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Intrucit deltaplanismul face primii paşi la noi, conutil să punem la dispoziţia tuturor viitorilor constructori şi practicanţi ai activităţii de zbor cu delta. planul un material Îndrumător selecţionat din practica
unor organisme recunoscute pe plan mondial,afiliate la
F.A.I., cum sînt Asociaţia constructorilor americani
de deltaplanism, Federaţia franceză de zbor liber (Deltaplanism) şi Aerociubul central al Poloniei, secţia de
deltaplanism. Scopul principal este de a facilita desfăşurarea activităţii practice de construcţii şi zbor,
În condiţiile creşterii securităţii zborului În acest nou
sport aviatic.
siderăm

.

.

Pentru construcţia şi admiterea la zbor a deltaplanelor cu aripă tip Rogatlo (delta flexibiIă-supIă, conică sau
cilindrică, sau a planoarelor ultrauşoare. cu aripa realizată cu un contur tubular-rigid şi Înveliş flexibil-suplu),
care se realizează de către constructorii amatori sau În
atelierele aero-delta-cluburilor din cadrul asociaţiilor
sportive, caselor de cultură tehnică ale tineretului, şcoli,
facultăţi etc. trebuie îndeplinite unele condiţii tehnice
minime.
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mări plastice, conducerea numerică a maşinilor-unelte, informatică,
ergonomie, optimizarea utilizării instalaţiilor electroenergetice, electronică. industrială.

În centrul frumosului oraş de la
poalele Timpei, o clădire modernă
cu 3 etajeâtrage atenţia trecătorului.
Este vorba de Casa de ştiinţă şi tehnică
pentru tineret din Braşov, una din
unităţHe model, În care activităţile spedfice marchează prin amplitudinea
gamei lor un orizont larg de preocupări tehnice-ştiinţifice, În care acţiu
nHe de p.erf.ecţionare şi calificare se
constituie într-o autentică «politehnică munCitofească», unde microproducţia urmează firesc proiectării şi
cercetării.

Se poate afirma că astăzi Casa de
ştiinţă şi tehnică pentru tineret din
Braşov este un veritabil factor polarizator al unor activ.ităţi de creaţie a
tinerilor. Şcoală deformare a deprinderilor practice, de implinire profea tinerilor, Casa de ştiinţă şi
tehnică pentru tineret dispune de o
bază materială corespunzătoare din
care nu lipsesc utilaje, aparatură de
măsură şi control, scule şi materiale,
asigurînd totodatl şi o indrumare tehnică specializatl prin instructori colaboratori, ingineri şi cadre didactice
din întreprinderi şi din Universitatea
din Braşov.
Nu este, de asemenea, lipsit de importanţă faptul că la dispo.ziţia tinerilor, in vedereafundamentărij teoretioe
a pr.eocupărHor lor, se află peste 22 000
volume de literatură tehnică, colecţii
de reviste tehnice, standarde, ziare
etc., ce pot fj consultate in sala de
lectură sau imprumutate..
L-am rug.at pe tovarăşul inginer
Alexandru Popa, directorul Casei
de ştiinţă şi tehnică, să ne ofere citeva
amănunte despre ansamblul de activităţi, despre organizarea lor, despre
realizările recente şi proiectele viitoare.
sională

- Activitatea noastră se desfă
şoară in trei forme specifice. Prima
este activitatea de cerc, in care se
.realizează fie teme propuse de membriipadicipanţi şi acceptate de
conducerea tehnică, fie teme pro-

puse de Înstructorii de cerc, care
trezescinleresul tinerilor. Prin această formă se asigură formarea
deprinderilor practice, satisfacerea
preferinţelortinerilor, insuflarsa dra-

gostei de muncă. Cercurile lehni:CQapUcative acoperă prin diversitatea lor automatizări şi c:Gnstrucţii
electronice, informatică, kariuri şi
autovehicule, artă şi tehnicăfoto
cinematografică, modelism, artizanatsi limbi străine.
in· vederea satisfacerii necesită
ţii de creştere continuă a nivelului
prof,esionalal muncitorilor intreprinderi.lor braşovene, a specializă
rii continue ii acestora, a policalificării lor, adeseori, la cererea
unităţilor de producţie, seorg.anizeHi cursuri de iniţiere, specializare şi autorizare, in special pentru
meserii defic·itare din punct de
vedere al asigurării cu forţă de
muncă soecializati. Iată citeva dintre aceste 'cursuri: limbaje Coboi,
Fortran, Assiris, programare-exploatare calculatoare Cellatron, 0perare-programare maşini demcturat şi contabilizat FC-15 şi FC-3D,
minicalculatoare FC-16 şi FC..&4,
electronică industrială, desen tehnic, depanare maşini electronice
de calcul, perforatoare şi verificatoare, cercetare operaţional.ă, analiză.

Prin cursurile de autorizare macaragii, fochişti, sudori au fost calificati circa 25 la sută din necesarul
de cadre formate in judeţul Braşov.
În special penbu intreprinderi mici
şi mijlocii, ce nu au posibilităţi
proprii de calificare. Peste 2 _ de
cadre au fost pregătite in vederea
utilizării limbajelor de programare
şi pentru utilizarea maşinilor moderne de factura! şi contabilizat,
practica realizindu-se la Centrul
teritorial de calcul.
Organizati in colaborare cu Consiliul municipal al sindicateJor, Universitatea populară tehnică.:ce funcţionează in cadrul Casei ştiintei şi
tehnicii asigură reunirea specialiş
tilor din intreprinderi şi Universitatea Braşov pe domenii de virf in
vederea aplicării generalizate În
producţie, in cel mai scurt timp, a
noulătilor tehnice. Ciclurile acoperă, de 'asemenea, domeniile de virf
ale ramurilor industriale din economia jude'ţului - turnătorie, defor-

Unui din zborurite reuşite aie d.elt.apianiştilof braşoveni.

Este de adăugat faptul că toate
cursurile. lectorate1e. cercurile sint
conduse şi indrumate de specialişti
din mari unităfj economice din Braşov
(intreprinderile «Tradorul», «Rulmentul», tM.C.. tR.E.), precum şi de
cadre didactice specializate de la Universitatea Braşov, a căror experienţă
şi pregătire profesională se constituie
într-o autentică garanţie a calită!ii formării tinerilor dornici să se perfecţi~
neze.
Microproducliia asigură realizarea de
prototipuri. instalatii de automatizare.
Bucr,ări deanaliză-pr,ogr.amare, casete
maşini defacitural şi contabistudii şi proiecte. O parte din reaobţinute sint destinam autodotării: laboratorul fonic pentru cursanţii
de la limbi străine., mobi~ier. lucrări
decorative de metaloplaslie şi sculptură in lemn, didafoane., instaaaţii e~ectunele aerodinamice., karturi.
prezent, peste 6 000 de tineri sint
legitimati in cercurile Casei de
.şi tehnică, aproape 20 000 de
participind !Ia manih~'stărne de
gandă tehnică.. simpozioane.,
de comunicări. marea lor majoritate
(circa W !Ia sum) fjind din unităţi productive.
Dezvoltarea activităţilor desfăşurate
sub egida Casei de ştiinţă şi tehnică
pentru tineret din Braşov a dus la
constituirea de fiUa!einoraşele Să
cele. Codlea şi Victoria" organizate
in colaborare cu mari unităţi de producţie ca Eiectroprecizia, Colorom.
Combinatul chimic.
Aşa cum ne preciza tovarăşul director Alexandru Popa" intr-un viitor apropiat toate oraşele judeţului vor beCercurile tehaico-aplicalive se
riadul fiDerilor.

nencia de astfel de filiale, organizate
în funcţie de solicitările tinerilor in
diverse profile: informatică, electronică, modelism.
Un loc aparte În preocupările membrilor cercului de modelism (aero şi
navo) îl constituie, În prezent, deHaplanismul. De fapt, interesul trezit de
acest nou sport aviatic s-a manifestat
Încă din vara anului trecut, cind s-au
realizat primele machete. In luna martie a acestui an s-au realizat primele
aparate. iar in aprilie a avut loc la. panta
lempeş-Sinpetru prima demonstraţie
a deltaplaniştilor, care a cuprins in
premieră şi un zbor În formaţie de trei.
Printre animatorii şi pasionaţii acestui
sport se nu mă ră_ Vasile Pulbere, inginer tehnolog la Intreprinderea «Tractorul», T eofil Stoica, muncitor la tC.A.
Ghimbav, şi laneş Wilhelm, elev. Deltapianiştii, În număr de 30, au printre
proiectele imediate constituirea unei
şcoli de zbor pentru tinerii amatori,
indrăgostiţi de acest «sport total»,
care contribuie nu numai la dezvolta:rea inventivităţii şi creativităţii tehnice,
dar şi la menţinerea unei forme sportive deosebite. Intenţionînd realizarea
unei baze adecvate pentru o tabără
de zbor, membrii cercului de modeJism nu-şi neglijează şi alte proiecte,
cum ar fi, de pildă, construirea unui
ooovehicui pe pernă de aer, unui motoplanor şi a unei şalupe de curse şi
tracţiune.
Un adevărat

forum al creativităţii
tehnice, şcoală de iniţiere şi perfectionare a tinerilor in variate domenii·
ale producţiei, Casa de ştHnţă şi tehnică pentru tineret din Braşov rămîne,
prin gama largă de acţiuni organizate
şi prin ecoul deosebit al manifestări
lor. un factor de primă importanţă În
popularizarea progresului tehnicoştiinţific, În perfecţionarea profesională şi antrenarea tinerilor În activităţi
utile societăţii.
bucură

de un interes deosebit in
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Dezvoltarea impetuoasă a tuturor
ramurilor economiei naţionale, modernizarea proceselor de producţie. tehnologme din ce in ce mai avansate
solicită În momentul actual o grijă
deosebită pentru pregătirea forţei de
muncă. Tnvăţămintului românesc îi revin, astfel, sarcini sporite În vederea
asigurării unei formări superioare a
necesarului de muncitori calificati, in
special În domeniul industrial. După
cum s-a afirmat încă la Congresul al
XI-lea al Partidului Comunist Român.
realizarea prevederilor cincinalului revoluţiei tehnico-ştiinţifice necesită sporirea cu Încă 1 000 000-1 200 000 a
personalului din industrie, din celelalte ramuri neagricole, din agricultura
de stat şi intreprinderi de maşini agricole. Dezvoltarea numai a industriei
construcţiilor de maşini intr-un ritm
mediu anual de 11,5-12,5 la sută
solicită pregătirea a zeci de mii de
cadre cu pregătire tehnică de specialitate. Incheierea unei etape majore
de perfecţionare a tuturor treptelor de
Învăţămînt oferă de pe acum certitudinea existenţei structurilor de pregătire capabile să transfere producţiei
tineri absolvenţi apţi să răspundă integral tuturor solicitărilor impuse de
dinamismul unei economii aflate intr-un impetuos ritm de dezvoltare.
Multitudinea formelor de pregătire
a forţei de muncă arată infinitele posibilităţi de adecvare a învăţămintului
la diversele solicitări ale economiei.
Strinsele legături ale învăţămîntului
cu producţia şi cercetarea, statornicite
in cursul unui amplu proces de perfecţionare, oferă cadrul cel mai propice intrării tinerilor În viaţă pentru a
efectua o muncă utilă societătii socialiste.
.
Fie că se pregătesc ~a ucenici la
locul de muncă, fie că învaţă Încă din
prima treaptă de liceu o meserie, fie
că urmează cursuri scurte de calificare
cu sau fără scoatere din producţie,
fie că sînt integraţi În cadrul stagiilor
de practicant, tinerii îşi pot forma astăzi,
mai repede şi mai bine, calităţile necesare in «focul viu al producţiei».
Cum se integrează aceşti tineri in
mari unităţi industriale din Capitală,
prin ce se remarcă la locul de muncă
sint Întrebări cărora le-am găsit răs.
puns in cadrul unui raid-anchetă efectuat la intreprinderile «23 Augusb.
«Electronica» şi «Semănătoarea».
la Intreprinderea «23 August» numai in ultimul an s-au incadrat in muncă peste 1 000 de tineri muncitori
(absolvenţi ai şcolilor profesionale 212,absolvenţi ai treptei intii de liceu251, prin ucenicie la locul de muncă397, .prin cursuri de calificare gradul
I - 275). Cum este şi firesc, unul din
obiectivele importante .ale activităţii
comitetului U.T.C. îl constituie pregă
tirea profesională a tineretului. Cea
mai mare parte a celor care au păşit
pentru prima oară În universul muncii
marelui colectiv al întreprinderii provine de la liceul industrial «23 August»,
o adevărată pepinieră de cadre calificate. De aici au venit zeci de strung.ari, frezori, mortezori, Iăcătuşi, modelieri.

Aşa cum arată şi tovarăşul Gheorghe Pavel" secretarul comitetului
U.T.C.• GCesllx absoIrenti li se asiguI'ă.
locuri de muncă in echipe formate din
muncilDri cu eXpeI'ientă care continuă
să-i indrume pe cei tineri atiI. pe p/aţJ
profesional. cit şi pe plan educalW. In
acest ilII au fost. TemillCiI/i prin rezultalele obIinuie in muncă fDti absoIventii
incadrati in coIedWeIe de lucru ale 111,nătotiei de fon~ una din S«ţiile importante ale inirepl'inderii. Comisia de c,ea-

tie

Iehnico-ştiinliflCă redadează pel'ÎO-

dic chesiionaTe. tesIe vizind sondarea
capilCilălii pm(esionaIe pentru ca noutatea tehnică să tie continuu prezentă plin

studiu individual sau prin dezbateri co-

ledire. O altă măsură ce urmăreşte continua peT(ecţionare a absoIvenfjkJT este
şi organizarea unui cete de desen tehnic
menit să implospăteze cunoştintele necesate rea/imii diferitelOl piese, repere
eate SÎnt executaie aici. O altă formă
slimu/atWă. de pregătite plofesiooa/ă esie

o,ganizarea dwet'selOl' concursuri pe
mesetii. cum ar (i.7 .Olimpiada stTungarului». .CeI mai bun (TezOl. lăcătuş»
etc. Aceste com:ursun sint organizate
cu fazj de sectie. intreprindere. sector.
unele (inalizindu-se şi la nivel republican. Ceea ce este impodant lămine antrenares. tinerilor la fazele de masă, şi
acest lucru este demonstrat, printre
altele, şi de faptul că numai in acest an
la intrecerea slrungillilu au participat
ciTea '1 000 de concurenţi. O bună parl.e
dintre viilDTii muncitori califICati ai acestei importante intreprinderi se acomodează cu locul de muncă. făcind pTaciica
alături de muncitOFi. Cu toate că şi
Liceul «D Augusb posedă OI bază materială corespunzătoare pentru plegăti
res. prOifesională. teoretică şi de productie, OI serie de clase işi completează sta:giul chiar in uzină pentru a inFfăfa direct,
nu din auzite. «:exigentele producţiei»,
pentru a dobindi calităţile necesare unui
muncitor calificat. Experienţa şi pregă
tirea celor care indrumă asemenea stagii - maişlri. tehnicieni. ingineri dau garanţia unei (amiliarizări exacte
cu locul de muncă pentru care fiecare
tinăr se pregăteşte».
Intreplinder'ea «Electronica» este o
unitate economică ce aparţine unei ramuri industriale moderne. de viri. Calitatea producţiei presupune aici din
partea fiecărui colec1!iv. a fiecărui muncitor. maistru. inginer un plus de exigentă. de responsabilitate. de dăruire
fată de muncă. In acelaşi timp, aici.
fă.ră un proces de continuă perfectionare profesională. nu se poate concepe
indeplinirea in cele mai bune condiţii
a sarcinUor de plan ..
Un exemplu ali tinereţii intrepr~nderii
il constituie şi media de virstâ a personalului, care nu depăşeşte cu mult
21 de ani.
«Dincolo de tineretea citorva sute
de ml..m:citmi, care se" integrează anual îin colectivul nostru, ne spunea tovarăşa lLeonida T eodora" şefa serviciului invăfămint. se află excelenta
pregătire explicată prin poi.calificarea
acestora~ atribut necesar in orice ramură a. industriei. Pra.c1!ka a. fost imbina:tă cu pregăt~rea teoretică astfe~ incit
fiecare absolivel1t din
mecanic
poate deveni fie frezor. fie strungar.
fie rectificator ..
Profilul pregătirii mecanice este la
noi in intreprindere deosebit de pretenţios. fiind vorba de mecanică fină.
Repartizarea absolventilor alături de
munciton cu experienţă este dublată

de incadrarea tinerilor in forme de
perfectionare profesională desfăşura
te după o tematică cu subiecte inspirate din tehnologiile de producţie. din
solicitările zilnice ale locului de muncă.
De remarcat este şi faptul că atit
cursurile de perfecţionare. cit şi urmă
rirea calităţii muncii depuse de absolven1i sint incredinţate unor cadre cu
experientă" muncitori, tehnicieni. maiştri.

Fiind un proces continuu, perfecţio
narea. calificării este organizată pe secţii şi pe schimburi, cele mai· recente
noută.1i din domeniul electronicii, cum
ar fi de pildi: circuite integrate şi televiziunea in culori, formind obiectul
unor cicluri aparte).
Tinerii s-au remarcat şi in cadrul
unor concursuri profesionale. cum ar
fi olimpiadele strungarilor şi frezorilor.
Citiva dintre recenţii ciştigători ai acestor concursuri: Gheorghe Stoian,
Nicolae Manta, Viorel Mircea, Florică

Alexandrescu. Alexa.ndru Ilie, fac cinste colectivelor in care lucrează, munca lor fiind un permanent exemplu
pentru viitoarele promoţii de absolvenţi ai şcolii profesionafe sau ai primei trep1e a liceului industrial «Electronica».
O sugestie rămine însă de făcut,
şi anume organizarea la diferite niveluri, cu fazele corespunzătoare, şi a
unor concursuri profesionale pentru
tinerii elecfronisti.
la Întreprinderea de maşini agricole
«Semănătoarea» uteciştii au o organizaţie puternică. profund implicată in
realizarea importantelor sarcini de producţie ce revin acestei unităti cu mare
pondere in mecanizarea agriculturii

socialiste. O interesantă fni1fattvă a
comitetului U.T.C. este organizarea
unei politehnici muncitoreşti" formă!
superioară de perfecţionare a ca'iiică
rii, acţiune care a dat roade fructuoase
anul trecut, cont.inuindu-se cu noi
cursuri şi in acest an (pentru sudod.
matriţeri, Iăcătuşi, strungari).
«Conducătorii cursurilor sint şi ei
tineri, fie ingineri stagiari. fie ma.iş:tr~,.
care, aşa cum ne sp'unea şi tovarăşul
Virgil Ilie, secretarul comitetului U.T.C.
din intreprindere. transmit cursanţHor
cele mai recente informa1.ii tehnologlce
din domeniile de specialitate .. In aceIaşi timp. unul dintre prindpalele obiec'tive ale muncii noastre il reprez.l.ntă
urmărirea ridicării cafiiică.rU tinerilor,
avind in vedere Şf faptul că intreprinderea are sarcini sporite pentru export
şi de calitatea muncii noastre depinde
realizarea la nivel superior a tuturor
indicatorilor de plan. Concursurile anuale, care antrenează peste 2500 de
tineri, sint organizate pentru strungari,
frezori, model ieri, făcătuşi, tumători.
Pentru cei peste 200 de abs.o[venţi af
primei trepte de liceu care! au venit: ln
anul 1977 in coledivul intreprinderii,
comitetul U.T.C. a concretizat: o serie
de măsuri menite să conducă la o· i;ntegrare optimă, măsuri vizind inclusiv
asigurarea unor condiţii bune de vi,aţă.
Remarcaţi cu ocazia diferitelor concursuri profesionale. ut:ecişti ca: Constantin Negraru, Nicolae Moise. Uvh:.l
Emil Bolan, Mihai Dincă,. Cornet Dumitrescu sint la rîndui lor printre prim ti
care contribuie la familiariza.rea nonor
angajaţi'" cu colectivul de muncă, cu
exigenţele disciplinei muncitoreşti, cu
solicitările producţiei. Astfe~ ş.tafeta
experienţei, a dărui,rH, a autoperfecţionării profesionale este tra.l:1smisă
de la tînăr la tînăr cu concursul avizat

al celor mai buni muncitori.).
Problemă de interes major,. creşte
rea productivităţii muncii nu poate fi
disociată de caritatea inte.grării tinerilor in producţie. ConduzHle raidu.Lui
nostru atestă această calitate. element
indispensabil in succesele obţinut.e de
colectivele unor importante unităţi j'!"Idustriale. unde o pondere insemnată
o deţin uteciştii.

Grupaj realizat
de CĂLIN STĂNCULESCU

Tineriii absolventi se Încadrează În colectivele de muncă ale Întreprinderii «ZI Augusb. unde Îşi realizează sarcinile de producţie lucrînd
cu maşini-unelte de mare tehnicitate.
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(URMARE DIN NR. TRECUT)
Montajele de princIpIu din figurile
4 şi 5 se caracterizează prin aceea că la
consumator ajunge numai una din
buclele semnalului sinusoidal al sursei alternative. Din acest motiv, redresarea care se realizează prin Înserierea unei diode Între sursă şi consumator se numeşte redresare monoalternanţă.

Acest sistem de redresare este deosebit de simplu, dar "prezintă unele
dezavantaje practice. ln primul rind,
datorită faptului că una dintre semialternanţe este suprimată, valoarea
eficace a tensiunii obţinute se reduce
la jumătate faţă de valoarea eficace a
tensiunii alternative de intrare. Valoarea maximă (sau de virf) rămîne
aceeaşi, dar pentru consumatori este
importantă valoarea eficace.
Să reluăm un montaj de redresare
monoalternanţă, conform schemei din
fJg. 6 (în schemele practice se mai
include şi un condensator, dar despre
rolul acestuia vom vorbi În capitolul
referitor la filtrare). Dacă am notat cu
U valoarea tensiunii alternative pe care
vrem s-o redresăm (se subînţelege
valoarea eficace), valoarea maximă
rezultă Umax = V2. U, conform relaţiei (7). Este important de făcut această
precizare, deoarece dioda D folosită
va trebui să aibă tensiunea inversă
repetitivă maximă (V RRM) mai mare
sau cel puţin egală cu Umax (şi nu
cu U).
in realitate, valoarea maximă a tensiunii pulsatorii la bornele rezistenţei
de sarcină Rs va fi ceva mai mică decit
Umax, deoarece pe joncţiunea diodei
În conducţie cade o anumită tensiune
U (cea 0,6-0,7 V În cazul diodelor
c;p siliciu şi, respectiv, 0,2-9,3 V in
cazul diodelor cu germaniu). De asemenea, o parte din tensiune va mai
cădea şi pe rezistenţa ohmică a Înfăşurării transformatorului, parte care
depinde direct proporţional de curentul consumat.

Un dezavantaj major al redresării
il reprezintă caracterul pulsatoriu (cu pauze intre pulsuri) al tensiunii obţinute; după cum
vom vedea in capitolul referitor la filtrare, «netezi rea» acestor pulsaţii este
mai ineficientă, necesitînd valori mai
mari pentru condensatoarele de filtraj.
in fine, să mai menţionăm că in
cazul redresării monoalternanţă, dioda
trebuie să suporte intregul curent pri:mit de rezistenţa de sarcină.
O altă posibilitate de redresare a
curentului alternativ este ilustrată in
fig. 7. Transformatorul TR are o infă
şurare secundară cu priză mediană,
debitind două tensiuni egale intre ele
(U =U ), dar În opoziţie de fază (de1
2
calate cu 1800) faţă de punctul median.
Pentru a inţelege funcţionarea montajului, să presupunem că la momentul iniţial tensiunea U1 trece prin zero
spre valori pozitive, deci U2 va trece
prin zero spre valori negative (fig. 8).
Dioda D1 conduce bucla pozitivă a
tensiunii U1 , dind astfel un curent li
prin rezistenţa de sarcină R ; intregul
s
curent prin dioda D1 va străbate rezistenţa de sarcină, deoarece dioda D 2
este montată în polarizare inversă
(blocată) faţă de acest curent.
În acelaşi interval de timp, tensiunea
U2 parcurge semialternanţa negativă.
Dioda D2 este astfel blocată, deci
curentul prin rezistenţa de sarcină se
reduce la valoarea li furnizată de tensi~nea U1.
In semiperioada următoare, situaţia
se inversează. Tensiunea U1 parcurge
bucla negativă şi, În consecinţă, dioda
D1 se blochează, in schimb U2 parcurge bucla pozitivă şi D2 se deschide,
furnizînd prin rezistenţa de sarcină
un curent b. Lucrurile se repetă analog
in fiecare perioadă.
Observăm că, faţă de rezistenţa de
sarcină, curenţii li şi h au acelaşi
sens. Prin urmare, polaritatea la bornele rezistenţei Rs rămîne constantă
monoalternanţă

t

t

t

220V-
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În timp, iar curentul rezultant prin Rs
este suma curenţilor 11 +b=1 (fig. 8).

oblic, nu drept (1). Se Înlătură astfel
riscul de a tăia firul metalic (micşorin
du-i rezistenţa mecanică) şi se favorizează acoperirea ulterioară cu bandă
izolatoare (2). Pentru dezizolare se pot
folosi un cuţit, un briceag sau un cleşte
speCial, prevăzut cu un şurub, care
limitează închiderea braţelor În funcţie
de diametrul conductorului.

UlII
Repararea şi întreţinerea instalaţiilor
electrice de uz casnic necesită Întotdeauna efectuarea unor conexiuni corecte (contact bun), solide şi bine izolate. Improvizaţiile şi greşelile care se
fac din necunoaştere sau din neglijenţă
reprezintă, pe de o parte, un permanent

Acest tip de redresare se numeşte
Montajul descris pre-

bialternanţă.

şi o rezistenţă mecanică sporită, capetele ce urmează a fi legate se vor răsuci
de mai multe ori unul peste altul (3).

Pentru a aSigura un contact bun

pericol de accidentare sau de avarii, iar
pe de altă parte, conduc la pierderi de
energie (uneori chiar încălzire periculoasă) la contactele oxidate.
Se subinţelege că nici o intervenţie
la instalaţiaelectrică nu se va face sub
tensiune.

Dezizolarea conductoarelof la eapete, 1n vederea conectării. se va face

"Dacă se lucrează cu conductoare
de cupru, conexiunile se vor lipi cu
cositor. Sirma de fludor se ţine deasupra conexiunii; lipită de aceasta, iar cu
letconul se încălzeşte de jos (4).

zintă

atit avantaje cît şi dezavantaje
practice. Printre dezavantC!je menţio:
năm În primul rînd necesitatea unUi
transformator care să aibă În secundar o Înfăşurare cu priză mediană, debitind in total dublul tensiunii pe care
vrem să o redresăm (valoarea maximă
a tensiunii la bornele sarcinii este
egală cu valoarea maximă.a t.ensiunii
uneia dintre cele două secţiuni secundare). In plus, aceste două tensiuni
U1 şi U2 trebuie s~ fie rig.uros ..egale,
În caz contrar apărmd neslmetrn foarte supărătoare in forma tensiunii redresate.
Un alt dezavantaj ÎI constituie faptul
că diodele utilizate trebuie să aib~
tensiunea inversă maximă (V RRM) mal
mare sau egală cu valoarea maximă
a intregii tensiuni debitate de secun.dar - deci de două ori mai mare decit
valoarea maximă a tensiunii la bornele
R . Într-adevăr, atunci cînd D1 cc:ndlÎce, de exemplu, punctele 1 şi ~ sm~
legate intre ele, deci la bornele dlodel
D2' intre punctele 3 şi 4,avem int~eaga
tensiune U1 +U 2 a secundarulUi. Acest fapt limitează utilizarea montajului la redresarea unor tensiuni relativ scăzute.
Printre avantajele montajului mentionăm folosirea a numai două diode
(in comparaţie cu puntea, care necesită patru). De asemenea, conduc!orul
folosit În infăşurarea secundara se
dimensionează pentru un curent de
două ori mai mic decît curentul de
sarcină. În fine, prin fiecare diodă
trece numai jumătate din curentul de
sarcină. Diodele pot fi montate pe radiator comun (dacă este cazul).

PUNTEA GRAETZ
Cel mai răspîndit montaj de redresare este acela În punte, folosind patru diode identice D1-04 (fig. 9). Ar12
omis si de această dată din schema
condensatorul de filtraj, rolul său fiind
tratat mai departe.
. ~
În afară de reprezentarea clasica
din fig. 9, cititorul mai poate Întîlni
puntea redresoare desenată sub una
din formele arătate În fig. 10. Pentru a
nu greşi niciodată I~ rec~noaşterea
sau la desenarea unei punţi redresoare se va urmări echivalenţa cu schema
di~ fig. 9. Cele patru diod~ sînt I~ga!e
Între ele În serie, pe latunle unUl.pa~
trat; diodele din laturile paralele (1 ŞI
3, respectiv 2 şi 4) sînt aşezate. Ia f.el.
Intrarea alternativă se face prm ~Ia
gonala care uneşte punct,ele 1 ŞI. 3,
adică
În care dlodele Sl~t
cu poli opuşi; ieşirea continuă se culege
diagonala 2-4,
adică între
În care di?dele
sînt legate prin poli de aceiaşI fel.

iN HR. VnlOR)

BErAIEllU

M. ALEXANDRU. Beiuş

Adresindu-ne constructorilor Începători, descriem mai jos o vari~n
tă Îmbunătăţită de betametru cu citire directă. P.re~entareaA funcţio
nării şi a modului de lucru se va face pe etape, reammtmdu-se m paralel
elementele teoretice implicate.
Aparatul foloseşte ca instrument .de
un microampermetru cu orIce
sensibilitate pînă la 200 pA (50--100150:-200 pAt cu scala gradată liniar
(diviziuni echidistante) de la zero la
măsură

100.
.
El măsoară curentul rezidual emltorcolector 1
prin citire directă pe
CEO
..
. f
ul d
scala instrumentulUl hber ŞI actor
e
amplificare în cur~nt, beta (13) pentru
orice tip de tranZIstoare (pnp ŞI npn~
mică sau medie putere); măsurarea Iu:
beta se face în două domenii (0-100 ŞI
0-1000), cu citire directă pe. scala
instrumentului şuntat la 3 mA. PrIntr-un
circuit secundar, alimentat de la o baterie Bi> aparatul permite compe~sarea
curentului rezidual la măsurarea IUl beta.
Pentru conectarea tranzistorului de
măsurat s-a prevăzut un singur soclu
(bornele E, B, C), ?omu? pentru p~p
şi npn' selectarea tIpulUl se face prm
comut~toarele K 4 (a şi b) şi K6> sincron~:
Alimentarea se face la două batem
de 1,5 V (orice tip, chiar pastile ~cu~~
lat oare). Schema complet.ă de p~m~lplU
se dă în fig. 1. Valorile pIeselor mdIcate
corespund unui instrument cu Ia = 50 pA
si Ri = 500 0, dar ele pot ti recalculate
pentru orice instrument.

Suntul se ajusteaza experimental astfel
~cît instrumentul şuntat să indice la cap
de scală exact 3 mA.
COMPENSAREA
CURENTULUI REZIDUAL
Comutatoarele fiind în poziţiile mentionate la măsurarea curentului rezidual,
~ închide Ks. Schema echivalentă devine cea din fig. 4. Cele două surse de
alimentare debitează în opoziţie pe instrument. Sursa B2 debitează un curent
direct constant (valoarea I
), iar surCEO
sa Bl debitează un curent opus, variabil

MĂSURAREA
FACTORULUI BETA

Plecînd de la situaţia precedentă (cu
I
compensat), se înc~de comutaCEO
torul K adică se şuntează mstrumentul.
După ;~easta (şi numai dup~ aceas~a.!)
se trece comutatorul K3 m POZlţl~
13 = 0+ 1 000. Pe scala instru~~n~ulU1
(divizată de la zero la 100) vom CItI dlr.ect
factorul beta al tranzistorulu~ înmulţmd
cu 10 diviziunea indicată de ac (scala
întreagă corespunde la 13 = 1 O~): Dacă
factorul beta este sub 100 (deVIaţIa acului sub 10 diviziuni), comutatorul K3 se
va trece pe poziţia 13 = 0+ 100, cînd

MĂSURAREA CURENTULUI

REZIDUAL I

CEO

C

Presupunem că tranzistorul de măsu
rat, conectat corespunzător la born~le
EBC, este de tip pnp; pentru tranzl~
toare npn se obţin aceleaşi .sch~me echivalente, cu inversarea polantăţl1 la sursă
şi la instrument.
.
Initial, comutatorul Kl este deschIs
(R 1 î~ circuit) şi K 2 închis (instrumentul
şuntat la 3 mA de către Rs). C;~muta
toarele K 4 (a şi b) şi K6 sînt ~ pozlţl.a pnp,
K3 în poziţia I
(baza hberăt1ar Ks
CEO
(al potenţiomet.rului. 1) deschis..Schema
echivalentă a SItuaţIeI este cea dm fig. 2.
Dacă tranzistorul a fost racordat corect
si dacă el este bun, indicaţia instrumen~
tului trebuie să fie mică: microampen
sau zeci de
care
sc~l~
de 3 mA se vor citi
d1V1diviziune =
această
se deschide
înlătură
şi, dacă indicaţia
,
acum microampermetru
rămu?-e
se închide K b adică se scoate dm
R 1. Valoarea citită
instruemiment reprezintă curentul
tor-colector
condiţiile de mă-

K3

Bo---------~~----~

E (pnp,npn)

iCEO
K6 (SiNGRON cu K4)
pnp

1

npn

O

l!

surare date
Dacă de la
mentul indică
torul este in ",..,.,rt('lTr:ll1T

exage-

de mare)
conectat greşit
borne.
Dacă valoarea curentului rezidual
păseste limita
citirea
se >v~ face
(cu K 2
şi

R

R= n-l
S

În unele cazuri, Cind conduct.oarel~
racordate sînt din alun:iniu (ŞI decI
mai dificil de lipit cu cositor), se
apela la un buton conedor care ~
.
cqntact bun şi izolare cor<.;spunzatoare,
În plus, conexiunea devine. uşor d.emontabilă
Butonu! va f~ dl~ mat~n~1
plastic, cu
interior . Ş~ captuşlt In
interior cu o
metahca.

unde Ri este

său

rezistenţa internă

mentlHUl (în ohmi), iar n

să

a instru-

= --Ia-(f.1-~A-)--

de desensibilizare. Pentru
ex(~ml:)lUj considerat
= 50 f.1A şi Ri
rezultă n =
şi Rs
8,47 0..

=

=

fie complet înseriat în circuit
maximă a
Valoarea
astfel încît ea să
cOlupensare la maximum
mA (în
extreme, cind citirea lui
trebuit să se facă pe instrumentul

= 0-:-100, situaţia

se

1.2.2. . . .

Reperul 2 este construit din bronz,
are lungimea de 14 nun şi este astfel
modelat Încît să fixeze vîrful diodei.
Această piesă este prevăzută cu filet şi
piuliţă. Reperul 3 este construit dintr-un
material izolant (teflon. textolit, plexiglas
etc.); la capătul dinspre diodă are o
placă mctalică (cu o scobitură de 1 mm),
continuată prin corpul piesei izolante
cu un fir metalic ce face legătura cu
bobina L 7 •
Reperul 3 poate fi prins de cutie cu o
piuliţă sau lipit cu un adeziv.
Reperul 4 este un şurub (de fapt, cîte
unul pentru fiecare linie), prevăzut la
eap cu o rondelă 7 ce constituie armătura
de acord al liniei
Ls sau
Aceste şuruburi sînt prevăzute
şi cu

COIVERTOR ~ IIIz
Recepţia

semnalelor din banda de
efectua prin intermediul
din fig. 1.
Acest convertor este compus dintr-un
oscilator local pilotat cu
un etaj
de mixare şi un etaj de
a
intermediare rezultatc_
Os:ciiatc)rul local furnizează
scmrull
cu frecventa de 1 150 MHz.
soseşte şi ' semnalul de la
de 1296 MHz.
sînt aplicate prin
metaloceramicc,
serie cu

23 cm se

5l5MH.t
fir

8f183

IMITĂTIR
,

BF183

x5

287,5 MHz

2N918

Mf
Ing. 1. MIHAI

în figura alăturată este prezentată
schema unui emiţător cu modulaţÎe de
frecventă ce lucrează in banda de 2 m
şi debitează 500 mW. Etajul oscilator
cu tranzistorul T! (BF 199.
de cuart cu
paralei pe
montată
diodă varicap
realizeazA modula-

6

cu tranzistorul
(BF 199.,
BF
lucrează în clasa
ca triplor
de frecvenţă, la bornele bobinei L3 sem-

575MHz

2N918

L

.L1

cu
YD

ft50MHz

Bf490

TS8F200

+1'2.V

nalnl avînd frecventa de 145 MHz. Bo- conţin cîte 4 spire CuAg i/J 1 cu pas
bina L3 este construită fără carcasă, 1mm.
are un diametru de 6 mrn, 3 spire CuEro
Şocul SR are 10 spire CuEm ~) 0,3
sau CuAg i/J 1 bobinate cu pas 1 rom bobinate pe un miez de ferită (j) 3.
şi priza la spira 1,5. În etajul final este
Ca modulator se pot folosi două
montat tranzistorul 2 N 3866. La ie- tranzistoare Be 109 care primesc semşirea acestui. tranzistor un filtru face nalul de audiofrecventă de la microfon.
adaptarea cu fiderul (75 Q) şi transferul Constructiv. emiţător~ se face
comde putere.
ecranate
ele.
Bobinele L 4 şi Ls sînt construite fără
va fi prevăzu t
carcasă, au un diametru de 6 nun şi cu un mic
pentru răcire.

a

Vfl PI 3,5 IHz
Ing. CONSTANTIN TUDORAN
în condiţiile actuale de aglomerare a benzilor de
radioamatori, cînd se impun o stabilitate deosebită
a frecvenţei oscilatorului şi un ton cît mai plăcut,
este indicată folosirea oscilatoarelor cu frecventă
variabilă cu stabilizare controlată prin cristal, respectiv VFX.
Pentru a se putea trece la execuţia unui astfel de
oscilator, care prezintă avantaje net superioare
oricărui oscilator cu frecvenţă variabilă În ceea ce
priveşte stabilitatea şi tonul, este necesar În primul
rînd să fie respectată condiţia folf 1 <:. 10, unde fo =
frecvenţa de oscilaţie a cristalului, iar fi = frecvenţa
minimă a oscilatorului de interpolare.
De asemenea este foarte important să se elimine
componentele nedorite provenite prin mixarea semnalului dat de oscilatorul cu cristal şi de cel de interpolare, de ordinul nfo ± mfl, adică a combinatiilor
Între armonicele celor două semnale. Aceasta se
poate realiza prin aducerea oscilatorului de interpolare În apropierea limitei de oscilaţie, cînd se
~bţine un conţinut foarte reduş de armonice, respectiV factorul «m» este unitar. In acest fel, la iesirea
mixerului se găsesc combinaţii ale frecvenţei de
ordin fo, 2 fo, 3 fo etc. cu fi, adică nfo ± fI.
Întrucît am ales un cristal în aşa fel încît fo/fl .<..10,
rezultă clar că armonicele nedorite sînt eliminate
uşor prin utilizarea unui circuit acordat În mijlocul
benzii de radioamatori pe care debitează mixerul.
Din schema de funcţionare se desprind mai multe
aspecte. Astfel, VXO-ul utilizează clasicul Pierce,
În care cristalul (in acest caz de 4635 kHz) este
montat Între colectorul şi baza tranzistorului T1 .
Oscilatorul debitează pe circuitul acordat Li' C 1 ,
cuplat inductiv cu etajul de amestec, astfel că oscilaţia cristalului se aplică simultan bazelor tranzistoarelor T, şi T4 , Acest etaj de amestec funcţionează
o schemă În contratimp, ceea ce permite ca
acestuia să nu apară frecvenţa fo a crista-

Oscilaţiile produse În acest etaj se aplică prin
intermediul unor capacităţi mici pe bazele celor
două tranzistoare ale mixerului în contratimp, obţi
nîndu-se o decalare faţă de tensiune cu 90° În sens
negativ trigonometric.
VXO-ul permite atacarea etajului de mixare prin
intermediul cuplajului indudiv cu decalarea curentului faţă de tensiunea cu 90° În sens pozitiv trigonometric .
Aşadar,

relor din
VXO sînt în (.1111 t!Id,LGI,
iar cei daţi
ca În circuitul acordat
ca urmare a r-olnnl'flil,nr
obţină o atenuare
mare
nfo ± f1, rezultind în schimb oscilaţia

metru. Dacă veţi folosi un cristal de o valoare anumită, cu respectarea condiţiilor arătate mai sus, se
vor p,utea calcula uşpr datele pentru bobina oscilatorului de interpolare. De obicei se obtine o frecvenţă În gama undelor medii; În cazu! de fată VFO-ul
lucrează de la 835 kHz la 1 135 kHz,
.
Am folosit cu rezultate deosebite o bobină fagure
pe care am adus-o
la
dorită, utilizînd
la
ad-hoc si
acordat pe frecvenţele necesar~,
Recomandăm,
asemenea, rezistenţele de 0,5 W,
mai solide
mai stabile la temperatură.
Condensatoarele fixe sau trimerii din circuitele
oscilante şi de adaptare trebuie să aibă o toleranţă
de maximum ± 5 la sută.
se realizează
plăcuţă de circuit imprimat
mici

Ti - T6 -

de tip EFT 317 (319)

100

pF

să

se verifice cu aparatul de măsură
al etajului de amestec pentru
parametrilor electrici pe
ambele
de atac ale tranzistoarelor
pentru a
obţine o putere de atac a VXO-ului
mai mare
de
ceea ce permite
frecventă
cri stai
mult
'
În bandă
nr-'"n,'1<lrQ

ia de
de scală,
chează

Etalonarea
face
prin comparaţie tot cu un voltmetr'J

baza
Voitmetrul
de cea 10
sura tensiuni continue
1000
Ohmmettui
rea rezlstentelor între

Sl

si

Ohmmetnll funCţionează ~u

pozitivă,

intrarea nein\lersoare a cir(5+) fiind legati}
zero. Pe
se apli-

CUItului

tranzistoare

[itilarii
Cl:::SN740DN

(CDB400E)

__------~1~,

•

IEŞIRE

cu CIRCUITI
liliICI

N. PORUMBARU

Circuitul
integrat
SNi'400 N
(CDB400E, LP.R.S.) este detipul ŞI-NU
(NAND) cu poartă cuadruplă şi patru
intrări.

În schema prezentată, porţile sînt
legate in aşa fei ÎnCÎt să formeze două
multlvibratoare astabile interconec-tate. in acest fel, cele două porţi
prez.entate În partea superioară a schemei generează tonul propriu-zis, iar
celelalte două porţi comută periodic
cu o
mică elementele pasive
schimbarea frecvenţei
multivibrator. Se produce
sunet bitonal care se poate
avertizare sau in alte
schemei este simplă.
că frecvenţa unui multivibrator
este În functie de valorile elementelor pasive R-C de temporizare.

ALIMENTARE:
TERMINAL 14= +5V

7=OV

Astfel, În schema dată cele două rezistenţe de 2,2 k Q
şi cele două
condensatoare de 0,47 )J.F fixează frecventa multivibratorului. Dacă se schimbă valoarea rezistenţelor sau a condensatoarelor, se va schimba şi frecvenţa generată. În cazul de faţă, rezistentele de 1 k Q sînt conectate
periodic in paralel pe rezistenţele de
2,2 k Q 1 diodele cu siliciu D1 şi D2
fiind puse periodic În conducţie de
multivibratorul de comutatie În intervalul de tensiune zero la' terminalul
nr. 11.

Modificînd valoarea condensatoarelor de 0,47 )lF, se schimbă frecvenţa de
bază generată, iar prin modificarea
valorii condensatorului de 150 pF se
schimbă viteza de comutare.
De menţionat că circuitul integrat
nu suportă o sarcină de putere. În
cazul conectării unui difuzor se va
folosi un etaj separator şi un etaj de
putere adecvat.
Generatorul prezentat este alimentat de la o sursă simplă de 5 V (folosirea unei surse duble ar fi complicat În
mod inutil montajul).

N. n.lRTUREANU
În circulaţia rutieră modernă, dispo-

zitivul de spălat parbrizul este una
dintre instalaţiile indispensabile folosite de conducătorii auto. Lipsa de
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~!~~~~~~E; vizibilija~ perlectă ~ orice an~imp
!li.\!
poate duce la accidente deosebit de
grave.
Prezentăm În schema alăturată un
ellSilJOZltilV electronic simplu, care sem~
maxim al motorului comandat. Siguranţa S se alege în
de motorul
scăderea nivelului detergentului special la o limită critică. În
va
de
comandat. Curentul ei
acest fel se sesizează din
necesicca 2,5 ori curentul maxÎm al motorutatea reincărcării rC7CY"t"\r •• I.
lui comandat.
Tiristorul Th si dioda
Schema este realizată cu un număr
redus de piese. Tranzistoarele
- T2
tează pe acelaşi
sint intr-un montaj
pentru
de mare aerisit ca să
lor.
este de
unei
mari de
F407
1

continuu
acesta fiind
tensiunea
0-110 V
comutatoarelor
siunea de 1
Reglarea continuă a 'I!-'''''''''''''
de alimentare a motorului
şi II ale comutatoarelor
face prin potenţiometrul R1
Schema
imprimat este
prezentată În
si se realizează
o
de 85 x
mm, preferabil
Tranzistoarele cu siliciu
sînt complementare şi pot fi
BC 107, respectiv BC 177, sau
echivalente.
si
Comutatorul K 1 este de 250
curent mic, iar comutatorul K., se v'a
alege astfel Încît să suporte c-urentul
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va
de
Montajul va fi alimentat obligatoriu
de la priză cu bornă de ÎmpămÎniare,
iar firul de Împămîntare nu se va Înregulator. Axul potenva fi îmbrăcat şi acţionat
de plastic (izolator).

comun nu
apare
o tensiune faţă de masă,
iar becul semnalizator nu se
Dacă scade nivelul
electrozii rămîn În aer, bazele tranzistoarelor nu mai sînt polarizate. Pe colector
o tensiune pozitivă care prin
cu siliciu
alimentează
becul ce se
- O2
au un rol
pe de o
nu
permit legarea la masă a colectoarelor
CÎnd tranzistorul este in conducţie;
pe de altă parte, căderea de tensiune
de ,2 V pe joncţiunile lor asigură o
~
aprindere fermă a becului.
Becul trebuie să fie de 100 mA. In
caz de nevoie, se pot utiliza două sau
trei beculeţe de 2,2 V/120 mA legate
În serie.

t,.
COMBI"',
CtJ

De avantajele economice ce le preun magnetofon cu patru piste
se poate bucura şi posesorul unui
magnetofon TESLA B 41. Transformarea de la două la patru piste, folosind schema din figură, este relativ
simplă şi, În final, cu satisfacţii deosebite, În sensul că se va dubla durata
audiţiei muzicale de la 3 pînă la 6 ore,
pentru o aceeaşi bandă de 540 m lungime, la aceeaşi viteză a benzii de
9,5 cm/s.
Pentru aceasta se vor procura din
magazinele de specialitate următoa
rele piese:
-un cap combinat pentru patru
piste, de tipul ANP 935;
zintă

-un cap de ştergere pentru patru
piste, de tipul ANP 939;
-un comutator pentru lungimi de
unde, de la receptorul portabil
«ZEFIR S 393» (care va funcţiona
drept comutator de piste).
Întregul montaj se va executa cu
cablu flexibil şi ecranat (cablu microfonic cu două fire centrale). Comutatorul de piste se va amplasa in partea
stingă a bordului magnetofonului (vezi
fotografia), cu ajutorul a două şuru
buri, iar printr-un orificiu dreptunghiular de 5/11 cm va pătrunde estetic şi
uşor de manevrat (dreapta-stînga) butonul comutatorului. Noile capete se
vor amplasa in dispozitivele de susţi-

LA CABLURILE CARE
INTRODUCEAU ÎN CIRCUIT
CAPUL DE ŞTERGERE VECHI

nere ale vechilor capete. Urmează apoi
ceva mai dificilă, de reglare a
capetelor, ce se efectuează
folosind o bandă deja înregistrată pe
4 piste. Pentru o poziţie medie a potenţiometrului de volum se va regla mai
intii capul de redare, ridicind sau
coborînd capul din şuruburile de reglaj, pînă ce in difuzor se obţine un
volum maxim şi curat pe toate pistele.
Urmează aceeaşi operaţie pentru capul
de ştergere, ascultind calitatea şter
gerilor pe toate pistele. După terminarea reglajelor, $uruburile se vor imooperaţia,
înălţimii

»

LA CABLURILE CARE
lNTRODUCEAU ÎN CIRCUIT
CAPUL DE REDARE VECHI

biliza cu vopsea, turnind cite o picătură
pe fiecare din ele. Calitatea sunetului
obţinut depinde În primul rînd de răb
darea şi atenţia cu care se efectuează
reglajele. Pentru a nu diminua calitatea
noilor capete, reglajele se vor efectua
cu şurubelniţe antimagnetice. După
terminarea intregii transformări, pose':'
sorul va trece la completarea benzilor
din dotare, Înregistrînd încă două piste
(3-2), rămase libere de la înregistrările
efectuate pină atunci pe două piste.
Personal am realizat această modificare cu rezultate foarte bune.

COIVERTOR
EClAIIR PEITRU ANTEIĂ
CU DOUĂ TRANZISTOARE
Elev GEORGE COMAN,
Liceul industrial "Vulcan"

Convertorul prezentat în figura ală
turată este conceput pentru benzile de
14, 21 şi 28 MHz şi se cuplează cu un
receptor de radio obişnuit acordat pe

să o recepţionăm, astfel încît semnalul
transpus în receptor să apară în mijlocul

gama de unde medii.
Ieşirea spre receptor se realizează de
pe primul tranzistor. Al doilea tranzistor
este montat ca oscilator în trei puncte
pentru realizarea frecvenţei de heterodinare care se alege cu cca 1 MHz
sub frecvenţa capăt de bandă a fiecărei

benzii de unde medii.
Bo binele se realizează pe carcase cu
miez de ferită 1> 10 mm Retuşarea acordului circuitului de intrare se realizează
din trimerii C 2 , C 6 , C 9 , iar a oscilatorului local din trimerii C 4 , C 8 , C 12 , pentru
fiecare bandă în parte.

benzi de radioamatori pe care dorim

CII..I-Em f; 0,4
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Electricitatea care se înmagazinează
în antenele exterioare de radio si televiziune, inainte şi în timpul furtunilor,
poate atinge tensiuni de valori ridicate
care periclitează atît integritatea aparatelor, cît şi a persoanelor care manipulează aceste aparate.
În regiunile unde furtunile şi ploile
sînt însoţite de descărcări electrice (fulgere şi trăznete), protecţia cea mai bună
şi sigură este legarea antenei la o împă
mîntare bună. Este interzisă folosirea
instalaţiei de apă, gaz sau calorifer în
acest scop, întrucît periclitează viaţa
celor care ating aceste instalaţii accidental în momentul unei descărcări.
Înmagazinarea electricităţii statice În
antenă se poate diminua simţitor prin
folosirea eclatoarelor. Un eclator simplu
şi eficace se poate realiza prin conectarea unui conductor la cablul de coborîre, care se racordează apoi la împă
mÎntare printr-un bec cu neon. Becul
înseriat
conpo-

fazei la conductoarele retelei electrice.
Aceste becuri se vînd' şi separat şi
se pot monta uşor În circuitul menţio
nat. Conectarea se face direct, fără a
Înseria rezistenta de limitare a curentului. La antenele exterioare montate pe
case se poate întîmpla ca tensiunea
curentului acumulat să crească brusc
ia o valoare foarte mare care distruge
cecul cu neon. În această situatie se
Întrerupe scurgerea la pămînt. .
Folosind eclatorul prezentat În schiţa
alăturată, se asigură scurgerea la pă
mînt a tensiunilor excesive. Se remarcă
simplitatea dispozitivului confecţionat
dintr-o bujie auto oarecare. Dacă se
curăţă de calamină, se poate utiliza şi o
bujie folosită. Preţul redus ai bujiilor
Însă nu justifică această operaţie. Bujia
se fixează prin înfiletare în bara de aluminiu. Capacele de protecţie sînt din
plastic. Cel mare se poate confectiona
dintr-un palier, iar cel mic dintr-un borcan pentru medicamente sau ţeavă.
Conductoarele de legătură se
cu cositor de
Pentru r()nt~'rtj()_
se foloseste tablă
de
.

CII..I-Em f; 0,12
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'Peste 1 MHz se recomandă o impesub 150 n. Cînd se lucrează
într~un cîmp puternic perturbator, se
poate coborî pînă la 50... 75 n. Semnalele
perturbatoare venite prin altă cale decît
circuitul antenei au o putere mică. întîlnind în cale o impedanţă joasă, ele îşi
micşorează foarte mult amplitudinea.
Tot pentru a avea un zgomot mic,
amplificatoarele se execută cu componente electronice adecvate.
dantă

Ing. ANDRIAN NICOLAE
Radioreceptorul prezentat se caracterizează printr-o pronunţată selectivÎtate si sensibilitate în unde scurte, fiind
recomandat pentru traficul de radioamatori. Poate recepţiona emisiuni CW,
MA sau SSB cu frecvenţa cuprinsă
între 3 şi 4 MHz. Din schema bloc
1) se observă că etajul de radiofre:cvlen1:ă are cinci circuite acordate simultan cu ajutorul unui condensator
variabil, urmat de un mixer echilibrat
diode), care
semnalul util
de 230
Demodularea
<:>'ClUHa'UL1Ul SSB se face tot cu un mixer
de reglaj automat al
amlplihciiru acţiol1lea,~ă asupra arrtpl1.iIc:asi a
de
frecvenţă intermediară.
~jutorul unui
comutator se face trecerea AM-SSB.
Ant1pillh~;;atonLll de
intermediară
selectarea unei
de trecere
corespunzătoare tipului de semnal receptionat.
.
schema electrică sînt conţinute elemente
cunoscute

semnalelor produse de mixaj Între armonici1e acestora plus cele două semnale
mult micşorate ca putere.
Reglajul automat nu va avea nici o
influenţă deoarece amplificatorul de FI
separă cele două semnale. Semnalul util
fiind mic. sistemul RAA va actiona În
sensul măririi
menti~înd saturarea etajului.
dezavantaj se înlătură
fOlosirea unei reactii ne cel
'
dB pe fiecare
treia
in
ţinînd cont
mai sus.
din
fireaceea, conexiunile vor
iar bobinele prevăzute
cu ecrane,
O măsură foarte importantă este aceea
de utiliza impedanţe joase de adaptare
Între etaje.

AMPLIFICATORUL .DE

RADIOFRECVENŢA

Condiţiile care se pun acestui
sînt: să elimine
imagine;
amplifice liniar
cu amplitudinea cuprinsă între zero si 1 m V; să
aibă un zgomot propriu
mai mic.
Prima condiţie se îndeplineşte prin
utilizarea unui număr mare de circuite
acordate. Practic se determină o atenuare de 15 ... 25 dB la distanta de 460 kHz
faţă de o frecvenţă de rezon~nţă cuprinsă
în banda de 3,5 MHz. Atenuarea menţionată creşte cu 10... 15 dB pentru fiecare circuit acordat adăugat.
Atenuarea depinde în mare măsură
de calitatea bobinelor şi de felul în care
s-au ecranat. Presupunem că se recepţionează un semnal de 0,5 ţi V, a vînd
frecventa de 3 MHz. Oscilat arul are
frecvenţa de 3,230 MHz. Diferenţa dintre
cele do uă semnale este de 230 kIlz
corespunzînd frecvenţei intermediare.
Aceeaşi frecvenţă rezultă şi din diferenta 3,460 MHz ~ 3,230 MHz. Dacă
se întîmplă ca pe această frecvenţă de
3,460 MHz să apară un
local puternic, ce poate furniza
intrarea receptorului un semnal de 180 fLV.
semnal util/semnal perturbator
-50 dR
Dacă amplificatorul de RF poate se-

cît

două

vor
nivel.
Deci, va ti imposibilă ascultarea semnalului util. De aceea, atenuarea frecvenţei
va trebui să fie mai mare de
Rezultă u"tfe! necesitatea unui
nurnăr de 4
circuite acordate
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De asemenea, etajele de amplificare
trebuie să aibă o impedanţă mică la
intrare, pentru a capta cît mai puţin
zgomot. Se ştie că zgomotul dat de un
generator este cu atît mai mare cu cît
impedanţa echivalentă a acestuia creşte.
De aceea este bine ca impedanţa de
ieşire a unui amplificator care lucrează
la frecvente înalte să fie cît mai mică.
Plecînd d~ la cele enumerate mai sus,
s-a ajuns la folosirea circuitelor CDB 400.

tehni[ă

drept se recomandă folosirea unor ecrane metalice feroase si asezarea acestora
la o distanţă mai ~ar~ de 5 cm. De
asemenea, tensiunea de alimentare va
trebui foarte bine filtrată.

1.lr~

MIXERUL MI

modernă
Este ciudat faptul că un circuit neliniar, care furnizează la ieşire numai
două nivele logice (O şi 1), poate lucra
ca amplificator liniar.
Experimental s-a ajuns la o schemă
care poate amplifica liniar semnale pînă
la 100 mV. Impedanţa de intrare a
etajului este sub 600 Q, iar cea de ieşire
în jur de 10...20 Q. Amplificarea unui
etaj este de 10... 15 dB. Datorită tehnologiei de fabricare a circuitelor, similară
celei folosite la tranzistoarele de înaltă
frecvenţă, porţile ŞI-NU pot fi folosite
cu succes pînă la frecvenţe de ordinul
megahertzilor.
Din caracteristicile enumerate mai sus
rezultă şi un zgomot propriu mult mai
mic deCÎt al unui etaj obişnuit cu tranzistoare.
Amplificatorul de RF (fig. 2) este, de
fapt, un filtru Cebîşev ale cărui celule
sînt separate prin CÎte o poartă CD B 400 E
Toate condensatoarele de cuplaj au valoarea de 220 pF. Modificarea valorii
unui condensator duce la schimbarea
cuplaj ului cu etajul următor, modifidndu-se şi caracteristica generală. Amplificatorul este
sistem
de

condensator
un
de regla}
Cu aceste date se

văzut

inc!uc-

tanţa.

Rezultă

valoare
19 ţlH (pentru
Abaterea maximă de la această
cu miezul introdus pe jmuătat,c,

±2
numărul

cu

Conditiile
trebuie
le î.ndeplinească
de intermodulatie mic si
mici Într-o plajă
,
de ~ariaţie semnalului.
mod ulator cu tranzistoare, din
cauza caracteristicilor neliniare de comutaţie.. apar o serie de produse de intermodulaţie intre componentele semnalului
util aplicat la intrare. Acestea constituie
o distorsiune neliniară a semnalului si
sînt produse de
dăunătoar~,
ele neputînd fi
prin filtre,
deoarece cad în cea mai mare parte în
banda frecvenţelor utile. Pentru atenuarea în măsura dorită a acestor produse se utilizează următoarele:
- folosirea de scheme echilibrate;
- alegerea unui raport între tensiunea
purtătorului şi tensiunea semnalului (aplicate pe diode), suficient de mare;
- folosirea unor diode cu caracteristici liniar-frînte;
- folosirea unei unde purtătoare dreptunghiulare.
Prin folosirea unui modulator echilibrat nu apar la ieşire produse de intermod ula ţie. între componentele semnalului de ordin par. Echilibrarea trebuie
făcută prin alegerea unor diode identice
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În zona de decolare

ZloRUI CU
IIITAPIAIUI
GEORGE CRAIOVEANU,

antrenor emerit
Deltaplanul este pînă În prezent cel
mai simplu şi cel mai accesibil aparat
cu care se pot executa zboruri În adevăratul sens al cuvîntului decolare,
planare În zbor şi aterizare -, tehnica
de pilotaj fiind uşor de învăţat, zborul
decurgînd În deplină securitate, fiind
sub controlul pilotului care-I dirijează
prin bara de control În jurul celor trei
axe de stabilitate, la o viteză de zbor
relativ mică, cca 25-45 km/oră.
Zborul decurge calm, iar momentul
de angajare la care sînt supuse aeronavele de tip avion sau planor, cînd zboară
în limita de viteză, aproape lipseşte la
deltaplan, diferenţa mare, de aproximativ 35 grade între unghiul optim de zbor
(14 grade la axul kilei) şi unghiul critic
de atac (48 grade), permiţînd o largă
gamă de greşeli de pilotaj fără «sancţio
narea» pilotului de către aparat. Deltaplanul poate zbura În limita maximă de
viteză, folosind acest procedeu tehnic
de pilotaj pentru a coborî, cînd e cazul,
cu frînă aerodinamică În «paraşută»
aproape pe verticală, procedeu necesar
pentru a evita un obstacol. iar ecartul
mare de viteză, cuprins între 15-90
km/oră, face posibilă folosirea celor
mai slabi curenti dinamici de pantă sau
trecerea rapidă' dintr-o zonă În alta a
adică planînd şi manevrÎnd în
ca un planor ~Iasic.
Scopul principal al activităţii sportive
în deltaplanism este realizarea zborului,
dar grija cea mai importantă este asigurarea, În orice moment, a securităţii
acestuia.
VERiFICAREA
Deşi lucrat
conaer,

la tipul VIV A T DELTA - pe
19) şi hobanele respective
33 şi 40) şi echilibrăm astfel ca delta planul să coboare pe panta
lui de 1:4.
Centrul de greutate al aparatului se
află suspendînd deltaplanul pe un suport în zona inimii (poz.19) şi aflăm
punctul de aplicaţie al CG, loc unde va
trebui _să fie acroşat harnaşamentul pilotului. In caz că CG este mai În spate
decît poz. 19, se montează o piesă prelungitoare (vezi «Tehnium» nr. 3/1918).
TURUL DE CONTROL se execută
în mod obligatoriu, de fiecare dată, fără
pilot În aparat. Se aşază deitaplanul cu
faţa În vînt sprijinit pe trapez cu nasul
la pămînt, pentru a nu fi răsturnat. Se
controlează stringerea buloanelor, siguranţarea lor, starea sertizării cablurilor, forma geometrică a tuburilor, starea voal urii. Turul de control se Începe
de la nas, apoi aripa stîngă, bordul de
fugă, aripa dreaptă şi se intră la trapez
prin stînga aparatului, la fel ca În carlinga avionului sau planorului.
TERENUL Panta de zbor se alege cu
o Înclinare de minimum 15 grade pentru
începutJla probele de verificare ale deltaplanului şi
lecţii de zbor, şi cu o
diferenîă de
de
5-10 m. Pentru
instruire şi
panta trebuie
să fie degajată pe o
de 100 m,
pe toată lungimea zborului, fără zone
accidentate, tufişuri, şanţuri, nişe săpa
te, mlaştină etc. cu o diferenţă de nivel
între locul de start
cel de aterizare,
pînă la 100 m, iar
terenului,
pînă la 40 de grade. La
pantei
trebuie să existe un platou degajat,
pentru aterizare, de cel
200 m.
PUNCTUL DE
unde porneşte spre decolare piiotul cu np.lfFlO!''lnul nu trebuie să fie accidentat
a fi ferit de turbulenţa unor obst,:ic()le
ziduri
trebuie
zului -

inimă (piesa
pe şine (poz.

presiune
CP este
(CG), atunci apaurce de nas, dacă
intră
în
picaJ, spre nas.
funcţie de
deplasăm centrul de greutate al trape-

încă

2. DECOLA REA. Deplasind
bara de control În faţă, s-a mărit
unghiul de atac, deplasind centru!

de
3.
După stabilizarea pantei de zbor,
aducerea la
«zero» a barei de CfI.l'lfU,I"UI.
deplasează trapezul
'haiecioria de
pentru a găsi poziţia
optimă de
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şi

aterizare.

pregătire se
fac simulări pe vîrful pantei, echipat,
stînd pe sol cu aparatul ca în zbor,
folosind vîntul pentru a face manevre
la «rece» 3 x 5 minute.
Apoi, aparatul odată centrat, pilotul
În echipament de protecţie (vezi «Tehnium» nr. 4/1918), cu harnaşamentul
bine ajustat pe corp, Întins prin bara
de control, cu vînt convenabil din faţă,
pe pantă de 5 m Înălţime, ajutat de un
coechipier, care ţine bine de terminaţia kilei aripa, În poziţie aproape orizontală, este gata pentru primul salt. la
comandă se porneşte În alergare, după
cîţiva metri coechipierul Iasă kila, fără
să o împingă, pilotul continuă să alerge
imprimÎnd viteza necesară şi, după 610 m În jurul pantei, se Împinge puţin
bara de control, pentru a mări unghiul
de atac al aripii, solicitînd portanţa.
Pilotul se simte imediat ridicat În chinga,
desprins de sol şi pluteşte lin la 0,51 m înălţime, cînd imediat trebuie readusă înapoi bara de control, menţinînd
panta de coborîre. Restul este numai
problemă de exerciţiu, pilotul deltaplanului făcînd apel la instinct. Pe măsură
ce se termină traiectoria zborului, Înainte de a atinge cu picioarele solul, cînd
a scăzut viteza, se pregăteşte manevra
de aterizare, care se execută Împingînd
prompt bara de control la maximum.
Se produce În acest moment frÎna aerodinamică, aparatul se opreşte, picioarele sint coborite cu viteza zero km/oră
pe sol.
Pentru zborurile următoare se va regla
trapezul pe eclisă (poz. 30) astfel ca, în
zbor normal, coatele mîinilor să vină În
dreptul şoldurilor. Atenţie, evitaţi să
trageţi exagerat de trapez, deoarece
creste viteza excesiv.
p'entru deplasările laterale, Începutul ..
învăţării virajului se face prin deplasarea
barej de control, În partea inversă vira-

PRIMUL ZBOR. Pentru

JUlui, respectiv deplasarea centrului de
greutate al pilotului În partea virajului şi
readucerea Înapoi la «zero» Înainte de
terminarea acestuia, care continuă, datorită inerţie;, cîtva timp.
Prin combinarea comenzilor În profunzime (înainte-Înapoi) şi a comenzilor laterale de viraj (stînga-dreapta) se
poate executa un permanent control
asupra deltaplanului prin pilotaj, la fel
ca la orice aeronavă.
Primele cinci zboruri se execută de
la 5 m Înălţime, apoi la fiecare zbor
următor se urcă cu doar 1 m, pe pantă,
astfel ca la al 50-lea zbor pilotul să se
lanseze de la cota 55 m.
Cînd reluăm zborul după o întrerupere mai mare de 10 zile, prima decolare
o executăm de la jumătatea altitudinii
cucerite, pentru confirmarea aptitudinilor, apoi continuăm de unde am lăsat
zborul.
Nu «condensaţi» starturile, pilotajul
deltaplanului se Învaţă progresiv, prin
reflexe condiţionate, rolul disciplinei
liber consimtite fiind covÎrsitor În activitatea sport(vă de zbor.
.
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GERHARD RUDOLF
Pentru a se putea recepţiona emisiunile TV în benzile IV - V (canalele
21- 60) cu un televizor neechipat cu
un selector de canale pentru aceste benzi,
se utilizează un convertor, care transpune
frecventele canalului UIF într-unul din
primele" canale (benzile FIF 1 şi II canalele 1-5).
La Braşov se transmite programul
2 TV în canalul 34 (ultimul din banda IV)
şi cu convertorul alăturat se poate realiza
recepţia chiar pe o antenă dipoi (fig. 1)
şi buclă
de adaptare-simetrizare de
17 mm.
Se foloseşte un singur tranzistor mixer
autooscilant, fiind foarte bun un BF 214
(nu trebuie neapărat tranzistoare specifice pentru UIF, ca BF 181, BF 180).
Conversia este infradină, pentru a
asigura păstrarea poziţiei relative a purtătoarelor imagine şi sunet
şi f ps )
şi în noul canal obţinut prin conversie.
Schema electrică este prezentată în
fig. 2, iar schiţa de poziţionare a pieselor
şi dimensiunile cutiei în fig. 3.
DATE CONSTRUCTIVE
Cutia-şasiu compartimentat, cu dimensiunile 65 x 55 x 22 mm, se confectionează din bucăti de tablă de fier
:rlncatij, sau cositorită de 0,2 - 0,3 mm
grosime. Se decupează, se găuresc şi
apoi se impreunează prin lipire. înălţi
mea tuturor pereţilor este de 22 mm.
Toate găurile se fac la mijlocul înălţimii,
la 11 mm, în afara celor. prin care se
introduc şuruburile de reglaj ale condensatoarelor
dacă se folola 14-16 mm
varianta a doua,
1IYI<",·o·i".,,, de
- muchia cu

respectiv.
Ls este o bobină în aer din conductor
de
emailat 0 0,35. Diametrul
este de 5
Se bo binează
la

de 100 pF cu terminale late, cel «cald»
tăiat scurt, cel «rece» tăiat de tot, iar
«gulerul» rămas se curăţă de vopsea
şi se uneşte prin lipire cu fişia de tablă
de lăţime convenabilă cu care l-am
îmbrăcat, apoi se lipeşte «mantaua» de
peretele despărţitor.
C 3 este un condensator de trecere.
Valoarea lui nu este critică.
Celelalte treceri sînt izolate, cu capacitate minimă. «Izolatoarele de trecere»
sînt bucăţele de polietilenă (dielectric
cablu coaxial).
Condensatoarele semivariabile C l şi
C 9 se construiesc conform schiţelor.
C 8 este un condensator semireglabil
3 -12 pF. în lipsă, poate fi înlocuit cu
un condensator ceramic fix de 10
Ajustarea filtrului de ieşire se face
cazul acesta prin mutarea prizei şi Întinderea sau comprimarea bobinei Ls'
Bucata de cablu coaxial folosită pentru
intrare este una din cele destinate selectoarelor de canale, deci cu mufă pentru
fişă de antenă, iar la cea folosită pentru
ieşire se montează o fişă de antenă.
Solutia cu alimentare autonomă este
cea miri simplă şi totodată raţională:
nu se intervine în
consumul
de 0,6 -1 mA asigură o
indel ungată.
Este posibilă şi introducerea convertorului în televizor, fixat pe lemn, cu
alimentare din sursa anodică (vezi fig. 4).

bil C 9 şi cu televizorul în poziţia «canal 1»
(pentru reglaj sînt de preferat televizoarele cu rotactor1 deplasăm o bucăţică de
tablă (semiperete) dinspre capătul rece
al liniei spre cel cald (spre condensator),
avînd grijă ca bucăţica de tablă să atingă
mereu şi linia, şi pereţii compartimentului (cel puţin pe unul) pînă ce apar
sunetuL imaginea. Apoi se lipeşte tăbiita
în poziţia respectivă (cu lipituri nu prea
încărcate, cele încărcate scurtînd linia).

I IEŞIRE FIF

u.. SPRE TELEVIZOR
-1------,
I

REGLAJE

în functi une fără
absorbit va fi 'de 0,6
la 9 V. Dacă la atingerea
cald, lîngă condensator) cu deacest curent scade cu 1 - 2 granu se mai montează nici un condensator
. dacă însă curentul nu scade
Înseamnă că încă nu
la atingerea
avem oscilaţii.
creşte atunci
(artificial) capacitatea collf":cltor-enmtl:1r
conductoarelor de conexiune
C6
pF) sau se
care
lipire a
mută puţin
pe L 4 •
Se conectează lesirea la un televizor.
Trebuie să apară zg~mot, dar fără grilaje
sau liniuţe, care ne arată că există oscilaţii parazite, de care trebuie să scăpăm
neapărat.

I

pe o lungime
bobinei este de 3 mm.
Condensatorul Je trecere

dintr-un condemalor

conductor de cupru <1> 1,3 mm,
- 25 mm (ada.ptare antenă).
= conductor de cupru f/J 1,7 mm.
mm.
L3 = conductor de cupru f/J 1,3 mm,
= 20 mm.
L 2, L3 se plasează la distanţa de
0,5- mm.
= conductor de cupru
mm,
=

Micşorăm C(j, C s sau C 2, în ordinea
de prezentare a «fenomenelor». Eventual se micşorează curentul iniţial
Mai puţin probabilă apare o l'lrrlortizl'lre
insuficientă a bobinei mtrului «Deschidem» condensatorul semivaria-

lector-emitor) sau două bUCăţele de conductoare de conexiune, apropiate mai
mult sau mai puţin.
e 7 = 10 pF, ceramic disc, de preferat
unul cu terminale opuse.
Rl = 1 kQ (poate să şi lipsească),
Rz
1 kQ.
R3
100 Q (toate rezistoarele au puterea
de 0,25 W).
kQ.
kQ (asupra lui
curentului
0,6 -

2 SA 503
2 SA 548
2 SA 564

2 SA
2 SS
2 SS
2 SS
2 SS

567
12

13
16

sa 22

2 N 2004BC 117
SC 177

BC177
EfT 333
AC 100
AD 149

149

2
2

sa 42
sa 44

2 SS
2 sa
2 sa
2 sa
2SB

46
47
48
49

AD 149
AC 180
EFT 333
EFT 333
EFT 333
EFT 333
333
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"DACIA-IIDD"
IBÎIIA DE lîNĂ
Funcţionarea frînei de mînă sau de

ajutor, cum mai este denumită, produce multe neplăceri nu numai la
«Dacia-1100», dar şi la multe alte autoturisme. Este, desigur,
de Înteles
de ce, atunci CÎnd
autoturismelor sînt dotate cu o unică frină
de serviciu, f'nnctrllr"t'''YH
atentie
cît şi "

sint (1) uzuri;
(3) griparea
Uzuri. Se
şurubul

Ing. PAUL ORZEA
şurubului;

de frînă a îmbinărilor si mentinerea
lichidului pe îmbinare c~1 puţin 24 de
ore. Nu se fortează surubul cu cheia
fixă de 14, ci' cu o' cheie franceză
mică, strînsă pe hexagonul şurubului,
şi, dacă nici aşa nu merge, se mai
poate Încerca cu un cleşte papagal
puternic.
Nu este indicat să se monteze aceIaşi şurub, ci unul nou, care se găseşte
în comerţ. Nu este, de asemenea, ili)dicat să se confecţioneze un astfel
de şurub pentru că va rugini curînd.
Cele din comerţ sînt protejate contra
ruginirii.
Inlocuirea surubului se face astfel:
se împinge !evierul (1) Înainte si se
frage de capătul cablului (6) Î~apoi
cu un cleşte pînă ce acesta se eliberează din levier.
eliberarea cablului se trage de
protejîndu-se
ce acesta iese din

bil. Se pune imediat un dop de lemn
moale sau plastic În racord pentru a
împiedica pierderile de lichid. Etrierul
se curăţă şi se spală bine peste tot.
Se demontează pistonul. Se fixează
în menghină şi se retează drept şuru
bul cît mai aproape de etrier. Se prinde
apoi etrierul În menghina unei maşini
de găurit şi se centrează axul maşinii
pe axul şurubului. Se dau găuri succesive pînă la 1> 12,5 pe centrul şurubu
lui, avînd grijă să nu alunece burghiul
din centrul găurii. Se curăţă apoi filetul
cu un tarod M 14 x 1,5. Operaţia presupune multă atenţie şi, În lipsa unei
experienţe, implică asistenţă tehnică
calificată. La sfîrşit se spală foarte
bine etrierul pentru a nu rămîne aschii

metalice. Montarea se face În ordine
inversă.

cablului. Defectiunea se
astfel: unul din di~curi sau
amîndouă se încălzesc. Atunci cînd
de mai
timp
folosind numai frîna
discurîle
constata

nează şi

sus.
de frînă, degajîndu-se
roteste etrierul
mîna pînă se desface racordul fie xipl2icui ţele

revine singur.

Dacă

se

auto

CONDUCERIA PREVINTIVA

CIRCULATIA
,
II BEIBIIUl DE
I'RJ ·~rA ~
..

măverii, motociclistul

ori motoristul
nostru uită, uneori, complet că şi În
lunile călduroase viteza trebuie reglată
cu grijă în raport cu condiţiile concrete
de circulaţie şi de cele meteorologice
si se avÎntă cu viteză neoermis de
mare pe arterele rutiere, consecinţele
fjind, nu de puţine ori, neplăcute şi
chiar triste.
Mai trebuie
şi
faptul că
pe drumuri implicit
mai mare de

roţi a căror stabiljt8'~, după cum ştim,
e destul de' precară.
Dar nu acesta trebuie să fie unicul
considerent care să indemne la
dentă, ci necesitatea contributiei tuturor .
Ia trafic, in'ciusiv a
pe
roţi» pentru realizarea unei circulaţii sigure, civilizate,
pentru promovarea
reciproc intre toţi
drumurilor
publice,
Tot normele conducerii

pru-

temeinică

Colonel VWTOR REDA

Perioada de început a sezonului de
circulaţie intensă pune numeroase
de conducere auto prevende importanţă
este cea a P1(,()flln,clf!I'i1 cu pilotarea
motoretei sau motocidetei după CÎteva
în care vehiculul nostru
a stat
la «iernat», iar antrenamentul lipsit
considera că problema nu

realizeze cu deosebită prudenţă,
O altă problemă o constituie starea
drumurilor. Ce-Î drept, în lunile
primăvară conducerea autovehicule!or
cu două
este incomparabil
În
iarnă,

cînd
zăpada sînt inamici
de motorete
m{)tGlcjIC!E~te,
trebuie deloc
rilor umede,

conducătorii ","1"nl,/O!'l'f"lIi,alf',r

Ing. D. VĂiTEANU
Defecţiunile

ce pot apărea la bateria
de acumulatoare au drept implicaţii
diferite periurbări ale funcţionării instalaţiei electrice a automobilului, Începînd
chiar cu imposibilitatea pornirii motorului cu ajutorul motorului electric. Cauzele defecţiunilor se datorează în majorÎtatea cazurilor stării necorespunzătoare
a bateriei şi gradului său insuficient de
Încărcare. Este, de asemenea, esenţial
şi faptul că starea bateriei are implicaţii
majore asupra posibilităţii sale de a se
reîncărca rapid.
Starea bateriei este descrisă de anumite valori ale unor mărimi şi parametri
specifici ca: densitatea electrolitului,
tensiunea. Atunci cînd bateria este supusă încărcării, densitatea electrolitului
trebuie să crească (figura 1), ceea ce
provoacă mărirea tensiunii.
Cantitatea deelectrolit din baterie se
modifică din mai multe cauze, dar mai
des prin evaporarea apei distilate sau
prin pierderi datorate scurgerilor, În
primul caz este necesar să se adauge
apă distilată pînă la restabilirea valorii
prescrise a densităţii eh::!ctrolitului. În

al doilea caz se adaugă electrolit de
densitate cerută,
Realizarea densităţii prescrise a electrolitului constituie o operaţie deosebit
de pretenţioasă, deoarece valoarea acesteia este dependentă de gradul de
Încărcare a bateriei şi de temperatură,
Gradul de Încărcare a bateriei, respectiv
valoarea sarcinii (capacităţii) electrice
a acesteia, este imposibil de determinat
cu preciZie. Cum valoarea densităţii
electrolitului corespunde unui anumit
grad de descărcare (fig. 1), se Înţelege
deci că nu se poate stabili o mărime
satisfăcătoare pentru densitate. Din acest motiv, la bateria
Încărcată,
densitatea
să fie
1,285 kg/dm 3 • Densitatea electrolitului
se poate determina cu aerometruL Valoarea măsurată a acesteia stabileste
diagnosticul (tabelul alăturat),
.
Starea bateriei de acumulatoare este
descrisă şi de tensiunea acesteia, Se
disting două condiţii de măsurare a
tensiunii: În sarcină şi În gol (în repaus).
Deci vor fi două valori măsurabile ale
tensiunii: tensiunea În sarcină, T s' şi

Densitatea eleclrolitului*

Diagnosticul

kg/dm 3
1,12

1--------------1,20

Bateria complet

descărcată

descărcată

În

proporţie

de 50 la

sută

r------------------------------ -----+--------------------------------------- Bateria

Continuarea mr'",rf"",-rn
valoare mai rea curentului de Încărcare pentru a
evita degajări intense ale gazului. La
sfîrşitul Încărcării, T s ajunge la 2,& V.
Menţinerea acestei valori timp de două
ore indică terminarea operaţiei de
a cărei durată este deci de
realîzată

se reduce putin,

Încît
a tensiunii în gol
de
cărcării, este de 2,13
Ceea ce se petrece În timpul operaţiei
de descărcare a elementului bateriei de
acumulatoare se observă În figura 3.
Odată cu începutul descărcării, T sare
valori inferioare lui T . Oescărcarea trebuie oprită atunci ~Înd T =1,75 V,
deoarece, dacă se continuă, ~par urmă
toarele inconveniente: T s scade precipitat
la anulare, iar plăcile elementului
acumulator se su!fatează (sulfatul de plumb se fixează chimic pe
maximă

piăcî).

-----+------,------------,-,---------,------,---t

Bateria

că
lncărcat

Atît valorile lui T cît si ale lui T
pot descrie gradul degîncăr~are, respec~
tiv de descărcare a bateriei. Totusi se
recomandă folosirea lui
deoarece
diferenţa dintre valorlîe acesteia ia 'in-

Rezultate mai exacte se obtin atunci

CÎnd la bornele bateriei se conectează
o rezistentă astfel calculată Încît să se
realizeze un curent de trei orÎ mai mare
decît cifra ce exprimă În A.h, capacitatea electrică a bateriei, curent ce este
lăsat să solicite bateria timp de 15 s,
Se
anularea sarcinii,
si ale bateriei.
Se consideră că starea
încărcare a
acesteia este acceptabilă dacă tensiunea m~~surată depăşeşte 10,3 V la bateriile de 12 V (respectiv 5,1 V la bateriile
de 6 V şi 20,4 V la bateriile de 24 V) şi
dacă diferenţele de tensiuni dintre elemente nu depăşesc 0,1 V, Dacă bateria
Încercată nu avea un grad suficient de
încărcare, atunci tensiunea după Încercare scade mult. Pentru a remedia
această situaţie, se execută o încăr
care foarte rapidă, de trei minute a bateriei, şi dacă tensiunea depăşeşte 15,5 V
la bateriile de 12 V (respectiv 7,75 la
bateriile de 6 V şi 31 V la bateriile de
24 V), atunci bateria trebuie schimbată,
deoarece plăcile s-au sulfatat.
Încărcările rapide În condiţiile descrise nu numai că nu dăunează bateriei de
acumulatoare, ceea ce se mai crede
ci chiar sînt folositoare pentru
'V':Hu;.ni,ro~
defectări. Singura
la

de

incăn::ată

15

Alegerea locului de amplasare a
rafturilor pentru cărţi, a dulapurilor şi
stelajelor depinde de mărimea suprafeţei camerei, de modul cum este aranjată mobila În cameră şi, desigur,
de numărul volumelor de care dispunem.
Rafturile pentru cărţi nu vor sta,
toate, unul sub altul, pentru a nu se
crea o imagine greoaie, monotonă.
Se vor constitui grupări de rafturi pe
verticală şi orizontală, realizÎndu-se
spaţii intre ele, În care se pot pune o
vază cu flori, un bibelou etc. O asemenea variantă este prezentată În fig. 1.
Rafturile standardizate, de acelaşi fel,
ocupă unul din pereţii camerei. Ele
se fixează direct În perete sau pe stîlpi
verticali din lemn sau metal. În exemplul dat ele Încadrează un recamier.
Se poate Încadra astfel şi altă mobilă:
o masă, un divan etc., spaţiul devenind mai aspectuos.
Din două tipuri de rafturi standard
- Închise şi descoperite - se pot
obţine diverse combinaţii (fig. 2). Rafturile se confecţionează din scîndură,

placaj sau din masă plastică (fig. 4).
Piesele care I~ compun se prind Între
ele cu cepuri. Inălţimea rafturilor este
de 25 şi 50 cm.
În fig. 3 este prezentat un stelaj
simplu cu o masă rabatabilă. Pentru
realizarea lui se confecţionează, din
scîndură de lemn, trei stilpi care vor fi
bine finisaţi şi daţi apoi cu baiţ şi cu
lac. Un bun finisaj poate fi obţinut
lipind pe cei trei stilpi fîşii dintr-o peliculă decorativă. Plăcile şi rafturile
se fixează de stilpi prin corniere metalice. Dulapurile mici sînt amplasate
În partea inferioară a stelajului. Ele au
uşi glisante din placaj sau sticlă.
La stabilirea dimensiunilor rafturilor se va ţine seama de mărimea pereţilor, uşii. Se recomandă ca distanţa
dintre stilpii de susţinere să fie cel
mult de 90-110 cm. Masa de lucru
rabatabilă se fixează pe suporturi încastrate În zid.
Adăugăm la cele de mai sus şi
cîteva sfaturi:
• Dicţionarele, atlasele geografice
şi botanice, enciclopediile, îndrepta-

rele jin bibliotecă, cărţi folosite mai
des În activitatea celui care ocupă
camera respectivă, vor fi aşezate pe
rafturi la care accesul este liber.
• Pentru o cunoaştere exactă a
situaţiei privind fondul de cărţi din
bibliotecă, păstraţi un caiet în care
notaţi de fiecare dată cînd împrumutaţi
o carte: titlul acesteia, precum şi numele celui căruia i-aţi împrumutat-o.
De asemenea, se va avea grijă ca
inainte de a Începe lectura unei cărţi
străine să Înveliţi mai Întî.i cartea respectivă. Acelaşi lucru puteţi face şi
cu propriile cărţi.

·~~.~~f :<"~

PATUl CIPllUlUI
PlATI fi RIOIIIIIIIIAT
Pe măsură ce copilul creşte, patul In
care acesta a dormit În primii ani de viaţă
devine neîncăpător şi, prin urmare, inutilizabil. Iată cîteva modalităti care vă
pot ajuta să-i prelungiţi durata de folosintă.

Se îndepărtează, tăind cu ferăstrăul,
toate vergelele grilajului de la partea
dinspre picioare a patului, sau, dacă
acestea lipsesc, se taie tăblia şi se confecţionează porţiunea care va fi adăuga
tă patului, pentru alungirea lui. Pentru
aceasta se procură o foaie de placaj
cu grosimea de 6-12 mm, cu lungimea
de 150-160 cm, stabilindu-Î-se lăţimea
egală cu deschizătura obţinută ca urmare a lndepărtării vergelelor. Bucata
aceasta de placaj se aşază În rama de
sub saltea şi se acoperă cu o saltea
special cusută În acest scop. Ca să nu
alunece de pe pat, salteaua se leagă
de placaj cu un
rezistent, trecut
oriticii
În acest scop. La
său,
se fixează bine, cu
ajutorul unor cureluşe, de
perioară a capătuiui patului
O altă soluţie, ceva mai
permite să se menţină
al patului. Ea
balamale, a nr!O'+",,,d,,,'
tul inferior
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Grătarul este executat din vergele
înguste, preluate de la spătarul care
a fost îndepărtat, şi două stinghii cu
secţiunea de 22x28 mm. Vergelele,
avînd toate aceeaşi lungime, se finisează, iar capetele lor se introduc în
orificiile cu adîncimea de 15 mm, operate la distanţe egale în cele două
stinghii. Diametrul orificiilor va corespunde cu diametrul vergelelor.
Se fixează apoi grătarul de stinghia
de mijloc a spătarului patului şi se
scurtează din ambele părţi stinghia inferioară cu 50 mm pentru a putea intra
rama de susţinere a salfelei (fig.
Grătarul
fi inlocuit cu
de fibră de lemn cu
sau cu
mea de
sau 10 mm. Pentru a fixa
balamalele
de aceasta se prinde cu
o şipcă cu secţiunea
20x20 mm.
Rotiţele de la
vor
fi Îndepărtate.
stabilitate, se vor pune
lor pene
de cauciuc.
La unele
sînt
Pentru reeiirTlerlSilon,arE!a
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JIREA FILETELOR CONICE Labuneţi,

Ion

Brăila.

DISPOZITIV DE RACORDARE
LA CONDUCTELE SUB PRESIUNE
FARA
INTRERUPEREA
FUNCTIONARII - ing. Dumitru
Tenea, TÎrgovişte.
RIGLA DE CALCUL PENTRU
DETERMINAREA
CANTITATII
DE SAMINTA LA HECTAR - Mihail Husărescu, Bucureşti.
REDUCEREA CONSUMULUI DE
COMBUSTIBIL IN INDUSTRIA
TEXTILA PRIN UTILIZAREA APEI CALDE CA PURTATOR DE
CAlDURĂ - ing. Florian Mercea,
I.P.B.U.·C~T.E.

ECONOMII DE ENERGIE REALIZATE PRIN SUPRAUMIDIFICA·
REA AERULUI iN INDUSTRDA
TEXTILA - ing. Florian Mercea,
proiectant Georgeta Mercea, Bucureşti.

de creaţie şi ingeniozitate şi le urează noi şi importante
succese În muncă şi În viaţa personală.
Juriul format din reprezentanţi ai C.C. al U.T.C., ai
Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, ai
Oficiului de Stat pentru invenţii şi Mărci, ai publicaţiilor
«Stiintă si tehnică» si «Tehnium», luînd În discuţie
fiecare lucrare trimisă' la concurs şi apreciind valoarea
ei tehnico-ştiinţifică, posibilitatea aplicării În practică
şi eficienţa economică În producţie, a hotărît premierea

Concursul, organizat de revistele noastre În scopul
atragerii la creaţia tehnico-ştiinţifică a unei largi
categorii de tineri cititori din industrie şi agricultură,
din alte unităţi economice, din instituţiile de învăţă
mînt si de cercetare stiintifică, s-a bucurat de un deosebit s~cces. La conc~rs au participat 523 de concurenţi
care au propus peste 1500 de idei ştiinţifice şi soluţii
tehnice, din cele mai variate domenii de activitate.
Redactia revistelor «Stiintă si tehnică» si «Tehnium»
mulţUlneşte tuturor parti~ipanţilor la a~est concurs

COLORAREA STIClEI CU BAZAlT - .olanda Rusu, Cluj-Napoca.
PROCEDEU
TRU ELIMINAREA
ATMOSFEREI CU oXlza DE AZOT chim. Come! Cioc
ing. Constantin Balercă,

următoarelor lucrări:

MOTOR NAVAL-ing. Gh. Caragea, Bucureşti.
DISPOZITIV
ANTIBIFAZIC
PENTRU PROTECTIA MOTOARElOR ELECTRICE TRBFAZICEP. Alexandru Şerban, Sighetu Mar-

ARZĂTOR PENTRU INCĂlZm.
RE CU
BUJSE IOCIU'Y'lcn
ARDERU CATAlITICE A ""''''''''W'~JI
lULUi METaLIC - ing. Francisc
lammen't, Arad.

-

ieşti.

INSTALATII PENTRU RECUPERAREA ENERGIEI TERMICE
DIN GAZELE ARSE EVACUATE
DE MOTOARELE DIESEL - ing.
P. Teodorescu, ing. N. Manea, Ploieşti.

APARAT PENTRU MĂSURA
REA EFICIENTEI DE UTILIZARE
A UNEI INSTALAŢII TEHNOLOGICE- sfudent Radu Htinoiu, Rimnicu Sărat.
REZISTOARE CU ADAUS CERAMIC, CU FIABILITATE SPORIT Ă - Ion Gheor'ghiitoiu,
CONTROLUL
MERSUlUlm IN GOL
lOR-UN El TE - Petre

A GARNITURU lA TAMCARDELOR DIN
RllE DE BUMBAC - Constantin
CONSUMULUI SPECIFIC
km - Vasile
RULMENT
tru Ionescu,

Dumi-

cu
Emest

Tamaş,

ing.

Salu Mare.
TRU
lOR CONICE -

TĂIEREA lEMNULUI CU AJU-

TORUL VIBRAŢIILOR Pleşa, Craiova.

ELECTRONIC
colectivul de
studenţi Ioan Arcaş, Deniza moviciu, Afon Sabău, Institutul politehnic din {.;!IJj~~CiJ~~~::~
APARAT
ZAREA
PENTRU
- liviu
ROTOR
Iosif
DE

maţiei.

IN DaCA TOR DE TENSIUNE URADIORECEPTOR
MULTIPLE; RELEU
CU GAZE - ing. Dorel Cemomazu,
Roman.

Arad.

REA CONFECTIILOR METALICE
AfERENTE PANOURILOR SB TABlOURllOR ELECTRICE DE AUTOMATIZARE - ing. Tudor Aga-

METODA ŞI DISPOZITIV PENTRU FOLOSIREA OPTIMA A INST ALA TUlOR EOUENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE; APRINZATOR ELECTRIC CU
SCiNTEI - ing. Aurel lupu, Plo-

Anica Lal)unleti.

Brăila.

Nicolae
MODUlAREA

ŞI

SUIBMODUlA-

DISPOZITIV PEMTRU STRUN-
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TRIIBA "lAIII"
in atelierele din şcoală, licee şi facultăţi, În ateliere de prototipuri, În laboratoare, executarea diverselor operaţii solicită maşini
unelte moderne, corespunzătoare realizării unor produse adecvate.
la rîndui lor, constructorii amatori au nevoie de maşini-unelte moderne, po!ifuncţionale, cu inalte performanţe tehnice.

o

asemenea unealtă, maşina elecMG 4, este oferită de o
unitate industrială bine cunoscută penprodusele sale de calitate
Între«Electroargeş» din Curtea

trică de găurit

metru maxim de 10 mrn);
găurire În aluminiu
diametru maxim de 8
În otel
de 6 mm);
de
a suprafeţe-

2

l
de găurit cuprinde 10 subansambluri,
set de dălţi pentru lemn, set de burghie, set de discuri abrazive etc.
Un mare avantaj al celor care aleg
pentru dotarea propriului atelier maşi
na de găurit MG 4 este faptul că aceasta se poate transforma Într-un
strung pentru piese din lemn. Astfel,
MG 4 se introduce Într-un banc de
lucru prevăzut cu subansamblu riie ne...-&esare poziţionării şi prelucrării pieselor din lemn. La acest ministrung
se pot prelucra piese din lemn cu o
lungime maximă de 300 mm si cu un
diametru maxim de 70 mm. .
O altă piesă componentă a trusei
de accesorii care facilitează operaţiile
de găurire În locurile puţin accesibile
este axul flexibil (lungimea sa măsoară
un metru). Operaţiile de găurire În
acest mod se
efectua cu
unui burghiu
într-o
metrul maxim al
6 mm).
Cu
poate inf.nrHoni
a unui autoturism,
lei sau
şlefuirea diverselor

Capul de lustruit şi şaiba de spălat
pot fj montate direct În mandrina maşinii de găurit MG 4, fără a se mai
utiliza axul flexibil.
De asemenea, operaţiile de şlefuire
se pot executa cu maşina montată pe
bancul de lucru. Şi acum lată cîteva
din regulile de care trebuie să ţină
seama toţi cei care utilizează maşina
de găurit portabilă MG 4,
_ Sarcina masinii nu trebuie să depăşească datele Înscrise pe p/ăcuta indicatoare.
- Înainte de conectarea la reţea se
fixează mandrina pe axul principal prin
lovÎre uşoară cu un ciocan de lemn Înspre
corpul maşinii.
_ Maşina este comandată de un Întrerupător care trebuie să
deconeciat
inainte de introducerea
la priză.
Pentru mersul
se acţionează
butonului

Nu uitati! Accesorii le cu care este dotată
maşina de găurit .MG 4
trusa «Faur» vă dau
posibilitatea să. petreceţi În mod util şi plă
cut timpul, executind
o gamă
de lucrări in
lustruirea
a aufo
oo
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VARIOIOT
Variofot-ul este o sursă de tensiune
pentru uz fotografic ale cărei
caracteristici oferă o serie de avantaje.
Becurile nitraphot, fiind prin construcţie supravoltate, au o viaţă scurtă,
de ordinul a 4--.:t0 ore. Tn această durată, becurile servesc numai În mică
măsură fotografierii propriu-zise, ele
consumindu-se in timpul aranjării luminii. Aprinderile şi stingerile repetate sint, pe de altă parte, un factor
negativ, şocurile de tensiune ce apar
contribuind la scurtarea duratei de
utilizare. Pe de altă parte, În fotografia
alb-negru, temperatura de culoare a
sursei nu joacă un rol determinant,
astfel incit se poate prelungi mult
viaţa becuri lor nitraphot dacă ele se
utilizează la o tensiune mai mică decit
cea nominală.
Variofot-ul oferă o tensiune reglabilă pînă la valoarea nominală, ceea ce
înseamnă că se pot evita aprinderile
şi stingerile repetate prin menţinerea
unei tensiuni mai mici cit timp se aranjează luminile. De asemenea, el oferă
posibilitatea variaţiei intensităţii luminoase, CÎnd necesităţile compoziţio
nale o cer. Desigur, aceste avantaje
sint valabile pentru orice sursă de
lumină prin incandescenţă.
O altă aplicaţie a dispozitivului o
constituie reglarea temperaturii la uscarea fotografii lor, ajustind cu ajutorul său tensiunea de alimentare a aparatului de uscat.
Variofot-ul permite reglarea fină a
tensiunii pentru becul aparatului de
mărit, astfel ca să se menţină valoarea
necesară În timpul lucrului, citirea
făCÎndu-se pe voltmetrul cu care este
echipat dispozitivul.
În conditiile scurtării duratei de funcţionare a 'becului de la aparatul de
mărit, se poate lucra în regim de supravoltare, ceea ce asigură un flux mai
intens de lumină şi cu co~poziţie
spectrală mai bună. Variofot-ul permite o supravoltare pînă la 35 la sută
(pentru tensiunea de 220 V), pentru
puteri pînă la 100 W.
Desigur, pentru alimentarea surselor de lumină destinate fotografierii
propriu-zise, problema care se pune
este scăderea tensiunii de lucru faţă
de cea nominală în
unui
furconsum relativ mare.
nizează o plajă de
la valoarea
maximum 3
Variofot-ul fiind un
cu
tiristor, puterea
fi
prin
alegerea unui
adecvat. Acest
lucru nu este Însă indicat, deoarece
curenţii mari ce apar necesită cabluri
şi mufe de legătură spede
deosebite.
variabilă

OBTINEREI
lilGII11
COlOR

C. VASILESCU

Dacă acest lucru este posibil, se va
elimina puntea de diode F 307 (407),
comutatorul K2, servind numai introducerii În circuit a tensiunii de 300 V
şi deconectării tensiunii de reţea. Tensiunea de 300 V necesară supravoltării.
se obţine cu un transformator sau
autotransformator de 100 W. Autorul
a utilizat un autotransformator cu
secţiunea de 13 cm 2 , pe tole E 14,
avînd 2200 de spire Între 0---2, din care
1 254 Între 0-1 (sîrmă de CuEm,
q, 0,45 mm).
este destinat conecComutatorul
tării la retea, comutatorul K2 schimbind numai regimul de lucru al aparatului.
Comutatorul K3, de tip claviatură,
introduce in circuitul de comandă al
tiristorului rezistenţe fixe pentru găsi
rea rapidă a unor tensiuni des utilizate.
Tensiunile notate În desen corespund
domeniului ~OO V; ele definesc regimurile de lucru posibile (subvoltat,
normal supravoltat). Selecţionarea unei tensiuni de valoare cunoscută se
reduce la simpla apăsare a butonului
corespunzător. Contactul K3i introduce potenţiometrul P1 de reglaj brut,
care acoperă intreg domeniul. Reglajul
fin, precum şi operaţiile de calibrare a
tensiunii intre punctele fixe se fac
cu potenţiometrul P2 . Tiristorul folosit
trebuie să asigure un curent de 15-16 A la minimum 400 V. Desigur, modificarea acestor caracteristici atrage
după sine modificarea performanţelor
întregului dispozitiv.
Este posibil să se intervină asupra
valorilor C, R1 şi R2 • În funcţie de tipul
tiristorului folosit. Valorile rezistenţe
lor R3. R41 Rs. R6 se stabilesc la montaj
prin probe, ele nedepăşind pe cea a
potenţiometrului de reglaj brut.
Un bec cu neon, care nu este obligatoriu, semnalează prezenţa tensiunii
de alimentare. Un miliampermetru 1,
conectat În serie cu rezistenţa adiţio
nală, devine un voltmetru de deosebită
utilitate. Scara voltmetrului va fi de
300 V. Rezistenta aditională se determină cu formula cunoscută: Rad=
(n-1) Ri, unde Ri - rezistenţa internă
a instrumentului, iar n -valoarea raportului dintre tensiunea de măsurat
si tensiunea la,; cap de scală a instrumentului.
Cele citeva componente electronice
se montează
o plăcuţă de circuit
va
montat pe o
imprimat.
placă metalică solid ară sau nu cu
placa de circuit imprimat. Puntea de
de asemenea, să fie
putere
pe
metalice cu rol
de radiator.
Carcasa aparatului sau elementele
metalice
sub tensiune se vor
utilizînd cablu de
conecta la
alimentare
cu trei conductoare şi priză de
Prizele şi
trebui să
vedere electric
În curent continuu).
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Ing. V. CĂLINESCU
Materialele fotosensibile color moderne formează imaginea prin sinteza substractivă a trei imagini parţiale monocrome (galben, purpUriU,
azuriu), suprapuse. Cele trei imagini
se formează prin sensibilizarea la
cite o treime de spectru a celor trei
straturi (indigo, verde, roşu). Imaginile color monocro,!11e se formează
În timpul revelării. In fiecare strat
există substanţe organice complexe,
numite formator; de culoare (indofenoli, indamine, azometine), substanţe În principiu incolore (sau slab
colorate la materialele cu mască de
corecţie incorporată) şi care formează coloranţii specifici fiecărui
strat fotosensibil.
FORMAREA COlORANŢllOR
Revelatorii de culoare (cromogeni)..
folosesc substanţe reducătoare ale
căror prodJJse de oxidare interacţionează cu substanţele formatoare de
culoare, ducînd la formarea coloranţilor din fiecare strat fotosensibil.
Aceste substanţe revelatoare sînt
derivate ale parafenilendiaminei. Pentru utilizatorul materialelor fotografice color, reacţia propriu-zisă şi formulete exacte ale substanţelor respective prezintă un interes redus.
Schema de principiu este:

derne este aceiaşi, există deosebiri
importante. Pe plan mondial se folosesc azi materiale fotosensibile color
incadrabile in una dintre următoarele
categorii:
a. materiale fotosensibile color cu
formator; de culoare nedifuzibili, neprotejaţi;

b. materiale fotosensibile color cu
formatori de culoare nedifuzibili, protejaţi;

c. materiale fotosensibile color cu
formatori de culoare difuzibili neincorporaţi.

Din prima categorie fac parte acele
materiale la care formatorii de culoare
sint înglobaţi nemijlocit În· stratul de
gelatină fotosensibil. Tn cea de-a
doua categorie, formatorii de culoare
sînt Înglobaţi în particule foarte fine
dintr-o răşină (sau un alt compus
organic nevolatil), particule care sint
dispersate În stratul de gelatină. Produsul de oxidare al substanţei revelatoare străbate pelicula protectoare
şi formează colorantul respectiv care
nu poate însă să părăsească globula
de liant unde se află încorporat. Pe
această cale se micşorează la maximum tendinţa de difuzibilitate a formatorilor şi a coloranţilor.
O a treia cale constă În introducerea
formatorilor de culoare În timpul developării, fiind, asadar, vorba despre

1. halogenură de argint + substanţa de
argint +produsul de oxidare al
expusa
revelare
-+ metalic
substanţei revelatoare
2. formator de +. produsul, de oxidare al_ colorant
culoare
substanţei revelatoare
Reacţiile sînt complexe, existînd
şi o participare secundară a altor
substanţe din componenţa revelato-

formatorii de culoare difuzibiii neÎn-

rului cromogen.
Calîtatea imaginilor formate este
dependentă de o serie de factori:
- calitatea substanţelor care duc
la formarea coloranţiior;
- calitatea culorii În sensul
nerii unor colorant! care să ",h"",,,,rh?'\
numai în treimea de spectru respec-

«b» pot fi prelucrate de

tivă;

- gradul de difuzibilitate al formatorilor de culoare şi al co!oranţilor

corporaţi.

Materialele 'din categoriile ({a» şi
către fotoamatori În cea mai mare parte şi au,
de
cea mai
răspîndire.
PeliCIJiele de tip «c»
În principiu
cele din familia KODACHROME.
Pe plan european se folosesc cele
multe materiale cu formatori ne·
""; .... _, .. :1:
(AGFA,ORWO,
etc.) şi În mare
cu formatori neCele trei
perfecţionărilor

realizate pentru fiefiind de reală
Modul de redare a
culorilor este diferit de la produs la
o alegere
care,

două

indiferent
materialul
folosit, redarea absolut fidelă a culorilor reprezintă Încă un deziderat.
Prin procedeele de corecţie a culorilor există Însă posibilitatea redării
.cît mai juste a unor culori, desigur,
În dauna altora. la noi În ţară, cele
mai folosite materiale color sînt peliculele ORWO şi AGFA
hirtiile
FOMA
În mod
FORTE,
restrîns ",."",to.l'j",i"",l"", "", ," , ... ,,_
mai
răsp'lndit

folosită

de
de la
din
de aceea este util să prezentăm
cîteva date tehnice ale acestuia. Fil-

-ţară;
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mul este corect sensibilizat pentru
redarea intregului spectru de la 400
la 700 nm (fig. 3). Sensibilitatea sa
este de 19 DIN pentru lumină de zi
şi de 18 DIN pentru lu~ină artificială. Echilibrarea peliculei este realizată pentru 4200 K, ceea ce permite
folosirea pentru ambele tipuri de
iluminări fără filtre de conversie. Puterea de rezoluţie este foarte apropiată deceaa peliculei alb-negru ORWONP 20, cu un obiectiv contrast putindu-se obţine peste 75 linii/mm.
Stratul antihalo se află intre ultimul
strat fotosensibil şi suport, ceea ce
garantează o bună claritate a imaginii.
Ordinea straturilor fotosensibile este
cea normală, masca incorporată de
culoare portocalie obţinindu-se prin
cuplarea culorii galbene a formatorului de culoare din stratul mijlociu
(sensibil la verde) cu culoarea galben-purpurie a formatorului de culoare din ultimul strat (sensibil la
roşu).

Utilizarea blitzului se face considerind numărul director pentru un
film de 17 DIN. Filmul developat
corect se caracterizează prin curbe
ale densităţilor parţiale aproape paralele, ceea ce permite o redare bună
a culorilor (fig. 4).
In fotografia color, granulaţia joacă
un rol mai puţin important deoarece
coloranţii au granulaţie mult mai
fină decit cea a imaginilor argentice.
Păstrarea materialelor color se va
face in ambalajele originale nedesfă
cute, in condiţii de umiditate normale
şi latemperaturi mai micide15-18°C.
Desfacerea ambalajului original ar
trebui urmată de utilizarea integrală
a materialului fotosensibil În scurt
timp. Nu se vor manipula sau păstra
materiale fotosensibile in medii cu
gaze, vapori de substanţe, radiaţii,
surse de căldură permanente, surse
de lumină intensă, lumină solară
directă.

Firma .ORWO

indică

rn

pentru

păs-

trare de pînă la 6 luni a produselor
sale o temperatură de maximum 18°C,
iar pentru păstrarea peste 6 luni,
numai 10°C, în condiţiile unei umidităţi relative de 50-70 la sută. .
Ce se intîmplă in structura materialelor fotosensibile după expunere şi
pînă la obţinerea for.mei. finite v.om
analiza cu ajutorul figurilor 1 ŞI 2,
care corespund celor două mari căi
posibile (negativ-pozitiv şi reversibil).
Procesul de obţinere a pozitivului
este evident acelaşi ca pentru negativ, diferenţa constind numai în
imaginea de la care se pleacă; negativul pleacă de la subiectul real, pozitivul de la imaginea negativă a subiectului real. Ca subiect se consideră scala cunoscută a culorilor fundamA!ltale şi a complementarelor lor.

PROCESUL NEGATIV-POZITIV
Ca urmare a expunerii, se vor produce modificări structurale ale halogen urii de argint din cele trei straturi,
proporţional cu cantitatea şi culorile
fundamentale ale luminii din fiecare
punct al subiectului (1). Astfel, pentru culorile fundamentale se va impresiona numai halogenura de argint
din cite un strat, pentru complementare halogenura din două straturi
fotosensibile, pentru zonele albe toate cele trei straturi, pentru zonele
acromatice intermediare (griurile) se
impresionează parţial şi egal cele
trei straturi; culoarea neagră nu are
nici o acţiune. Prin revelare cromogenă (2) se formează selectiv in zonele iluminate o dublă imagine: cea
de bază, argentică, şi cea color,
suprapusă ei. Imaginea astfel obţinu
tă este in acest moment inutilizabilă;
materialul fotosensibil este opac şi
conţine halogenura de argint neimpresionată. Pentru inlăturarea imaginii argentice se foloseşte o substanţă
care să nu atace coloranţii din straturi,
de regulă fericianura de potasiu. Tra-

PROCESUL REVERSIBIL

.'11·.1,PROCESU REVERSIBIL

IMAGINE LATENTĂ
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prelucrării.

OBI ECTUL FOTOGRAFIAT.

PROCESUL NEGATI V· POZITI V

,

tamentul cunoscut sub denumirea de
«Înălbire» (albire) duce la formarea
de fericianură de argint, care se
transformă, la rindul ei, În bromură
de argint dacă baia conţine bromură
de potasiu. Fericianura de argint şi
bromura de argint sint substanţe uşor
indepărtabile din gelatina straturilor
fotosensibile. In urma inălbirii rămîne
numai imaginea color (3). O ultimă
etapă constă in fixarea materialului
fotografic color pentru inlăturarea
halogenurii de argint neexpuse. Se
folosesc soluţii de fixare neutre sau
slab acide (cu tiosulfat de sodiu,
cel mai des) care să nu atace coloranţii. Se obţine astfel o imagine
color curată şi stabilă (4), imagine
ce constituie negativul imaginii formate de obiectiv în momentul expunerii.
In tratamentul practic intervin deseori şi alte operaţii ajutătoare, care nu
au o contribuţie directă 1n schema de
formare a imaginii color negative
(băi de tanare, băi de stopare, băi de
stabilizare etc.). Stratul filtru galben
şi stratul antihalo dispar pe parcursul

-:. ::

:<: :::. ,,~~ -:f; ~::~;~~ '.::.
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Obţinerea nemijlocită a imaginii
pozitive se face plecînd de la existenţa
a două imagini inverse: cea a părţilor
luminate, care dau o imagine directă
(prin developare formează o imagine
negativă), şi cea a părţilor neiluminate, care este o imagine inversă şi În
fond generatoarea pozitivului În mod
.direct. Cu alte cuvinte, in procesul
reversibil se extrage (se înlătură)
imaginea directă şi se Iasă cea inversă.

Pelicula, conţinînd imaginea laten(1), este developată iniţial Într-un
revelator alb-negru. Se formează numai imaginea argentică (negativă),
neexistind produse de oxidare pentru
formarea coloranţilor (2). Materialul
este reexpus la o lumină generală
suficient de intensă, ceea ce duce la
impresionarea halogenurii de argint
rămase neiiuminată la prima expunere. Prin developare color se va
obţine de această dată o a doua imagine argentică (inversa primeia), Însoţită însă şi de formarea coloranţilor
în fiecare strat. In această etapă
există o imagine color şi două imagini
argentice, practic o înnegrire totală
(3). Prin albirea materialului fotografic se înlătură argintul metalic,
rămînînd numai imaginea color pozitivă (4). O ultimă operaţie de fixare
este necEtsară pentru dizolvarea hată
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IMAGINE COLOR NEGATiVĂ
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ARGINT METALIC
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NEGATIV SAU REVERSIBIL?
Alegerea procedeului de fotografie
color este o chestiune determinată
de scopul fotografierii propriu-zise.
Peliculele reversibile moderne permit obţinerea unor imagini de bună
calitate, avînd culori saturate, curate,
dar problema de soluţionat rămîne
cea a vizualizării. Dispozitivele de
vizualizat diapozitive nu permit o
adevărată punere in valoare (diavizoare, lupe etc.) a imaginii. Proiecţia
- singura cale de apreciere a calităţii unui diapozitiv - asigură adevă
rata satisfacţie a muncii fotoamatorului, dar implică procurarea unor
aparate specializate şi presupune
existenţa unor încăperi întunecate.
Prin proiecţie cu aparate fără răcire
forţată însă, diapozitivele se deteriorează in scurt timp datorită căldurii.
Procesul negativ-pozitiv finalizat cu
obişnuitele fotografii pe hîrtie este
mult mai laborios şi implică cel puţin
achiziţionarea unor filtre de corecţie
a culorilor, mai ieftine În orice caz
decit un aparat de proiecţie bun.
Intervine un factor psihic - obiş
nuinţa noastră de a lucra cu fotografii - şi un factor obiectiv, legat
de uşurinţa vizualizării fotografii lor,
ceea ce face să se folosească Încă
preponderent procesul negativ-pozitiv.
Soluţia cea mai practică, mai ieftină
şi cu cele mai bune .rezultate constă
În utilizarea peliculelor reversibile la
fotografiere şi a hîrtiei diapozitiv.
Din totalitatea fotogramelor făcute,
uşor de apreciat prin proiecţie sau
simplă vizualizare, se aleg numai
acelea care sînt de real interes pentru
a fi făcute fotografii. Un film negativ
este mai greu de apreciat dacă nu
se execută fotografii, consumul de
materiale implicat fiind mare.
Probabil că viitorul imediat va demonstra eficacitatea soluţiei peliculă
reversibilă-hirtie reversibilă. Trecerea
de la fotografia din procesul negativpozitiv la cea reversibilă este simplă
şi presupune aceleaşi utilaje şi aparate.
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HALOGENURA DE AS NEILUMINATA

mHALOGENURĂ

logenurii de argint, care, in cantitate
extrem de redusă, nu s-a transformat
în argint metalic şi pentru inlăturarea
stratului antihalo.
Procesul reversibil a fost iniţial
aplicabil numai pentru filme; azi, prin
inversarea ordinii clasice a straturilor, se fabrică hirtie diapozitiv pentru obţinerea de fotografii direct după
filmele reversibile.

IMAGINE COLOR POZITiVĂ
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din revistele
de spe[ialitale
Optimizarea recepţiei in banda de
70 cm s~ obţine cu un amplificator de
antenă. In componenta schemei ce o
prezentăm, elementul "principal il constituie tranzistorul cu efect de cimp
de tipul BFW 11.
Cîştigul acestui amplificator este de
11 dB.
Cele două linii din circuitele oscilante, L 1 şi L2,sint confecţionate din
sîrmă de Cu Il 1,2. Linia L. are 6 cm
lungime, iar L2 are 7 cm. Cuplajul cu

antena,. respectiv cu fiderul, se ia la
4 cm de la punctul rece"
Construcţia ampli'ficatoruJui se face
Într-o cutie cu două compartimente.
În peretele despărţitor se montează
tranzistoru 1.
Regimul de funcţionare ar tranzistorufui se obţine cu potenţiometrul.
de 1 k.ll...

«MULLARD - LONDON» -

Anglia

I

Eficacitatea montajului a.lă.turat este
bună, fiind de ± 16 dB la frecvente
joase şi de ± 10 dB la frecvenţe. inalte.
Primul etaj fiind repetar pe emitor,
impedanţa de intrare atinge valori de
0,4-0,5 Ma.. fiind deci recomandat a

«MLODV TECHNIC»-

R.P.

inF

fi cuplat la. doz.e piez.oceramice. Tranzistoarele pot fi inlocuite cu cel.e din
seria E.FT..

«RAJ)IO» -

Circuitul integrat UL 1 490 este fabricat şi utilizat În etajele finale de audiofrecvenţă din radioreceptoare. Alimentarea circuitului se face cu 12 V.
Funcţionarea sa este asemănătoare
cu a circuitului integrat TBA 700 (LP.RS.).
Polonă

Un convertor pentru benzile de unde li>
scurte poate folosi ca oscilator local
şi un oscilator ce conţine un cristal
de cuarţ. Tranzistorul formează un
etaj oscilator care îşi aplică semnalul
diodei. Tot pe diodă soseşte şi semnal
de la antenă prin circuitul oscilant.
De la' diodă semnalul rezultat prin

amestec se apUcă la intrarea unui
radioreceptor, pe gama undelor medii.
Convertorul poate fi utilizat şi pentru
translatare in gama undelor lungi.

«THE ELECTRONIC ENGINEER»
-S.U.A.

U.R.S.S.

-/9-12)11

-9V
LA RECEPTOR.

Cu acest

frecvenţmetru

se poate

măsura frecvenţa

unui semnaa de audio-

frecvenţă.

şi

Gama de măsură acoperă domeniul cel mai solicitat, respectiv intre 100 Hz
10 kHz.
Se observă că această schemă conţine patru porţi ŞI dintr-un circuit integrat
Cel mai adecvat acestui montaj este CDB 400.
Instrumentul indicator trebuie să aibă sensibilitatea de 100)tA.

«RADIO TELEVIZIA ELECTRONICA»
- R.P. Bulgaria

Interpus intre microfon şi modulatorul unui emiţă
tor, montajul alăturat menţine un nivel de ieşire audio
practic constant.
Amplificarea montajului atinge valoarea de 1 400.
Eficacitatea acestui compresor de dinamică il recomandă a fi montat În emiţătoare, magnetofoane ete.
In plus, trebuie amintit faptul că are coeficient de
distorsiune redus.

«HAM RADIO»- S.U.A.
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Extremitatea mesei
de lucru dintr-un ,atelier
poate fi uşor transformatăintr-unsup,ol't universal,aşa cum vă sugerează fotografia alătura

Destinat racordurilor de la acumulatoarele auto. conectorul din figura
alăturati se adaptează la orice tip de
bome şi cabluri de legătură. Montarea
şi demontarea sa se fac cu multă
uşurinţă. prin acţionarea şurubului de
stringere. Rama exterioară se poate
confecţiona din oţel inoxidabil, şurubul
din alamă, iar bacurile din plumb (pentru a nu deteriora bornele prin stringere).

tă.Găurilevor fi măsu
rate după dimensiunUe

sculelor şi vorfiaUnj,ate
din considerente estetice,. So.luţia permite gă
si rea rapidă a sculei cău
tate.. intătur.ind totodată
degradarea extremităţi
lor ascuţite prin .Iovire
sau atingere repetată
(cum se infimplăla păs
trareain sertare, cutii
etc.).
Filtrarea prin metode obişnuite (cu pilnie
şi hîrtie de filtru, tifon
etc.) a unor cantităţi mici
de lichid este adeseori
anevoioasă.

Pentru a preveni atingerea accidentală dar şi pentru a proteja
dinţii pinzei de bomfaier
-; vă recomandăm o soluţie

Simplă:

acoperiţi

muchia exterioară a pinzei cu o spiţă de la o
umbrelă defectă, tăiată

in prealabil la lungimea
adecvată. Spiţa poate fi
uşor imobilizată pe pînză
prin strîngere cu o bucată de elastic.

Operaţia

poate fi uşurată simţitor
prin aşezarea in interiorul pilniei, peste tifon
sau hirtia de filtru, a
unor şaibe metalice de
diametru adecvat, cît mai
grele.

Imaginea alăturată vă
un suport articulat pentru fixarea şi orientarea blitzuluiin timpul fotografierii, eliberînd astfel mina
operatorului.. Suportul este
alcătuit dintr-o placă de bază
(bloc de lemn sau placă metalică) şi două profile informa de t (meta1ice), prinse
intre ele cu şuruburi prevă
zute cu pi uJiţe.;Uutu re. Prln
cete douăaftkulatit mobile.,
blitzul poate fi rotit in două
plane perpend:iculare, acoperind astfel intreaga gamă
a orientărilor necesare.
sugerează

Ramurile uscate ale
copacilor pot fi tăiate de
pe sol şi fără să apelăm
la scari. Este suficient
să fixăm ferăstrăul pe un
suport prelungitor (o
stinghie din lemn de lungime adecvată), prinzindu"- În două sau trei
şuruburi M4-M6.

CUVINTE ÎNCRUCIŞATE
ORIZONTAL: 1. Sulfatul dublu de
crom şi potasiu - Se obţine inmuind
fotografia Într-o anumită soluţie. 2.
Caracter distinctiv - Substanţă revelatoare foarte Întrebuinţată - Fixat la
mijloc. 3. Nu permite trecerea luminiiJudetul cu intreprinderea «Electrobana1»>. 4. Metru pătrat - Acetic, in băile
de virare (sing.) Comună
in
RaS. Cehoslovacă. 5. Substanţă folosită ca reductor in fotografie- Din Urziceni - Nota trad. 6. Dă tonul- Plantă
din a cărei rădăcină se obţine o materie colorantă roşie - Fir. 1. Fizician
fotograffrancez (1165-1833), a realiprima fotografie (1826) - Imagine
de debut 8. Oraş În Siria - Procedeu
prin care imaginea fotografică albnegru se transformă intr-o imagine
alb-culoare. 9. Copie fotografică pozitivă servind fa proiectarea imaginilor.
10. Aşezat În fata cuiva - .. .În acetonă

fITI

mate - Există. 5. Culese din inimă
A primi În colectiv. - Argon. 6. Alcool
utilizat pentru uscarea rapidă a materialelor fotografice - Fotografie.. 7.
Comună În jud. Harghita Material
de construcţie. 8. Pirghie de oţel ... În laborator - In centrul pozei ... Milimetru. 9. Fulger electronic - A
preda primele cunoştinţe. 10. Stronţiu
- Pasionat de arta fotografică. 11. La
conferinţă - Tmbunătăţeşte imaginile
subexpuse sau subdevelopate. 12.
... V AREX, aparat destinat realizării
de diapozitive - A luat parte la a
şasea
aselenizare cu
astronava
«Apollo-17» (1972).
Cuvinte rare: TOT A, TRIC, ANO,
LOM.
ION PASCAL

pană., ca o lamă de cuţit. EI trebuie
să se adapteze cit mai bine la forma
crestăturii din $urub, care este de

Pentru a lucra comod si efident cu o surubelnîtă -si tot'odată
pentru a-i 'mări dur~ta d~ folosinţă
-; virful ei nu trebuie ascuţit În

regu1ă dreaptă: Este adevărat că
o şurube'lniţă bine ascuţită permite
efectuarea unor operaţii de fineţe,
potrivindu-se la o gamă mai largă
de şuruburi, dar pe de altă parte
ea se va toci (ştirbi, indoi) mai
repede, va lucra cu joc şi va deteriora şurubul prin aşchierea marginilor crestăturii.
Cind «ascuţiţi}) o şurubelniţă,
luaţi drept model un şurub de dimensiuni adecvate, aşa cum se
arată În figură.

-Adăpostladmp (oltJ.11.ladistanţă

mare - Putin ...azotat - ... Nicolescu,
matematician român (1903-1915). 12.
Discul care Iasă să trecă o cantitate
mai mare sau mai mică de lumină Curs.
VERTICAL: 1. Revelator cu recunoscute proprietăţi egalizatoare - Reglarea frecvenţei a două aparate. 2. Fizician francez (1845-1921), taureat al
premiului Nobel. a elaborat prima metodă practică de fotografiere În culori
- Tulpină subţire. 3. Nelipsită din solutiile existente În laboratorul fotoamatorului - ..• de potasiu, utilizată În
băile de intărire şi slăbire a imaginii şi
in unii revelatori. 4. Fotografii inră-
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MUSTA TĂ CRISTIAN -

reşti

Bucu-

Mulţumim pentru felicitări şi sugestii. Materialul se va publica În limita
spaţiului. Aşteptăm şi alte materiale.

CUJCU NELU - Petroşani
Modul cum este prezentată schema
împiedică publicarea articolului.
CRUCERU CORNEL - Ploieşti
Vom reveni şi asupra porumbeilor
decoratori. Transformatoarele la care
vă referiţi se găsesc În
FEHER FLORIN - ClI'atlo",a
Magazinul care a vîndut magnetofonul este
a vă da şi schema.
-jud. Alba
lnc:eplncl cu nr.1!1978, revista noastră
acest subiect.
1R1f'~IWI'yn.l!iO VASllE- jud. Timiş
publicat şi vom mai
redresoare cu tensiunea s'tabilizată.

Ing. R. RADU - \,oU1npl.lUllusg
Acesta nu. Cele despre auto - da.
~ng. BARB VIOREl- Timişoara
Materialul este nepublicabil.

CiORTEA TUDOR - Timh~oara
Nu deţinem În redacţie exemplare
anii trecuti ale revistei «Tehnium».

BRADEA ION - Braşov
Montaţi diode 1 N 4007 sau F 407 in
puncte, cum este montat şi seleniul.
Eventual În serie cu puntea conectaţi şi
un rezistor de 2 il /5 W.
ORZA IULIU - Constanţa
Scrisoarea dv. a fost remisă federaţiei de specialitate.
ANISEI C. - Piatra Neamţ
Vom publica În două variante: cu
tranzistoare şi circuite integrate. Urmă
riti rubrica HI-FI.
. DRĂSHICI ANTON - lugoj
Pentru orice staţie de emisie, indiferent de putere şi banda de lucru,
este necesară o autorizaţie. In rest, nu.
IONESCU GABRIEl- Bucureşti
I.P.R.S.-Băneasa produce o gamă
largă de tiristoare şi unele în capsula
la care vă referiti. Tuburile la care vă
referiţi au echivaiente În seria modernă
cu soclu naval. Verificati un
BRĂNESCU FlOREA şani

Am reţin ut
DiRV ARU

dv.

BU4::ur~eşti
Vă feiidtăm pentru rezultatele
nute În domeniul construcţiilor electronice. Vom publica şi o orgă de
lumini de genul celei solicitate.

DUMITRA$CU

A. Materialul
poate fi publicat.

GEORGESCU C. - Hunedoara
Vom mai publica amplificatoare de
mare putere.
NITĂ
ALEXANDRU jud.
Prahova

I

I
I
I

I

I
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IL... _ _ _ _
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ENACHE AUREl - jud. Olt
Colaboratorilor noştri le puteţi scrie
prin intermediul redacţiei.
CONSTANTIN GHEORGHE Bucureşti

Un alimentator de 9 V fără transformator se construieşte cu un rezistor
sau condensator serie. Valoarea acestor elemente depinde de consumul
aparatului. În rest, nu cunoaştem.
PASZKA lASZlO - Oradea
Am reţinut sugestiile şi observaţiile dv. Vă mulţumim .
CIŞ MAS IOAN Cluj-Napoca
Materialul trimis va fi publicat.
CREŢU

DAN -

Zaiău

A mai fost publicat. Aşteptăm alte

CONSTANTiN -

ce fel de tuburi sînt Tranzistoarele la care
echivalente în

BAIŞAN

Deocamdată

nu.
EUGEN -

Sucu-

şi

apoi co-

montajul
rezultatele.

ADRiAN - RimSărat
Vă recomandăm să construiţi

de

orice tip de doză sau magnetofon.
SĂlU MUGUREl - Caracal
Traductorul fiind nerealizabil, arti~
colul este nepublicabil.

stanţa
Nu ştiu

nicu

ITAB

Acest aparat face parte din
clasa radioreceptoarelor portabile, recepţionind numai gama
undelor medii, respectiv gama
de frecvenţe cuprinse intre 520
şi 1 620 kHz. Frecvenţa semnalului FI este de 452 kHz. AIimentarea se face cu 4,5 V din
baterii. Tranzistoarele T1 , T 2 şi
T3 se .pot inlocui cu EFT 317 sau
EFT 319, T4 şi Ts cu EFT 353,
iar T6 şi 17 cu EFT 323.

DECEANU VIRGil - Turda
Materialul trimis de dv. a fost reţinut spre publicare.
DRĂGUŞ GHEORGHE - Braşov
Nu este publicabil,
CIOTU DAN - Vatra Domei
Mulţumim pentru felicitările adresate redacţiei. După cum vedeţi, chiar
În acest număr publicăm un receptor
de trafic. Vom mai publica din acest
domeniu.
BĂNICĂ GHEORGHE - Ploieşti
Dioda F 407 are tensiunea inversă
800 V şi curentul mediu redresat750 mA.
IOAN FlOREA - Constanta
Trebuie să determinaţi de unde provin distorsiunile:
amplificator sau
din boxe.
Poate difuzoarele nu sint de calitate.
ClAPONIEA OCTAVIAN -Con-

GABRIEL

AF261

IIElUI

Din descrierea dv. nu putem preciza
ce tip de tranzistor poate fi. Ca să vedeţi dacă funcţionează verificaţi-I intîi cu un ohmmetru şi apoi conectaţi-l
În montaie simple, experimentale.

amplificatorul din figura 1; este mult mai
simplu. Acesta debitează o
~e
4 W cu distorsiuni de 1 la
Diodele
redresoare pot fi şi F 404. Transformator de ieşire se găseşte in comerţ
pentru aparatele de radio echipate cu

El 84.
La acest amplificator se poate cupla

AF260/R

ION
A 'fost
PINODA
Schema a fost
revista noastră.
SUDICA - Buzău
Potenţiometrele sînt cu rezistenţă
liniară. Puteţi exclude intrarea 1.
ROHAT EMil - făgăraş
Casetofonul nu este suprasolieitat.

AF260/P

AA12C

