca element de execuţie un releu electromecanic, K 2 poate
fi înlocuit cu un contact normal deschis
al acestui releu. Cu acest releu se pot
realiza temporizări Între 0,1 ms - 100 s.
în astfel de aplicaţii se utilizează un
condensator CE cu curent de fugă cît
mai mic (condensator cu tantal, condensat6r Mylar). Pentru realizarea practică
se recomandă TUJ-uri din tipurile 2 N1671
şi 2 N2160, tiristor T08, diodă Zener
PL20Z, CE =0,2 ţlF, Rv = 10 kil, R B2 =
= 100 il, R BI = 27 il; R3 = 100 il. Rl este
o rezistenţă de limitare ce se alege în
funcţie de VB281 (la VB2B 1 = 20 V, R 1 = O).
Pentru realizarea unei temporizări mai
mari se poate înlocui rezistenţa Rv cu un
generator de curent constant, ca în fig. 11.
In acest caz, tensiunea pe condensator
creşte liniar în timp, conform relaţiei:
V

directă (măsurată

Diodele TU de 200 A, 300
sînt
în capsula
2.

tensiunea
sau
TU).
contact
se
cu un strat de
siliconică în
reducerii
ţei termice de contact.
Diodele se string pe radiator cu cheia

TABELUL NR. 1

de lucru.
Pentru înlesnirea
a diodelor în
sortate pe
ca atare -

(CONTINUARE iN

PAG. 11)

TABEL UL NR. 2

în para. ~l
TU, acestea sînt
şi marcate

conform tabel ului flr.2

Selecţia

diodelor de putere în funcţie de tensiunea
de lucru (V R WM) şi curentul redresat (Io)

CLASELE DE V FM LA DIODELE TU

* Numai pentru diodele invers polarizate.

de vîrf

montării

=!~

CE
CE
Se obţine "astfel o precizie mal mare,
momentul atingerii tensiunii de vîrf fiind
mai precis decît în cazul încărcării exponenţiale. J?entru a amorsa circuitul, curentul dat de generator trebuie să fie mai
mare decît I p al TUJ-ului. Timpul de Încărcare a condensatorului se poate calcula cu relaţia:
t = ~= V v)· CE_
I
Utilizînd un TUJ de tip2. N1671C şi un
tranzistor cu efect de cîmp T de tip
MPF103, într-un montaj cu R B2 = 1 kQ,
= 27
Rv = 10 MQ, CE = 10 flF, la
= 20
se pot obţine temporizări de
minute.
fig. 12 este prezentată o schemă de
Întîrziere de lungă durată. Generatorul
de curent se realizează cu tranzistorul TI

inversă

siunii la ieşire este de 0,04 la sută. Alimentind
cu o tensiune nestabilizată de 330
intre colectorul
torul
se
o
tensiune de ap:ro:Jl[lD]iatJlv
La
montajului va trebui
ca raportul RdRz să fie
cei
calculat. Valoarea
a. tensiunii
= 250 V se va fixa ulterior din It l '
caz contrar se riscă
tranzistorului Ia C01!le;(:w'ea
dacă
valoare minimă sau

este destul!
detectoare
convertoare
anaICIl!-11Il!H:ale din aparatura numerică
un comparator de interval
are in schemă două amlplificilto'are

moment se deschid diodele Dt şi D 2,
iar
pozitiv apare la intrarea
a amplificatorului. Ea va creşte
brusc
+ 15 V. Crescind Ein, ieşirea
va rămîne la potenţial pozitiv (Ein nu
se va mări peste + 13 V).
Comanda amplificării unui operaţio
nal poate fi tăcută in limite destul de
largi cu
unui potenţiometru. în
5 se
o astfel de schemă.
(între 10 şi 100 kO) şi
CUI'sorul potenţiometrului
astfel incît R 3 =R,., se obţine
echilibrată, in care amplificatoeste conectat
o diagonală. Cuplind
un generator
Ei şi masă, rezultă
un semnal Eo=O la ieşirea ampIificatorulm
Modificind

circuit
cu
ridica~
ftl.;WI.<1u::-a sl:ab.I..!lzăru temperaturn este
Această performanţă îl face
te:rm(}st,itele pentru cuarţuri, osd-

fi

~.......--oEo

relDmandă

111111IIPllfll:lIl1
PllTlll:ilTI
,
MARI( ANDRES

Alimentat de la o baterie minia-

v,

tură de 9
montajul alăturat amplifică semnalele stereo preluate

de la doza de picup sau de la capul

de magnetofon pînă la nivelul
necesar pentru o redare adecvată
În căşti. Ambele canale sînt prevăzuîecu control manual al volumu-

-
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După

«Ezermester» -

R.P.U.

În general, găurirea sticle; este o operaţie
care necesită multă atenţie şi indeminare. Aceasta nu împiedică pe amatori să confecţioneze
diferite obiecte care presupun găurirea pieselor
de sticlă, ceramică, faianţă etc.
Pentru găurire sint necesare: maşină de găurit
cu turaţie variabilă; spirale cu diametrul potrivit,
cu vîrf diamantat sau din oţel vid ia; diamant
pentru tăierea sticle;; chit (folosit pentru etanşa
rea geamurilor); ulei.
Modul de lucru
- Se marchează locul unde se doreşte gaura
cu ajutorul diamantuJui (un mic X), ca În fig. A.
- În jurul semnului se formează din chit
un mic «lăcaş», care se umple cu ule~ ca in fig. B.
- Se fixează spiralul cu diametrul dorit in
maşina de găurit şi se verifică să nu aibă «bătaie».
- Se reglează turafia motorului astfel incit
«melcul» spiralului să poată fi urmărit incă cu
ochiul liber.
- Se fixează piesa de găurit, astfel incit in
timpul găuririi să nu fie posibilă deplasarea ei
(fig. C).
- Se potriveşte virful spiralului pe semn
se porneşte motorul. in timpul găuririi nu
apăsată piesa pespirai. O apăsare mai Dr(mUlnf<ită poate să producă spargerea
normal, găurirea unei sticle cu
5 mm durează cea 10 minute.
Cind spiralul a trecut
uleiul»), se reduce ap~isarea
se Întoarce
,.."' ...."1-.... ,,;;, n2iur,i,rA~
partea
Pentru obţinerea
mare, procedaţi ea
şlefuiţi orificiul VIJlfU1\,;11..
La găurirea
după însemnarea cu

lui (potenţiometrele
Circuitul se poate
plăcuţă cu dimensiunile de
x 100 mm. Placa se va fixa cu
şuruburi Într-o cutie metalică, secţindu-se pe panou cele două
ţiometre, intrerupătorui de au.nel"~
tare şi cele trei jackuri (două
pentru intrare şi unul cu irei terminale pentru racordul
stereo).

V:;pllnriiio

vor avea
dielectric.
de
W.

pmes:el!()f sint trecute pe
sint critice. Con(esE!CtrioU'tiice.1a 15

se autocurbează, căpă
aerodinamic. Sint folosite
de stabilitate orizontale (staşi verticale (derivă) şi se
cu ajutorul trapezului cu
de control sau in alt fel de sistem,
cum ar fi: cu efectul de comandă mobilă al
şi direcţiei.
Un
de «planor ultrauşon>
din
a III-a, devenit clasic,
este «Oiui(~ks;ilver-B»
Struclate-

fi

realizată

de rezistenţă
cu diametrul
38 x 1,5 mm (se
recomandă Ij;
x ,5) realizate din
tubul central (klla).
duraluminiu marca D 16 T sau duraluNu sînt admise "''''l.... ",tolro aerodina- miniu 3
conform NA - 41100.
comandă si turnul de
aerodinamice adiţionale,
vor fi construite d'in tuburi de
mice, carenajul total sau parţial al
duraluminiu D 16 T (AK 6) sau indicapostului de pilotaj sau al unei
torul 3550, cu diametrul şi peretele de
metalice a aparatului (turn,
etc.).
minimum fJ 26 x 2 mm sau ~ 30 x 1,5.
Tubul transversal se confecţionează
Un exemplu de aparat tip Rogallodin duraluminiu cu dimensiunile mistandard este deltapianul «Vivat
nime de t/J 45 x 1,5 mm (tot D 16 T sau
Delta» apărut În Tehnium fir. 1/1978.
indicatorul 3350).
Categoria a II-a. «Aripa flexibilă»
Locul de innădire a teviior sau de
este pilotat tot prin deplasarea centrudemontare pe porţiuni se va prevedea
lui de greutate. Singura condiţie este
cu o mufă interioară, tip ţeavă, din
ca suprafaţa voal urii să funcţioneze
acelaşi material ca scheletul, cu lungica o aripă Rogallo, flexibiIă-supIă. Pot
mea de minimum 5 O (D = diametrul
fi folosite unghiuri de deschidere în
nas fără limită (recomandăm pînă fa l1li exterior al ţevii mufate), avînd peretele
gros de minimum 1,5 G (G = grosi115 grade, iar voalura să depăşească
m~a peretelui ţevii mufate).
scheletul doar cu 2 grade). Se pot folosi
In zona unde o ţeavă «calcă pe altă
tuburi pentru sprijinirea voalurii la
ţeavă», se vor prevedea «scaune» după
bordurile exterioare, În zona turbucurbura ţevii respective, care să culenţei marginale, secţiuni ale tuburilor
prindă minimum 0,80 din diametrul
de diferite forme geometrice, cum ar fi
ţevii sprijinite.
tip «picătură de apă», cabluri «defleIn zona trecerii buloanelor prin ţevi,
xoare», ataşate pe tuburile laterale,
interiorul ţevilor străpunse vor fi întă
curbura În «S» (profil autostabil) a
rite, contra deformării la şoc, cu mufe
tubului central (kila), diferite carenaje
ţeavă de 3 D cu 1,5 G sau cu dopuri
etc., cu scopul de a
calităţile
lemn tare (fag) fiert 1'n ulei.
aerodinamice
de
Greutaaliat de
Se
folosi tevi din
tea
cuprinzind instrumencum adi 'marca 25
11 sau
tele
bord
harnaşamentul
este
la maximum
altele - ca Înlocuitor al tevilor din
duraluminiu -, pentru care sînt valaîndrumările publicate În Tehnium
...... 'r""' .... tori"'tir-I

Rogalio sau
sînt aparate
de către FederaAeronauiică i ntemaţională prin Cosecţiunea a VII-a
dellta~)lallisim
care R.S.R. a
fixă, mai grea
aerul, care este purtată de pilot.
Ea decoiează şi aterizează cu ajutorul energiei şi utilizării picioarelor pilotului», fiind clasificate În trei
categorii pentru construcţii şi competiţii sportive.
Categoria I - Rogallo-standard
(fig. 1/1), care este pilotat p'rin deplasarea centrului de greutate al pilotului,
are următoarele caracteristici tehnice:
deschiderea unghiului la vÎrfmaximum 90 de grade, distanţă Între
centrele tuburilor laterale pe placa de
asamblare la nas- maximum 150 mm.
Cele 4 tuburi ale structurii (doUă tuburi
laterale de suport voalură, un tub central de carenă (kil.a) şi un tub transversal, care le uneşte pe cele
vor
avea secţiunea circulară cu
paraleli şi drepţi pe toată lungimea.
este
noare
cu om

Voalura trebuie să fie constituită
dintr-o singură piesă, fără deschideri
(supape. nişe, fante etc.). Deschiderea
unghiulară (Ia nas) a voalurii, întinsă,
trebuie să depăşească deschiderea
unghiulară a scheletului metalic, pe
fiecare latură - peste tuburile laterale
- cu minimum 3 grade şi maximum
5 grade. (fig. 1/2).
Alungirea Q) a aripii este de maximum 3,5, care se calculează prin relaţia: pătratul anvergurii împărţit la suprafaţa aripii În proiecţie. La calcularea
suprafeţei aripii se scade suprafaţa
În proiecţie a arcului de cerc decupată
la bordul de fugă al voalurii.
Greutatea deltaplanului, fără pilot,
dar cu anexele de zbor (lest, instrumente de bord, harnaşamentul pilotului) este de minimum 17 kg.
Încărcarea specifică admisă a· aripii
este de
4,5 kg/mp şi maxicu pilotul la bord.
mum 6 kg/mp

nr.
În
Cc,teoo,ria a
«liberă» prevede
(denumit mai propriu «plasă nu depăşească cu
harnaşamentul pilotu- piiotarea - În
deplasarea centrului de nr~UiT:~TO
permis şi prin suprafeţ~ cu
de comandă aerodinamică. In această
categorie sînt admise construcţii cu
aripă cu bord de atac şi bord de fugă,
paralele (nu neapărat delta), rigidizate
cu tuburi, iar suprafaţa portantă este
realizată dintr-o suprafaţă flexibilă
suplă (ţesătură impermeabilă), care,

ROGALLO

ARI

catargul şi trapezul vor fi
cu hobanaj În mod obligatoriu, iar tuburile laterale, eventual cu
hobanaj «deflexof», În f\lncţie de categorie.
Cablurile de hobanaj vor trebui să
reziste unei forte ia tractiune de 400 kgf
pe un cablu montat (cu sertizare şi
şi vor avea caracteristicile del
echivalente cu ale cablu lui
cu diametrul de 2,5 mmtoroane, fiecare cu 7 fire)
ancorajul inferior portant (trapez + tub transversal + kila). La turn
se recomandă cablul titat de minimum f; 1,8-7/7.
'
prevăzute

C!LINDRICĂ (Tip SEA-GULL

Nu este admisă montarea de reglaje
(tendoare) pe cablurile inferioare fi folosite doar
portante. Acestea
pe cablurile de la
pentru reglaj
şi demontare.
Extremitătile cablurilor de
În ochiul de prindere, vor
cu cose de
sertizate tip
«Telurîtle», cu
aceasta
"îonnn'trl\"",
tru a asigura
vătămării prin .nT,<>n,u<>
tru cose şi

rupere
mare ca aceea a
lor intermediare pe care sînt m()matE~1.
Buioanele, ecliseie şi piesele intermediare de rezistenţă, cu ajutorul că
rora se efectuează asamblarea deltaaliat
planului, se construiesc din
de calitate (exemplu: 25 MOC
cu
rezistenţă la rupere ~r = 80 kgf/mmp.
Toate piuliţele vor fj asigurate la
desfacere (de tipul nailon-stop, cu
filet excentric, crenelate cu ştift etc.),
iar cele cu demontări repetate vor avea
piuliţă tip «fluture» cu ac de siguranţare.

Voalura se va confecţiona din pînză
de avion R-2000 (din bumbac alb
crud, dată la apă), ţesătură de poliamidă (tip «Posada» sau «Predeal»)
sau poliesteri (tip «Lackmee», impregnată 130 g/mp) sau alt material cu calitătile echivalente acestora sau ţesă
turii de Dacron de 130-180 g/mo.
Cusăturiie voalurii se execută cu
aţă din acelaşi material cu voalura şi
vor fi În zigzag, duble şi paralele la
12-15 mm, continue pe minimum
4,5 m. La intreruperi vor trebui să
calce pe minimum 100 mm cusătura
începută peste cea terminată.
Lateurile rigidizării, montate În voalură, pentru scurgere laminară, pot fi

l'nrlflrll'ltiC!

cu orice formă, Însă
canalele voalurii
de oprire sau petrecu
Voalura se

În hal-naşaiTlent
un sistem de aSIGurare.
feţele de contact ale haima!Same!ntl..llui
cu pilotul (chingi le, cataramele etc.)
se recomandă să fie protejate cu materiale de protecţie (benzi late matlasate sau incorporate În vesta-ham).
Pentru harnaşamentul cu scripete,
de schimbare a poziţiei verticale În
orizontală a pilotului, va exista limitator de basculare spre Înainte care să
reziste la 3. G-pilot
Aparatele de şcoală şi antrenament
trebuie să fie prevăzute obligatoriu cu
tampoane ~ 100 mm (roţi din plastic,
lemn sau cauciuc) pe bara de control,
pentru protecţia miinilor pilotului la
eventuale aterizări necontrolate suficient.
Omologarea la zbor a deltaplanului
de către monitor (antrenor) se face
obligatoriu cu echipament de protecţie (cască, echipament matlasat la
articulaţii, mănuşi de protecţie, gneata cu carÎmbul înalt tip antiluxaţie,
ochelari fără sticlă, cu vizor transparent din plastic) numai după ce a fost
verificat centrajul aparatului (lansarea
singură a aparatului, fără pilot, pe o

porţiune

de 2-5 m, ţinut de hobanele
inferioare) numai cu vînt de 3-6 m/s,
pe o pantă de 25 la sută (22,5 grade sau
înclinare p'antă 1 :4).
CAUTATllE MINIME DE ZBOR
pentru ca un deltaplan să poată fi
admis ca material sportiv la zbor vor fi:
finetea minimă 1 :3, un sistem de acrosare a carabinei În centrul de greutate
ia
de G-pilot minimă şi maxisă fie marcate
admise ia zbor (pe piesa numită
necesare ca la

rI"',,"'."· ..·,.,1orluw

(decroşărilor)

'll"1I"'''rllf"l1''

de aer, de pe aripă, la
de atac
mari să poată fi "ol'l,."",,,,,,,t prompt la
comanda
de către pilot.
Mentionăm
trebuie respectat din
construcţie
(delta) de minimum 2
voalurii (Ia categoria
de minimum 3 grade) peste
fiecare latură a scheletului metalic,
prin croirea corectă a sa.
-Pentru dovedirea calităţilor de manevrabilitate ale noului deltaplan trebuie
să se execute două viraje de 90 grade,

În sens opus, şi spirale simple de
360 de grade, În fiecare sens.
Pentru dovedirea stabilităţii de drum,
se va demonstra pe timp calm un zbor
de minimum 8 secunde, fără acţionarea
trapezului de comandă (care nu va fj
părăsit complet de mîinile pilotului)!
observindu-se ca deltaplanul, În acest
timp, să nu aibă o deviere, care să
poată deranja, in mod vădit, zborul
normal.
Înaintea executării oricărui fel de
zbor (de omologare, performanţă, antrenament sau şcoală), pilotul trebuie
să verifice printr-un tur de control
starea tehnică a aparatului, iar acceptarea de zbor atrage după sine Întreaga răspundere de ordin tehnic
asupra pilotului care execută zborul
respectiv. Admiterea la zbor a sportivilor minori se face cu consimţămîntul
părinţilor sau tutorilor.
GEORGE CRAIOVEANU, pilot
plal1orist, membru al Comisiei
centrale de construcţii
aeronautice de amatori din f. A. R.

La Poiana Braşov s-a efectuat testarea pantei Postăvarul cu
un deltapian demontabil (anvergură-9 mi fineţe-1:8).Zborurile
spectaculoase, unele de peste 20 minuie, au făcut o bună propagandă noului spori aviatic.
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unor defecte de, cO!l''1ectare În drcuitul
primar.
Deteriorarea fisei centrale sau a
contactelor sale
bob~nă sau capacul
distribuitondur: conduce l'a deforma.rea
liniei fensfunH secundare În regiunea
ce urmează după deschiderea contacadică in zona de
a
la
(fig.
de
semnaint:re1tfnE~re a arcu-

în
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Dr. ing. M. STRATUUT

cu toate că el poate să nu fie
În funcţionarea motorului În
cazuri, deoarece, cind distanţa de Întrerupere este mică, locul este conturat de curentul de Înaltă tensiune.
Cu timpul Însă efectele defecţiunii se
accentuează, bobina de inducţie funcţionind aleatoriu, ca urmare a reducerii energiei secundare. Pe semnalul
secundar apar o mulţime de linii indiciu al funcţionării instabile a bo~
binei.
Starea generală a bob inei de inducţie poate fi apreciată prin valoarea
maximă a tensiunii secundare, determinată În cazul lipsei sarcinii. Pentru
această probă, pe ecranul osciloscopului se aduc toate semnalele bujiilor (fig. 4) şi apoi se scoate brusc
fişa unei bujii (ferind-o, evident, de
contactul cu masa). Dacă in acest
circuit tensiunea secundară creşte cu
cel puţin 10 kV. În comparaţie cu situaţia anterioară, atunci bobina este
bună (cazul din fig. 4).
Tensiunea secundară permite determinarea stării tehnice şi a altor
organe de aprindere, cum sint fişa
centrală, fişe le de bujii şi rezistenţele
antiparazit, starea bujiilor, a capacului distribuitorului; În plus, facilitind
detectarea schimbării polarităţii şi a

Diagnosticarea complexă a sistemului de aprindere necesită şi utilizarea indicaţiilor oferite de tensiunea
secundară. Aceasta poate servi şi În
cazul diagnosticării stării contactelor
şi a bobine; de inducţie, completînd
astfe·1 informaţiile furnizate de tensiunea primară.
In figura 1 se prezintă variaţia tensiunii secundare înregistrată la un
motor cu ·contactele oxidate sau arse.
Faţă de diagrama-etalon, prezentată
in numărul trecut, se observă că datorită contactului defectuos, În zonele de inchidere şi deschidere apar
semnale parazite care modifică forma
I,;urbei de tensiune in aceste zone.
In cazul bobinei de inducţie, tensiunea secundară poate pune În evidenţă scurtcircuitarea înfăşurării primare, intreruperea înfăşurării secundare, precum şi starea bob inei.
Cînd infăşurarea primară este scurtcircuitată, zona care corespunde Încetării arcului electric dintre electrozii
bujiei suferă o puternică deformare,
iar oscilaţiile din această zonă lipsesc,
aşa cum se arată În fig. 2. In cazul
întreruperii infăşurării secundare, semnalul de tensiune secundară este puternic perturbat În zona deschiderii
contactelor (fig. 3). Defectul există,

---------- - - _

a unei: fişe. de
face
producerea scinta bujia respectivă. Această situaţie este marcată pe s;emnah.d de tensiune secundară.
~FPsa z.onei de
a arcului (fig.
producere şi
6). Punerea ta masă a. fişei prin deteriorarea izola1i:ei este echivaJentă cu
micşorarea rezistentei drcuituhJi secundar prin şuntareai bujiei. Din ace'st
motiv, tensiunea medie a arcu~ui scade foarte mult dar curentul se menţine mai multă ~!Feme (fig.• 7) ..
Defectarea: rezisfe!nţei antiparaz.it echivalează cu creşterea rezis,tenţei in
drcuitul secundar~ pro)vodnd efecte
inverse: creşterea tensvunii medii secundaJe a 8rcli.dufi şj scuuta.l'ea: durater
sale de intretinere. AcefeaşR efecte te
are
intreruperea:. paFţiafă a. flşef de
numa~ că i'n acest caz apariţia
spaţiu descr~ptiv suplimentar in
fişă fa.ce ca tens:iunea. secundară să
scadă brusc după deschiderea con- III
tactelor ruptom(ui. iar la sfi:rşitul zonei de intre!ţinere a arcului ea să. creasdurata eii fUnd inferioară acecazuE semnalufu~ normal
9 se

prezintă

comparaţie
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intre secundarul normal şi cel obţinut
in cazul defectării rezistenţei antiparazite. Se observă că creşterea rezistenţei secundare provoacă prin autoinducţie o energie suplimentară la
deschiderea contactelor ruptoruJui, iar
tensiunea secundară descreşte treptat, cu cit rezistenţa suplimentară În
circuitul secundar este maLmare.
Bujiile se pot diagnostica prin
valoarea maximă a tensiunii inregistrate intre electrozi.
Pentru aceasta se aduc pe ecranul
osdloscopului imaginile tensiunii secundare ale tuturor cilindrilor (aşa
numita imagine serie). In cazul unor
bujif corect reglate şi În stare bună,
tensiunea secundară maximă nu trebuie să Întreacă 10 kV, iar abaterea intre cil.indri trebuie să fie de maximum
-t 1.5 kV. Bujia defectă sau cu distanţa
între electrozi mai mică este caracterizată de o tensiune maximă inferioară
(fig. 10). Imaginea permite detectarea
hujlei cu stare necorespunzătoare; În
cazul prezentat al unui motor cu patru
cilindri, În patru timpi, cu ordinea de
aprindere 1-3-4-2, dacă s-a montat
captatoruf aparatului pe fişa bujiei cilindrului nr. 1, bujia defectă este cea
a cilindrului nr. 4.
Dacă, dimpotrivă, acest cilindru ar fi
caracterizat de o tensiune secundară
superioară. atunci ar Însemna că
distanţa dintre electrozii bujiei sale
este prea mare. Este necesar să se
reţină că abaterile de tensiune pot
apărea şi În cazul În care distanţa
Între electrozi este corectă, dar bujia
are scurgeri la masă sau geometria
efectrozilor este compromisă.
In ceea ce priveşte ruptor-distribuitorul (delcoul), se ştie că el poate influenţa aprinderea prin distanţa mare
dintre rotor (Iulea) şi contactele capacului - distanţă care se măreşte dato-
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rită eroziunii electrice - , precum ş.i
prin jocurile excesive În rulmentii axului. Diagnosticarea se face scoţind
fişa unei bujii şi punînd-o la masă,
astfel incit pe ecran va apărea numai
efectul disruptiv al spaţiului dintre
rotor şi contactul din capac; lungimea
arcului poate fi apreciată după semnalul tensiunii secundare ce apare pe
ecran. In mod normal, tensiunea secundară maximă, În acest caz, nu
trebuie să depăşească 3,5 kV: depăşirea acestei valori (fig. 11) 'arată
că distribuitorul este defect. Pentru a
evita eventualele erori este bine ca
pentru verificare fişa cilindrului scurtcircuitat să fie Înlocuită cu una fără
rezistenţă antiparazit.
Dar aspectul liniei de tensiune secundare permite şi detectarea existenţei unor contacte defectuoase în
circuitul primar. In acest caz, în zona
În care corespunde inchiderii contactelor apar modificări ca cele prezentate
în fig. 12, perturbaţiile deplasîndu-se
permanent În lungul liniei de tensiune
secundară.

În incheiere, trebuie să se menţio
neze că pot exista cazuri În care semnalul de tensiune secundară, desi are
forma normală, apare răsturncit
ecranul osciloscopului (fig. 13).
ceasta constituie indiciul legării
şite a bobine; de inductie În rjr''''lIit,,1
de aprindere, În sensul 'că polaritatea
circuitului primar este inversă. Oefecţiunea
trebuie înlăturată imediat,
deoarece şi polaritatea electrozilor
bujiilor este inversată, fapt care afectează energia d isipată prin
care se reduce, În acest caz, ;r""<i,,HHin"'!
aprinderea.

I
În cadrul măsurilor privind siguranţa
traficului, pentru a putea vedea şi a se
face observat. un loc Însemnat îl ocupă
farurile.
În general, orice defecţiune in
a
oarea farurilor este urmarea
deteriorării reglajului acestora, fireşte,
cu excepţia defectărilor care scot complet din funcţionare farurile, ca de
arderea becurilor sau a sÎ(Wf"antei
bile.
Automobilistul amator, care, evident,
nu dispune de un utilaj specializat pentru reglajul farurilor, poate aplica metoda
descrisă in continuare. Automobilul se
plasează pe un teren plat (o platformă
orizontală), În faţa unui perete, cu axa
longitudinală a autovehiculului perpendicufară pe perete şi la o distanţă, de
obicei, egală cu 5 m pentru autoturisme
(fig. 1) sau cu 10 m in cazul autobuzelor,
autocamioanelor şi se încarcă În conformitate cu prescripţiile constructorului.
Se recomandă ca presiunea aerului
in pneuri să fie la valoarea prescrisă.
Pentru a aşeza suspensiaîn starea
normală de destindere, se balansează
de citeva ori automobilul În sens lateral.
Pe perete se marchează poz.iţia
centrelor farurilor. Pentru aceasta se
prelungeşte axa longitudinală a automobilului pină la intersecţia acesteia
cu peretele În punctul a", de unde se
indică apoi verticala aa". De ambele
părţi ale acesteia, la distanţe egale

CONDUCERIA PRIVINTIVĂ
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În condiim,e intensificării continue a
traficu:ild.
judicioasă a traseutui
.o lmportanţă deosebită.

Traseul cel mai bun nu este intotdeauna ce" mal scurt. El este însă mai
el se
realiza

scurt,

cînd există

unei telescomedii sint, În general,
reduse, consumul de energie cheltuită de
este mai mare, iar consumul
carburanţi este mare datorită vitezelor foarte reduse, a numeroaselor opriri
demaraje.
chiar dacă veţi parcurge
killlm,,,,tri in plus pe un drum mai
aalornelral bilanţul va fi pozitiv:
ridicate, consum de
energie nervoasă mai redus, datorită
mersului mai
mai cursiv, ca,re,
va
şi economie de
carburant'pericolul accidentelor va fi
mai mic.
De foarte multe ori, utilizarea unui
mai
aglomerat creează
calU~
turistice şi culocuri pitoreşti de care
nl'l'~I'!I_"ii doar au auzit sau
În ţară foarte multe
iu(:Wet:ene bine intreţinute, care
de o neasemuită frucare sînt extrem de puţin
de către conducătorii veroţi.
cu două
Biriletnltel~:!S că
pe care
prima oam trebuie
cu atenţie, cu precauţie. Deolalsalrea cu viteze moderate nu pune
nnllh5,P>n'11A conducătorilor de autovehicule atit sub raportul siguranţei
pări,

C este mai mic de 95 cm, X = 10 cm,
pe scaunele
spate plasindu-se o
greutate de 10 I<g (echivalentă unui
pasager).
se indică o valoare
mai mare,
11 cm, pentru auto-

c~I~!oriei, cît şi În ceea ce priveşte poSibIlitatea cunoaşterii locurilor stră
bătute. Pe un drum mai puţin aglomerat există mai uşor posibilitatea de a
opri la un refugiu pentru a admira
fr~museţile naturii.
Inainte de a pleca la drum sînt recomandabile realizarea unei planificări a călătoriei, cunoaşterea iocalităţHor de pe arterele respective, cu
ce au ele mai reprezentativ sub raport
istoric, economic, cultural, a zonelor
de interes turistic
este deloc lipsită de
noaşterea punctelor
pe arterele respective.
in localităţile urbane În care nu
există variante de traseu convenabile
sub raportul gradului de aglomerare,
plecarea cu 15-20' mai devreme de
acasă spre serviciu oferă posibilitatea
unei deplasări mai iesnicioase, deoarece aceasta se realizează cînd traficu I
nu a atins Încă punctul maxim.
Nu uitati! Alegerea judicioasă a
traseului este una dintre regulile
A

de bază ale conducerii preventive.
Colonel VICTOR REDA

mobilele noi sau ieşite din reparatie si
mai mică, X = 9 cm, pentru automobile
rodate (cu un parcurs mai mare decît
1 500 km)"

(CONTINUARE

IN

PAG. 11)

a
al

cu ~, se trasează verticalele a-a. Segmentul A reprezintă distanta dintre centrele farurilor şi se ia din datele tehnice
ale automobilului sau se măsoară marcînd centrele petelor luminoase pe care
faza lungă a farurilor le proiectează pe
perete.
În final se trasează pe perete o
orizontală b-b, la înăltimea B
sol, care se determină din relatia:

B=C-X

in care C este înălţimea centrului farurilor fată de suprafaţa terenului, iar X
depinde de tipul automobilului. Astfel,
pentru autoturisme, la care, în general,
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În condiţiile de confort modern, spaunui apartament de trei camere,
ocupat de o familie compusă din
rinţi şi doi fii, amîndoi şcolari, este
părţit după criterii diferite. Dacă familia primeşte des vizite, camera cea
mai mare poate servi drept cameră de
primire, ea transformîndu-se deci
cameră comună. Dacă Însă musafirii
constituie un eveniment rar, camera
mare va putea fi repartizată copiilor,
camera comună devenind una dintre
celelalte două camere mai mici.
Copiii au nevoie de spaţiu pentru a
se mişca În voie; şi, desigur, că pe o
suprafaţă de 18--20 mpl se poate organiza un interior cu mult mai confortabil decît într-o cameră cu suprafaţă de doar 10-11 mp. Într-o cameră
de cca 20 mp, avînd uşa amplasată pe
lungimea peretelui, iar fereastra pe
un perete lateral, doi copii apropiaţi
ca vîrstă (doi băieţi, de exemplu) pot
beneficia de condiţii egale. Interiorul
este amenajat într-o simetrie aproape
totală (vezi fig. 1 a şi 1 b).
Peretele lateral pe care se află fereastra este În intregime ocupat de
două mese pentru scris, ambii cORii
avind lumină naturală suficientă. In
porţiunile de pereţi întregol se aşază
mici dulapuri pentru cărţi, iar deasupra
lor, atît cît spaţiul permite, se pot
pune desene, tablouri, hărţi etc. Jumătatea mai puţin luminată a camerei este rezervată spaţiului pentru dormit. Tot aici se vor afla dulapurile
pentru îmbrăcăminte. Capul patului
se află pe colţul pereţilor, locul ră
mas liber fiind ocupat de o etajeră
pentru cărţi, pe suprafaţa căreia pot
sta obiecte de ornament, veioza etc.
Principiul de egalitate maximă În
ceea ce priveşte mobilierul nu va fi
Însă extins la realizarea ansamblului
general al camerei. Obiectele nu vor
fi identice pînă in cele mai mici detalii: egalitatea nu înseamnă şi depersonalizare. Desenul cuverturilor, de
exemplu, poate diferi unul de altul.
O asemenea compoziţie alcătuită din
două grupuri de elemente distincte:
mesele de lucru la fereastră şi spaţiile de dormit la peretele opus, Iasă
liber mijlocul camerei, creÎnd senzaţiul

este
culori:
doseala).
ferindu-se
minenţe ale n<Olr<otllinr
ele domină
si mochetei.
, Spaţiul ocupat de fiecare
strict delimitat, atit
::lIr:::<lni~~ml"ntul mobilei, cît
Iată
care străbate,
două
şumeaua,
şi chiar
fereastra
se
sul şi
este deplasată de jos În
Pe pardoseala roşie, banda este aibă, iar
pe pereţii albi şi
este roşie,
Ideea împărţirii camerei
culoare
poate fi folosită şi într-o
compoziţie de interior (fig. 2 a şi 2 b). Aceeaşi
cameră cu suprafaţa de 20
despărţită în două pe rii::llll"u'In::lli·i!i·
tr-o jumătate a ei domină nn rtnl:':;' li II I
în cealaltă
culoarea !J(l\lUt:IIQ,
Ca şi in soluţia
aranjare a interiorului prezentat mai
mesele
scris vor sta tot la t<Ol",p::llC::ltr~
tu riie În locurile mai puţin IUiI!lIIIQL'I::
încăperii. Diferă Însă în această variantă felul cum se grupează mobilierul. Paturile vor forma intre ele
unghi drept; la fel şi mesele de scris.
Drept urmare, copiii aflaţi la masa de
lucru beneficiază într-o anumită mă
sură de condiţii de lumină diferite.
Dacă însă cei doi fraţi nu sînt de aceeaşi vîrstă, cel mai mare dintre ei,
efectuindu-şi
mai
la
mina lămpii de
va ocupa fără a se crea din aceasta vreun inconvenient- locul aflat puţin
departe de fereastră.
Această
izolează ceva mai
mult pe un
altul, atît În
orelor de lucru la masa de
şi În timpul somnului. Mobila
ranjată compact lîngă pereţi, rămî
nînd În mijlocul camerei un spaţiu
liber care poate fi folosit, la alegere,
atit de către fiul cel mic, ca şi de cel
mare (joacă, dans etc.).
Aranjarea mobilierului lîngă pereţi
este una dintre soluţiile posibile În

1IIIIIIIliiA
llCIllIEI
..,

Pentru zugrăvirea locuinţei vom avea grijă, Înainte
de toate, să ne pregătim În vederea lucrărilor, acoperind cu grijă mobila şi parchetul sau duşumeaua.
Peste mobilă se vor pune foi de polietilenă, care,
pentru a nu se desprinde, se leagă cu sfoară, iar pe
jos, pe toată suprafaţa, se Întinde hîrtie groasă.
La sfîrşitul lucrărilor, covorul de hîrtie se strînge şi
se aruncă. Nu se recomandă utilizarea ziarelor, deoarece acestea se inmoaie, se rup şi murdăria ajunge
la parchet.
Înainte de a începe zugrăvitul propriu-zis, controlăm dacă pe plafon există pete ruginii formate ca
urmare a unor scurgeri de apă provenite de la nivelul
superior. Ele vor fi scoase cu ajutorul unei substanţe,
care se obţine dizolvînd În apă fierbinte sulfat de
cupru: o lingură de sulfat de cupru la 1 I de apă (se
foloseşte un vas ema·ilat). Se trece peste pată cu o
pensulă muiată În soluţie de sulfat caldă. Se uni·
formizează cu aceeaşi soluţie întreg plafonul. După
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amintite. Putem
adunăm mobilierul"
camerei, alcătuind din el un

corp comun: mese de

Amplasarea mobilei În centrul camerei are avantajele şi dezavantajele
ei. Accesul liber la
camerei
folosirea
a acestora.
ei se fixează felurite obiecte, jucă
Unul sau chiar doi pereţi,
ImDrclC8lţl cu un material pe care se
creează copiilor mici
pentru a
pena colora cu cretă colorată.
nu trebuie uitat că În cadrul
mentului pe care-I
rezervată

o notă
al vîrstei.
Inconvenientul ar putea fi că lumina
naturală nu cade pe ambele mese din
aceeaşi direcţie (Ia una vine din stînga

usucă. Dacă petele se menţin,
operaţia se repetă. În continuare se vor astupa crăpă
turile cu chit, care trebuie să fie suficient de elastic
şi vîscos. În caz că este prea tare, se adaugă la două
pahare de chit o lingură de ulei de in, una de clei de
timplărie şi alta de săpun lichid. Acesta din urmă
se pregăteşte, prin încălzire, dintr-o bucată de săpun
tăiată mărunt peste care se toarnă apă, atît cît să
punul, care urmează a fi dizolvat, să fie puţin acoperit. Chitul poate obţine calitatea necesară şi dacă,
În locul componentelor de mai sus, i se adaugă
În compoziţie o jumătate sau un pahar de vopsea de
apă În emulsie.
Soluţia cu care se spoieşte interiorul locuinţei
se pregăteşte astfel: se pune într-o găleată, pînă la
jumătatea ei, cretă uscată, după care se
cu

2-3 ore, plafonul se

apă.

amestecă pînă
sineală

Se

ce creta se
ca

la cealaltă din dreapta) sau senzade
mai restrîns dată de aacestei mobile. Supraliberă este concentrată intr-un
ce înconjură mobila, un
minunat
a înpe care va
trenuleţul
sau pentru
jocuri
ale copiilor.
că nimic nu ne poate impiedica
să modificăm din cînd În CÎnd comcamerei. De fiecare dată Însă
seama că aranjarea Încă
destinată copiilor nu trebuie să
se facă
analogie cu camera pen-

1 a şi 1 b. Interior cu amplasare si·
mobilierului pe axa longi-

metrică a
tudinală.

2 a şi 2 b. Împărţirea pe diagonală a
camerei cu ajutorul culorii.
Un posibil interior ca urmare a împărţirii pe diagonală a camerei.
3. În varianta de interior cu compoziţie centrală, colţurile camerei sînt
ocupate de dulapuri.

Plafonul se spoieşte, începînd cu porţiunea de la
fereastră. După ce se dă o dată cu var, se Iasă 30-40
de minute pentru a se usca, apoi se mai dă o dată.
Plafoanele mai pot fi vopsite cu vopsea de apă·
În emulsie. Aceasta este de preferat varului, numai
că În cazul folosirii ei plafonul trebuie mai întîi dat
cu ulei de in fiert, deoarece pe sulfat vopseaua nu se
prinde. Dacă se optează pentru alte nuanţe decît
cea aibă, se adaugă În vopsea o guaşă de culoarea
doArită, care se dizolvă În apă.
In ce priveşte vopseaua de ulei (se vinde gata
pregătită În magazinele de specialitate), adăugînd
În ea săpun lichid - o bucată jumătate, două bucăţi
de săpun la o jumătate de găleată de vopsea - vom
obţine suprafeţe vopsite mate, fără strălucire supărătoare.

Linia de separaţie dintre plafon şi pereţi se înseamnă mai întîi cu ajutorul unei sfori, care, udată
în albăstreală, este întinsă peste perete şi apăsată
de:stăşoiară

de-a lungul ei. Se.Îa apoi o ruletă care se
peste urma lăsată de sfoară şi se trece
pe lungimea acesteia. Pentru a
sau plafonul, se începe cu mijde vopsea care cad pe duimediat cu o cîrpă înmuiată
petros in sau benzină.

DE

tip

unui TUJ într-un montaj
de intrare foarte mare
realiza controlul
aceasta datorită
Vv şi sensi bilitâţii bune
TUJ-ului. Schema unui astfel
de sesizof de nivel de tensiune este prezentată
13. Pentru un semnal de
intrare
circuitul este insensibil.
Dacă semnalul de intrare devine uşor pozitiv,
care fusese calibrat prin
intermediul
la limita de amorsare,
un semnal de ieşire.

cu o
(zeci de
nivelului
sta bilităţii

R 4 după fie-

de

răs

este prezentat un sesizor de
valori mici. Cu Rl se stabileşte
de tensiune mai mic decît Vv
al TUJ-ului. Curentul de intrare încarcă
condensatorul C z, conducînd la amorsarea TUJ-ului, care generează un semna!
în Bl' Deoarece curentul de intrare poate
fi mult mai mic decî!
al TUJ-ului, se
utilizează un oscilator
relaxare suplimentar realizat cu TUJ 2. Acesta aplică
în B 2 a TUJ 1
negative care
reduc Iv al
1 de peste 1 000 de
ori. în aceste condiţii se reglează Rl
astfel ca în absenţa curentului de intrare
TUJ-u! 1 să nu amorseze. TUJ·urile utilizate trebuie să aibă un curent rezidual
Ino mai mic"'decît curentul detectat.
Utilizînd TUJ-uri din tipurile 2 N3484,
2 N1671B, 2 N1671C Într-un montaj cu
T de tip 1'08, D de tip 1 N4001, Rl =
=25 kQ,
=1
R3=100 Ma, R 4 =
=390 kn,
n, R S1 =27 a, CI =
= 0,1 j1F,
j1F, C 3 =0,001 j1F,
C 4 = 0,05 p,F,
= 28 V, se pot detecta curenţi
sutelor de nanoamperi.

fimitează

I

,
Dacă aveţi

o

măsuţă

veche,

rotundă, pe care nu o mai folosiţi, transformaţi-o În bibliotecă mobilă care se poate roti.

La distanţă de 25-30 cm tăiaţi
piciorul mesei şi fasonaţi-I, subţiindu-I cu 2-3 cm pe diametru şi pe înălţime cu 3-4 cm,
astfel Încît, potrivit În deschiderea blatului, să se poată roti.
Din plăci melaminate tăiaţi alte
două blaturi de aceeasi mărime.
6 bare de'fier

cauza o .... r"""~""
de fază scurtă.
asimetrice -- cele mai
linia de
in stinga
inspre sus
\'n dreapta centrului
farurile asimetrice
general, suficientă numai reglarea
scurte, deoarece, datorită caracteristicilor acestor faruri, faza lungă va fi şi ea
corectă. la aceste faruri se urmăreste
ca punctele în care linia orizontală
Începe să se ridice spre dreapta sus
să coincidă cu centrele marcate ale
faruri!or (fig. 2 b). Se acceptă o uşoară
deplasare În exteriorul acestora. Se
admite, de asemenea, o distanţă A
,cu aproximativ 25 cm mai mare decît
antravui măsurat al
ceea ce
duce la o
cca 3°.
În cawl
unor becuri cu defecţiuni, este posibil ca
fascicu!elor fazei
să fie

se
fecte.
Utilizarea aparaturii specializate pentru verificarea şi reglarea farurilor are
avantajele de a nu mai necesita o platformă orizontală de mare sup,.rafaţă şi
de a scurta durata operaţiilor. In aparat
se formează imaginea micşorată 1 (fig.
3) care reproduce corect zona luminoasă a farurilor, dacă înălţimea axei
optice a lentilei coincide cu centrul
optic al farului şi dacă direcţia axei
este paralelă cu axa longitudinală a
automobilului. Celula fotoelectrică 2 se
găseşte, de obicei, În centrul zonei
luminoase a fazei lungi a farului. Celula
înlesneşte măsurarea intensităţii luminoase cu ajutorul luxmetrului 3. O simplificare substanţială a operaţiilor se
realizează prin proiectarea imaginii produse de lentilă pe un ecran de sticlă
mată
Se
concomitent
pe scala luxpentru faza lungă, cît şi

rloare.

familie.

este cea
urmare a faptului că
deplasat În orice direcţie,
efectuarea
măsurării În
a farurilor.
Prin aceasta
se poate realiza
concomitent cu
operaţii executate
asupra automobilului.

c

E TA NOUTATE
IEI NOA TRE
ONICE

televizor in

căminul

dumneavoastră
oferă posibilitatea de a
urmări emisiuni din cele mai diverse -- fUme, concerte, piese de teatru, operă, transmisiuni sportive,
cursuri de limbi străine, emisiuni
ştiinţifice, emisiuni pe teme de circul ie, emisiuni pentru şcolari ş.. a.

durata de folosinţă Îndelungată,
datorită faptului că sÎnt complet tran..
zistorizate;
- reducerea consumului de energie
electrică cu cca 33%, prin imbunătăţi
riie constructive şi funcţionale;
- funcţionarea normală, chiar şi la
variaţii mai mari ale tensiunii de pe
reţea, datorită incorporării unui stabilizator În aparat;
-- simplificarea operatiunilor de de-

ÎN TOATE MAGAZINELE ŞI RAIOANELE SPECIALIZ.ATE ALE COMER-rl
DE
CU
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folosirea in constructia

·lil'6,,.~,III"a..1JI4~1II" a

funcţionale,

SINCROPROCESOR

STABILIZATOR
PARALEL

r

2

materialele referitoare la tehnica
s-a vorbit despre procesul
neaaltlv-,I)C,ZltlV Deoarece lnnegrirea
cu cantiluminoase
tatea de
părţile
ale
Imaîntunecate ale
ginea formată
imaginii reale proiectate de oblectivlul
fotografic.
Se

fotosensibile
bape sinteza substractivă a cu-

M~I'I}AIPi!!l\I!6

obţine

punsul este
procedeul fiind
cunoscut sub denumirea de reversÎbit Să analizăm figura 1, care prezintă
În paralel procesul negativ şi cel reversibil.
Principiul pe care se bazează procesul reversibil constă În faptul că
halogenura de argint neimpresionată
constituie imaginea complementară a
celei negative. Cu alte cuvinte, În stratul fotosensibil al peliculei fotografice
se realizează În momentul expunerii
două imagini, cea alcătuită din granuiele de halogenură de argint impresionate (imaginea latentă), care
generează imaginea negativă, şi o a
doua imagine alcătuită din granule de
halogenură de argint neimpresionate,
care, fiind complementara imaginii lao potenţială imagine pomod normal, adică În procesul negativ, halogenura de argint
neimpresionată este dizolvată În baia
de fixare. În procesul reversibil, după
developare nu urmează fixarea, ci o
operaţie de albire, respectiv de dizolvare a imaginii argentice formată 11"1
urma
După albire se procedează la
uniformă a materialului fotosensibil pentru ca halogenura de argint rămasă să se impresioneze. Pentru obţinerea imaginii pozitive este necesară o a doua developare. Procesul de prelucrare conţine şi alte operaţii, inclusiv o fixare
ulterioară finală, dar mecanismul de
formare a imaginii pozitive este cel
descris.
În fotografia color, procesul reversibil este uzual, spre deosebire de
tehnica alb-negru, În care procesul
reversibil este aproape exclusiv folosit numai În filmare (pelicule de 8
şi 16 mm). Prezentarea făcută a fost
necesară pentru clarificarea modului
de obţinere a imaginii pozitive color
În mod direct.
Materiale fotosensibile color bazate pe sinteza aditivă a culorilor
Deşi astfel de materiale nu mai sînt
folosite azi, prezentarea lor este necesară, ţinînd cont de simplitatea tratamentelor chimice şi de buna calitate a imaginii. Utilizate pînă În urmă
cu două decenii, materialele fotosen-

fala

mozaic - respectiv stratul l"'t'\n'l'unInrl
particulele colorate - şi
gentic se află un strat de protecţie, ca
dealtfel
stratul :::u'i!1eu,.til'"
Au

suprapunerea subpunctelor colorate ce formează imaginile color
aditive s-ar putea obţine o
de
rezoluţie superioară.
lucru
realizează materialele fotosensibile co ..
lor moderne, care
trei strasel!1sibih~, fiecare ia
una dintre
culorile
Deoarece lumina străbate aceste straturi
imaginea color se va forma
sinteză substractivă.

secţiune transversală
liculă color

O

(fig. 2, 3) sau
nerea se face
este
Încît innegrirea
funcţie de lumina trecută prin fiecare
microparticulă
care se comHalogenura de argint
ca un
un strat opac
in spatele "",i.~ ........fil+~~L~r
care a
trecut lumina, formînd o
ne6). Pentru obţinerea imaun prose recurge
cedeu
inversiune, aşa cum s-a analizat la începutul articolului.
Se observă că un punct colorat este
alcătuit din subpuncte, ceea ce limitează rezoluţia unui astfel de material
fotosensibil color.
mare constă În simplitatea
de developare pe care
vom exemplifica
pentru vechile materiale fotosensibile
color AGFA.
1. oevelOD,are
Metol . . . . . . . . . . 13 9
Sulfit de sodiu anhidru . . .100 9
Bromură de potasiu
. . . .
Apă . . . . . . . . pînă la
În soluţie la temperatura camerei
se adaugă 30 mi de amoniac
o a
doua soluţie obţinută prin rli7nh.'::<or~~~
a 4 g de hidrochinonă În 100 mi de apă.
Revelatorul astfel obţinut este o soluţie concentrată; soluţia de lucru se
obţine dintr-o parte soluţie concentrată şi trei părţi de apă. Diluţia se face
În momentul utilizării.
2. Albire
Apă. . . . . . . .
1 I
Bicromat de potasiu
50 g
Acid sulfuric concentrat ... 100 mi
Soluţia de lucru se obtine dintr-o
parte soluţie concentrată şi zece părţi
apă.
,
3-4. Expunerea la lumină şi revelarea a doua se fac cam trei minute În revelatorul folosit deja pentru
oi:~Jinerea imaginii negative.
Intreg procesul se face la 1SoC;
intre faze, materialul fotosensibil este
bine spălat În apă curgătoare.
La ora actuală se mai foloseşte un
procedeu aditiv de obtinere a unor
imagini color, dar intr-un proces de
multiplicare. Este vorba de realizarea
copiilor color 1n cadrul sistemului cunoscut sub denumirea de «Tehnico10f», folosit in cinematografie. Procedeul de lucru propriu-zis este cunoscut ca hidrotipie.
un
tiv color se realizează
parţiale
intermediul
culorile
Cele trei
zitive se
sub forma unei
În relief.
ce încorporează ha-

următoarea

partea <,,,,,, . .,,,i,,,,.~r;;
- un
"'''1','1'",,,,'1'1'''
(gelatină), gros
- primul strat
digo;
- un strat fiitru de culoare galbenă
absorbţia completă a rad iadin
treime de spectru
care ar imparazitar .,.... "".. " .. iI'" următoa
re (grosime de 2-3
- al doilea strat
la verde;
- al treilea strat sensibil la
- suportul mecanic al peliculei
troceluloză sau acetilceluloză) transparent, gros de 0,1-0,12 nm;
- stratul antihalo de culoare verde
roşului care ajunge
strat fotosensibil).
Există tipuri de
la care acest
strat se află Între suport şi stratul sensibil la roşu. Culoarea stratului antihal o este neagră sau cafeniu Închis
la unele tipuri de pelicule color.
Grosimea straturilor fotosensibile
este de 5-9 nm, astfel că pelicula
color va avea În final o grosime În jur
de 0,15 mm.
Straturile fotosensibile vor forma imagini colorate monocrome În culorile complementare, stratul galben decolorindu-se În timpul prelucrării, ca
dealtfel şi stratul antihalo. Prin suprapunere, cele trei imagini monocrome dau o imagine color sintetizată substractiv.
Materialele fotosensibile color se
impart În:
- materiale negative;
- materiale reversibile (film şi hirtie);
- materiale pozitive (film şi hirtie).
Aceste materiale permit obţinerea
de imagini color şi eventual alb-negru
finalizate prin proiecţie (filme reversibile şi pozitive) sau pe un suport

iMAGiNE
POZiTiVĂ

celulozic (foltoorafia
Schema 1"10,1".0.,,,,,1,,,,
de sintetic'
materialului color din
grafic
la forma
de prezenmarchează
tare.
deele
ce duc la
cele
mai bune şi ca atare recomandabile.
cont de compoziţia spectrală
a principalelor surse de lumină, se pune
echilibrării
strat astfel ca să
sensibilităţii
rezulte o imagine fidelă.
Problema a fost rezolvată prin realizarea a două tipuri de materiale fotosensibile color, pentru surse luminoase de 5 200-5 500 K şi pentru surse
luminoase de 3200 K. Aceste valori
corespund luminii de zi (solare) şi,
respectiv, becurilor cu incandescentă
supravoltate. Desigur, prin asocie;e
cu valoarea temperaturii de culoare
se pot folosi şi alte surse de lumină.
Astfel, pe filmele destinate luminii de
zi se fotografiază cu lămpi fulger.
Prin utilizarea unor filtre de conversie
se pot folosi respectivele pelicule şi
pentru alte surse luminoase cu altă
temperatură de culoare.
Sînt răspîndite azi peliculele negative color universale, echilibrate pentru 4200 K, ceea ce permite fotografierea În orice condiţii de calitate a
luminii, diferenţa dînd dominante co-

SE NsisiLizARE

STRAT PROTECTOR

lA:

iNDiGO

VERDE

fiLTRU GALBEN

ROŞU

COLORANT FORMAT

STRATUL 1

GALBEN

STRATUL 2

PURPURiU

STRATUL 3

AZURIU

SUPORT TRANSPARENT

DENSITATE
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ele
surse artificiale de
avînd 2800-8300 K.
Din punct de vedere sensitometric
sînt valabile cele cunoscute pentru
materialele alb-negru. aplicabile Însă
pentru fiecare strat În parte. Astfel.
sensitograma unui material color va
avea trei curbe corespunzătoare celor trei straturi. Materialul corect expus şi developat va avea cele trei curbe
paralele, ideal suprapuse (ordinea este
indiferentă). Fig. 9 redă sensitograma
unui material negativ, fig. 10 pe cea
a unui material pozitiv; iar fig. 11 pe
cea a unei pelicule reversibile. Prin
operaţiile de corecţie a culorilor (acordarea culorilor) din procesul negativ-pozitiv se procedează, de fapt,
la corectarea celor trei curbe in sensul
egalizării lor, după cum se va vedea.
La unele materiale color pozitive a
fost posibilă Înlăturarea stratului filtru galben, ceea ce duce la o mai
bună rezoluţie a imaginii şi la posibilitatea de retuş. Succesiunea straturilor s-a modificat de asemenea, ordinea fiind: stratul azuriu (sensibil la
roşu), stratul purpuriu (sensibil. Ia
verde) şi stratul galben (sensibil la
indigo). Aceste perfecţionări nu sint
posibile decit pentru materiale pozitive puţin sensibile. Exemple de astfel de materiale sînt peliculele pozitive ŢP7 (U.R.S.S.), AGFA-GEVAERT tip 953 (R.F.G,>, hirtia reversibilă
AGFA-CU (R.F.G.).
Modul de formare a imaginilor monocrome va fi prezentat in numărul
nl"l'\.hlc:l....... '" n&:>(,;:lrl::>f'A

următor.

Materialele fotografice negative color actuale sînt prevăzute cu aşa-zisele
«măşti de corecţie» incorporate, care

'-'''''''1"1::00'''" incoloră.

Sensibilizarea fiecărui strat nu este
astfe! încît se formează o
prin
serie de imagini
de selectivitate (fig.
tabelul
turat sint cuprinse
imaginile
monocrome şi cele parazite ce se for-

Ia
de

perfectă,

mează.

roşu

azunu

către radiaţiile

verzi

Imagine purpurie redu-

Imagine

să datorată impresionă

datorată

rii slabe a stratului sensibilla verde de către ra-

strat ului
digo de

diaţiile roşii

galbenă redusă

la Încătre radiaţiiIe

roşii

Imperfecţiunile

de sensibilizare ale
fiecărui strat duc la formarea unor culori sintetizate denaturate. Deoarece
imperfectiunile nu sînt egale cantitativ pentru fiecare strat, ceea ce ar fi
Însemnat formarea unei echidensităţi gri, neutră, se formează În final o
imagine globală parazită de o anumită
nuanţă.

Soluţia găsită constă În utilizarea
unor substanţe formatoare colorate
in culoarea' parazitară. In acest fel
se realizează 'concomitent cu imaginea principală o imagine parazită,
care se suprapune cu o imagine inversă, formată de culorile formatorilor.
In acest fel apare un voal uniform
care duce la creşterea densităţii generale a negativului, dar a cărui influenţă este corectabilă. Astfel, filmeie ORWO (NC19MASK) prezintă o
dominantă portocalie uniformă ca urmare a acţiunii măştii incorporate.
Există şi măşti necolorate, respectiv
formate dintr-un strat neutru-gri de o
anumită densitate. Acesta modifică
sensitograma filmului astfel Încit coloraţiile slabe (deci şi cele parazitare)
nu intervin În formarea imaginii pozitive.
Materialele pozitive şi reversibile nu
pot fi realizate cu măşti incorporate,
neexistind posibilitatea compensării
voalului format.

Obţinerea unor fotografii aspectuoase, cu luciu uniform dacă este cazul,
fără deformări ale suportului de carton, este posibilă dacă se respectă
cîteva reguli: .
• Placa cromată nu trebuie să prezinte zgirieturi, zone mătuite, des prinderi ale stratului lucios.
• Placa cromată trebuie să fie curată; inainte de introducerea sa În
uscător se spală cu apă şi Săpun (sau
cu detergent de tip ALBA) şi se
clăteşte abundent, după care se şter
ge cu o cîrpă moale, uscată.
• Pînza uscătorului trebuie să fie
Întinsă cu o forţă suficientă, astfel
ca să exercite o presiune uniformă asupra fotografiilor În curs de uscare.
• Pinza uzată este mai avantajoasă
deoarece nu mai Iasă scame pe faţa
fotografiilor nelucioase.
• Fotografiile se aşază cît mai ude;
apa se În(jepărtează cu ruloul de cauciuc. Rulou! se mînuieşte intr-un singur sens, de la un capăt al fotografiei
spre celălalt.
Ci) Fotografiile care se aşază cu faţa
in sus (mate, raster, filigran, cristal,

semilucioase) se intind În mod asemănător cu ruloul pentru eliminarea
apei dintre placă şi suportul de carton.
• Pentru ca fotografiile să adere
cît mai bine pe placa cromată, acestea
vor fi ţinute 4-6 minute la sfîrşitul
spălării În următoarea solutie:
Glicerină
. . . . . . . . 130 mi
Apă . . . . . . pînă la 1 000 mi.
• Fotografiile color impun o temperatură de uscare de maximum 8tf C
şi aceasta În condiţiile in care s-a
folosit şi o baie de stabilizare a culorilor. Se recomandă, pentru ca modificările de culoare din timpul uscării să
fie minime, ca temperatura de uscare
să fie de maximum 5O---S~ C. Această
temperatură se obţine folosind un
variator de tensiune sau încă un consumator inseriat cu uscătorul electric.
• Fotografiile color uscate cu faţa
in sus devin mate sau semimate, ceea
ce poate fi util din punct de vedere
estetic În multe cazuri.
• Se recomandă să nu se usuce
concomitent fotografii cu suport subţire (hirtie) şi gros (carton).

2J

Un mic semnalizator acustic ce se
poate folosi într-un autoturism sau în
oricare altă instalaţie (eventual ca soneeste construit cu circuitul integrat
400.
in paralel cu semnalizatorul
scl:JlimbaJ~e

a

acustic este produs de un

direcţiei,

a vertizează dacă nu
(semnalizator rămas

eronat

Ungară

..

electronică din schita
se
realiza un sistem
de autoghidare a unui automodel. pe o
pistA
cofllstruM.
compusă dig două benzi
a~be dIeIimit1le materal de portiuni negre. MCl~nblju. electronic are doi senzoo
cu două fotodiode şi

Cu

alăturaIă

două baru~_.

senzorii se montează
sub auilolJlnolieJ in
fel ca lumina emisi de fa un
prin reflexie pe

banda albi, să ajungă ia. fofodîodă.
funcţie de cantitatea de lumină reflectată de benziJe albe se corectează
automat traiectoriiaamomodeJuSui prin
modificarea ya~ofii 'curenţilor aplicaţi
micromotoareiof. Tranzistoarele MP
42 se inlocuiesc cu AC 180, iar P 213
cu ASZ 15,t\D 155 etc..
AUmenmrea se face cu9 V.

in

«MODEUST 'CONSTRUCTOlb
-U.R.S.S.

Efecte luminoase, cu aprinderea suca trei becuri se pot obţine prin
comutatie electronică cu 3 tranzistoare.
Cele '3 tranzistoare (BC 107, DC 108 etc.)
sînt cuplate între ele, formînd un sistem
generator cu frecvenţa cuprinsă între
1,3 şi 4 Hz.
Emitorul fiecărui tranzistor este cuplat pe poarta unui tiristor, ce asigură
circuitul de alimentare al becurilor. Tensiunea pentru tranzistoare şi becuri se
cesivă

obtine chiar de la reteaua de 220 V.
Di~da D814 se înlocuieşte cu PL8V2Z,
dioda D226 se înlocuieşte cu 1 N4001.
Tiristoarele trebuie să asigure trecerea unui curent de 2 A şi pot fi KY202.
T 56 etc. Reglajul frecvenţei de comutare a iluminării becurilor se face din
potenţiometrul cu valoarea de 2 kQ.

«RADIO TElEVIZIA
ELECTRONICA»- H.P. Bulgaria
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energie.

•

magaDO
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Dispozitivul din
fixarea pieselor pe mcISlllla"Ul1lealta,
dînd posibilitatea "' ..."',l,u....;:..rii
orice unghi cu o nn:lI"'Î7Îp.
la 1°.
Piesa ce urmează a fi Dnelucn:ttă
se fixează pe o placă mobilă
de masa orizontală
la un
iar la

iU

căreia i se poate
',-... '·11 .... ""'·'" se fixează cu

da orice
şurubul

(5) al cadrului gonioPoziţia aleasă pentru
Inc:lmată se stabilizează

""i-o-lin ..... "" ..""

lONT AL: '1. A

efectele fj2. Unui dintre
ale curentului electric electromagnetismuluî - Fizician englez
CI
etat căldura dezvoltată de curentul electric. 3.

f

2
.3

"

.5
6
7

81--01---

9
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II ''wiI1llÎl. .1illll1IIIII1iIa

nium»cărui nume CI fost
Mare (od.) 5. Mireasmă - Invenitat<)r american de
renumit pentru lucrări in domeniu! al.o,r-f.,rt,fe:"hl'1,i,",fI
radiotehnicii. 6. Afluant al Dunării - Inventatorul teflefonului.
7. lipsă de măsură - Presiune... Ia centru. 8. Culese din
cu
ajun... - ... Într-un conductor 9. Ce! electric cu utilizare
a fost inventat
D.1.
lakobi - A cerceta. 10.
- Personalităţi - Parte a
de curent electric.
unui motor... 11. Curele 12. Fizician danez, pionier în domeniu! elE~ctl~olll1a!lI1E~ti~)
mului - Cel electric a fost produs prima dată
V. V.
Petrov.
Cuvinte rare: RHO, ORC, VEL

ION PASCAL
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CRIŞAN DORU -Bucureşti
Soluţiile

propuse sînt neaplicabile.
MITRACHE lUIGI --- Constanţa
Condensatorul este polarizat. cu polul minus conectat la potenţiometrul
P . Ca să obţineţi 30 V tensiune conti~uă, trebuie să introduceţi În redresor o tensiune alternativă de 21,5 V.
OLTEANU NICOLAE Bucureşti

Valorile pieselor componente sint
trecute in revista «T ehnium» nr. 5/1976,
pag.9.
Modul de conectare a potenţiome
trului la radioreceptorul «Bucur» se
face exact cum este indicat pe schemă.
Potenţiometrul este de construcţie
specială.

pARAuAN MIHAI - jud. Hunedoara.
Antena Quagi are reflectorul şi vibratorul identice cu o antenă cadru
cu două elemente.
puşcA EUGEN - Craiova
Se poate construi un convertor de
tensiune pentru frecvenţa de 60 Hz,
dar exactitatea funcţionării ceasului
depinde de stabilitatea În funcţionare
a convertorului.
MATEŞ TRAIAN jud. Hunedoara.
Rezistenţa are 2 W. Tensiunea de
lucru a condensatoarelor este mai
mare decit tensiunea de alimentare.
""'<:::~AigA Turda
se
tranzistoare tensiuni aşa mari (peste 400

BARSCIOV V. - Galaţi
Tranzistoarele notate În schemă nu
pot fi inlocuite cu altele de alt tip.
AduCÎnd modificări schemei, se vor
modifica şi performanţele amplificatorului (in sens negativ).
MARESCIUC ION - Bucureşti
Tubul 6 J 1P poate fi folosit in amplificator FI fără CAA. Rezistenţa sa
de intrare este de 1 M 0...
Recomandate sînt celelalte tuburi
indicate de dv. fiindcă au pantă variabilă.

Cu tuburile 6P9

publicat.
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intermediară.

Tranzistoarele GT 309
pot fi inlocuite cu EFT
317 sau AF 137, iar MP40
cu EFT 353 sau AC 107.

DRAGOI FLORIN Ploieşti;
MIRA ION -Zlatna
Materialul este nepublicabil.
DAScALU ION - Reşiţa
Vom reveni cu alte montaje mai accesibile dv.
IAMFIROPOL Ca - Bucureşti
Bobinele li şi l2 se construiesc pe
aceeaşi carcasă. Modul de construcţie
este identic cu al transformatoare lor de
frecvenţă intermediară pe 110 kHz.
C este dat inJLF, iar C În pF.
1
3

popovecl ION - Cluj-Napoca

Materialul dv. este reţinut spre publicare.
AMARIEI ION - Başi
Bucla de adaptare se face din cablu
coaxial
Pentru orice fel de eminevoie de autorizaţie.
Tranzistoarele

cons1truit in
cu 8 tranzistoare.
Tranzistorul T1 face
conversia semnalului
de la h,trare (graţie oscilaiorului local T2) in
banda de 460 kHz.
Receptorul prezintă
o selectivitate ridicată
prin faptul că utilizează
un filtru de tip PF IP2,
in lanţul de frecvenţă

Buzău
Echivalenţa tranzistoarelor va fi publicată in revistă (avînd În vedere lista
ce o solicitaţi).

-Reşiţa

§,!

este echipat

</

CALIN ·IOSIF - Buzău
Nu cunoaştem.
GAMAN NICOLAE- Bucureşti
Nu avem planurile unei astfel de ambarcaţii. Luaţi legătura cu
ICEPRONAV-Galati.
NIMARA SORIN-Tg. Jiu
Materialul primit de la dv. va fi
publicat.
. POOAREANU LAURENTIU

rrJ09

+.0.1.""",,,,.,

dv. nu

HOLASTENCU ION - Sibiu
Nu este'prevăzut pentru anul in curs.
LAZAR VALERIU -Iaşi
Montaţi orice tip de ASZ.
MARIUS FLORIN - Bucureşti
Un aparat pentru scufundători a fost
publicat În revista noastră din august
1973 pag. 18.
VARZAN ION - Cetate, Dolj .~.
Nu avem la dispoziţie schiţele\~~':"
alt tip de incubator.
,l
IGNACZ MIHALY - Tf:I. Mu.
Puteţi colabora cu materiale elal
rate de dv.
PEŞTERAu GH. - Buzău
Adresaţi-vă unei cooperative pentru depanare.
GHIMA DAN- Bucureşti
Veţi găsi În rubrica noastră de iniţiere.

CIURESCU AUREL -

jud. Ar-

geş

Se vor publica.
Elev BERBECEL EUGEN -

Bucu-

reşti
Recepţionarea

undelor lungi se poate face fie prin montarea În plus a unor
condensatoare fixe În paralel cu Cv cu
valoarea intre 500 pF şi 1 nF, fie prin
construirea unei bobine L1 cu un nu~
măr de 135 de spire. În schema dv
apare o eroare În ceea ce priveş.
numărul de spire pentru L1 În garrl

U.M.

Pentru unde scurte, L1 are 9
bobinate pe o

