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Odată cu dezvoltarea impetuoasă a electronicii, radioamatorismul se impune tot mai mult ca sport concret al
constructorilor, prin realizarea unor aparate moderne
menite a facilita traficul în complicata reţea apărută din
aglomerarea benzilor de frecvenţă.
Pe primul plan al necesarului pentru legături se situează
realizarea unor radioreceptoare cu performanţe electrice
ridicate sau ameliorarea radioreceptoarelor deja existente
în exploatare.
Aceasta impune constructorilor amatori să posede un
bagaj de cunoştinţe teoretice corespunzătoare noutăţi
lor din domeniul radiotehnicii, noilor componente elec-

tronice şi bineînţeles specificului actualelor tehnologii de
asamblare.
Noile componente electronice active se caracterizează
în principal prin factor de amplificare mare, zgomot propriu n .>dus şi o pronunţată stabilitate în funcţionare;
tocmai de aceste calităţi se ţine cont în sinteza şi construcţia radioreceptoarelor.
În scopul stimulării creaţiei tehnice şi promovării noului în rindul radioamatorilor, prezentăm datele tehnice
şi modul de realizare practică ale unui radioreceptor de
trafic pentru banda de 2 m, cu performanţe electrice deosebit de bune, apt a recepţiona emisiuni CW, MA şi SSB.
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In domeniul electrotehnic s-au
realizat lucrări dedicate automatizării punctelor termice urbane şi
industriale cu agent termic apă f·ierbinte şi instalaţii de fortă şi lumi.nă
la diferite constructii social-culturale.
.
Lucrările de diplomă incluzînd
un volum mare de cercetare ştiin
ţifică au avut ca temy. «Ventilarea
naturală a halelor industriale şi Încălzirea prin radiaţie a acestora»,
«Utilizarea energiei solare pentru
incălzirea apei», dnstalaţii pentru
depoluare prin distrugerea deşeu
rilor de triazin», «Automatizarea
unor
aferente
centralelor termice»,
{{R:educerE~ cheltuielilor de eXDl4)a~
regfare.a fltuc.ului

$:

la
solluţiol1area

unor propr't)dl!Jcl~e.
avansarea unor
ipoteze noi necesare perfecţionării
muncii in unităţile economice.
Ceea ce reprezenta. nu demult" un
test pedagogie;. menit să verifice numai suma cunoştinţelor teoretice dobindite in anii studenţiei. reprezintă
astăzi maferializarea unui pretios indemn adresat de secretarul general am
partidului,
tovarăşul
NICOLAE
CEAUŞESCU, şi anume ca absolvenţii fiecărui institut de invă1ămint
superiOlr să realizeze la sfirşituE studiilor lucrări de diplOlmă aplicative.
menite să răspundă direct" prin SOlIuţii Olriginale. unor prOlbleme de mare
interes pentru un~1ăţile industriale. Şi
În acest an, prOlmoţia de specialişti a
răspuns acestui inţelept sfat adresat
de secretarul general al partidulllli"
printr-o creştere considerabilă a numărului de prOliecte de diplOlmă integrate fie i'n cOlntracte ale catedreiolr. fie
dedicate rezOllvării unei tematici induse in prOlgramele de cercetare departamentallă sau republicană.
Recentele sesiuni de comunscări
ale cercurilor studenţeşti.
studenţii anilor mari şi-au pre-

Bucuabsolventii Facultăiii
instaconstrucţii şi-au axat prinde cercetare În
termotehnică

cum ne dedr. ing. CGnstantin Ionescu, prodecanul Facultăţiii de instalaţii pentru construcţii,
fIIlabsolvenţiii realizează un tip de
lucrare complexă ce cuprinde efectuarea de studii, proiedări şi cercetări direcţionate pe tematica de
cercetare contractuală a catedrelor, la rindul ei legată dired de solicitările unităţilor produdive. Iată
citeva exemple de teme finalizate
de absolven1ii adualei promoţii de
ingineri: «Racord termic şi studii
de măsurare şi contorizare la complexele zootehnice de la Cimpia
TurziiiiB, «Instalaţii hidraulice şi termice la cămin P+8 şi cantină de
tip studenţescB. UHima realizare a
fost apIIicată pentru autodotare la
construcţia căminului şi cantinei
din cadrul Institutului de constructii. Din domeniul termotehnicii au
fost realizate: «Instalaţie de frig cu
compresie la tC.R.A.-Satu Mare şi
la Combinatu; chimic Giurgiu» şi
4dnsfalaţiie de frig cu absorbţie la
Combinatul chimic Fălliceni».

cîteva
din telucrări rea-.
matica celor peste
lizate de absolventii acestui an arată
calitatea legăturilo; existente între Învăţămînt, cercetare şi producţie, faptul că actuala promoţie de ingineri
constructori cu specializarea instalaţii au fost confruntaţi incă din perioada facultăţii cu necesităţile producţiei, că munca lor de cercetare şi proiectare a fost cu atenţie îndreptată
spre acele teme care oferă posibilităţi largi de aplicare, nu numai ia o
singură unitate productivă, ci la mai
multe unităţi de acelaşi profil.

**'*

Cu puţin timp in urmă, cel mai
mare institut de învăţămînt superior
din ţară, Institutul politehnic din Bucureşti, a găzduit tradiţionala sesiune a
cercurilor ştiinţifice studenţeşti., organizată În cadrul Festivalului naţional
«Cîntarea României», ediţia a II-a, manifestare in cadrul căreia au fost prezentate 1 512 lucrări, avînd ca autori
2500 de studenţi ce fac parte din
67 de cercuri ştiinţifice.
O mare parte din lucrările susţinute
În cadrul profilelor chimic, metalurgic, mecanic, electric şi energetic au
reprezentat părţi constitutive din pro-

iedele de diplGmă sau chiar proiecte
integrale cu care absoJvenţii se vor
prezenta În faţa comisiilor fie in facultate,fie, conform uneifrumGase trad,jţj~ direct in producţie., undespecîaHştii vor cîntări Gbiectiv ;apo,rtul de
originalitate in rezolvarea unor probleme de mare interes.
Faptul că cea mai mare parte a tematiciilucrăriJor de diplomă este Încredinţată viitorilor ingineri încă din
anul IV, deci cu un an inainte de
absolvire, constituie un
in
temei
pentru calitatea
condiţiile unui interval de timp suficient pentru munca de cercetare şi
destinată realizării

de
IJH~sedirltelle

Consiliului
Studentilor l.omUlrm:m
politehnic

marcă faptul că unele
aflate in tematica proiectelor sint realizate cu participarea unor colective de studenţi din ani diferiţi,in
vederea cGnUnuării cercetărUof in
anii următori p.enfru perfecţiGna
rea rezultatelor Gbţinute, pentru
continua optimizare a rezGlvăriler
ofe.rite. Totodată, prezenta .specialiştilor din producţ.iela conducerea
lucrărilor de dipJomă, stagiile ef·ectuate de absolvenţi În producţie,
inaceJe unităli unde lucrări.le lor
se vor aplica fie ca p.ărţiale unor
contracte incheiate de catedrele
de specialitate., fie ca lucrăriinde
pendente,reprezintă garanţi.a nivelului ştiinţific şi a eficienţei economice a .proiectelor semnale de
componenţii promoţiei 1'978».

La Facultatea de tehnologie a construcţiilor de maşini, intreaga tematicăa lucrărilor de diplomă esteinspirată de contractele si conventme ca-

tedrelor de specialitate incheiate cu
unităţi productive şi cu institute de
cercetare departamentale sau nationale (Intreprinderea de maşinigreie
Bucureşti, lntreprinderea de mecanică
fină,lnstitutul naţional de motoare
termice, LRA.-Griviţa etc.).

Interlocutorul
nostru, tovarăşul
cont. dr. ing. Gheorghe Zgură I prodecanul Facultăţii de tehnologie a
construcţiilor de maşini, menţiona faptul că, încă din anul IV, activitatea de
cercetare În vederea elaborării lucră
rilor de diplomă este cuprinsă în program cu 18 ore săptămînal, in timp ce
in anul V, ultimul semestru este deintegral acestor lucrări. Un punct
in
.calităţii proiectelor este şi
instrumentului
matematic in cercetare, realizarea de
nrt~l"Ir:::lrn,o matematice complexe În vecreşterii eficienţei muncii de
cercetare.
Citeva lucrări
şi la sesiunea de r:nlmllnlf'i'ln
marcă
gradul lor de apliccibiiitate: Jmarrlornetru pentru .....,";C'tllr""ro,,"
axiale şi a momentului de
la găurire şi adaptarea
dispozitiv pentru aşchierea burghielor pe maşina de ascuţit scule» (autor:
Iosif Mircea, anul V), «Stabilirea matriţei dimensionale şi proiectarea suporţilor portponsoane folosiţi in construcţia de ştanţe şi matriţe modulate»
(autori: Magdalena Lazăr şi Maria Carmencita Medrea, anul Vl, «Dispozitiv
pentru studiul rigidităţii barelor de
strunjit şi alezab> (autori,: Mariana Irim~scu şi Emil Gheaţă, anul V).
In ansamblu, intreaga tematică a
lucrărilor prezentate de absolvenţii Facultăţii de tehnologie a construcţiilor
de maşini, strins legată de cerinţele
producţiei, a fost concretizată in stu(fii şi cercetări ce solicită viitorilor ingineri cunoaşterea exactă a parametrilor reali din unităţi economice diverse ca profil. a problemelor actuale de
modernizare a tehnologiilor implicate
de introducerea progresului tehnic in
fiecare intreprindere productivă.
Şi

*'

la Facultatea de

mecanică,

prac-

tica muncii de cercetare În colective
(studenţi, cadre didactice, specialişti) a devenit de ciţiva ani o tradiţie con~retizată În elaborarea unor
studii şi cercetări valoroase.
Două lucrări remarcate la Sesiunea
de comunicări a cercurilor ştiinţifice,
deş.i aparţin unor studenţi din anul IV,
au ş.ansa transformării În proiecte de
dfplomă: «Instalaţie pentru simularea
solicitărilor de origine termică in pistoanele motoarelor cu ardere internă»
(autor: Ştefan Mindru) şi «Cercetări

mixte

privind procesul de admisie la motoarele de autovehicule in patru timpi»
(autori: Puiu Mihail Vioreanu şi Mihaela Boncoi). De
a fost
re marcată lucrarea
cadrul
teoretic
venti!atoarelor
relor diesel»
anul V, Viorei
Constantin
Hu, Daniel Dobrescu, Dan Popescu,
Mihail Rădulescu), lucrare ce vizează
real iza. rea in producţie internă a ventilatoarelor axiale pentru familia motoarelor diesel ră.cite cu aer.
În multe cazuri, conducerea ştiin
ţifică a lucrărilor susţinute de studenţii facultăţii de mecanică a fost realizată atit de cadre didactice cu o deosebită experien'ţă În cercetare şi producţie, cit şi de specialişti di.n intreprinderi şi institute de profil (Întreprinderea «Steaua roşie»-Bucureşti,
Institutul naţional de motoare termice,
Institutul de petrol şi gaze Ploieşti etc.).
La Facultatea de metalurgie aplicabilitatea lucrărilor de diplomă reprezintă una din condiţiile principale ale
opţiunii viitorilor ingineri specialişti
Într-o ramură cu o dezvoltare explozivă in economia naţională. De ani de
zile, generatiile de specialişti in metalurgie fizică, siderurgie, agregate.
turnătorie-forjă şi metalurgia metalelor neferoase au avut ca beneficiari
principalele combinate din ţară: Hunedoara. Reşiţa, Ga!aţi, Tîrgovişte, Slatina etc.
La catedra de siderurgie discutăm
cu tovarăşul prof. dr. ing. Mihail

Adrian:

"In acest an, aria tematicii

lucrărilor de diplomă s-a Îmbogă
ţit,

munca de cercetare a studen-

ţilor dind rezultate valoroase. Se
pot cita printre lucrările cu o deosebită eficientă economică:

«Cer-

cetări in legătură cu influenţa teh-

nologiei adaptate la calitatea tablemărci uzuale
de oţel carbon», autor: Gheorghe
Dodan, «Cercetări cu legătură În
influenţa. vibraţiilor la intensificarea procesului de decapare a Ba-

lor groase din unele

minatelor din oţeb, autor: Stelian
Dinu. Prima lucrare a fost realizată
baza testării a 500 de
la
siderurgic
conchume celei de-a doua
in cadrul căreia a fost realizată
o, instalaţie de laborator, vor cana
tribui la sporirea eficienţei procesului de decapare pe baza unui
model fizic, aducind in acelaşi timp
importante economii materiale
(acid sulfuric) şi mărirea productivităţii muncii prin reducerea timpului pe operaţie. Această lucrare
va avea drept beneficiari Intreprinderea «Republica»-Bucureşti şi
I.S.P.S.-Buzău".
La sesiunea de comunicări a cercurilor ştiinţifice au fost prezentate fragmente din lucrările de diplomă realizate de absolventele Dorina Onica
(<<Caracterizarea oţeluriJor destinate
-fabricării de arcuri pentru autoturisme şi vagoane») şi Mihaela Galaci
(<<Posibilitatea inlocuirii wolframului
in oţelurile rapide»). Beneficiarii cercetării studenţeşti inglobate În aceste
proiecte de diplomă, distinse cu premiul al II-lea, sint Combinatul de oţe
luri speciale Tîrgovişte şi Institutul de
cercetări metalurgice.
Preocupările viitorilor ingineri metalurgişti, exemplificate sumar in lucrările amintite, îmbrăţişează însă o
paietă bogată de obiective, dintre care
putem cita valorificarea superioară a
materiilor prime şi lărgirea bazei de
materii prime, optimizarea calităţii produselor metalurgice, asimilarea unor
produse noi, creşterea ponderii oţe
lurilor aliate şi a fontelor de calitate,
reducerea consumurilor specifice etc.

perioadă de familiarizare, care, de fapt.
amina debutul in profesie. Consecinţele pozitive ale integrării invă1ămin
tu lui cu cercetarea şi productia işi
dovedesc. astfel, pe deplin viabilita-

lea şi in cel mai important examen al
studentiei - proiectul de diplomă.
cAuN STANcuLESCU

t. - Studentii aRu'ai V. Facultdea de lellnologie a constructiilor

maşini, Institutul politehnic BaClll'eŞti, in laboratorul de optimizări ale proceselor tehnologice, acolo unde se concretizează proiectele de diplomă.
2. - La Universitatea Bucureşti, viiit.orii specialişti in fizică beneficiază de o _bază corespunzătoare realizării 8Il0l' proiecte de diplomă

de

valoroase. In imagine: .n aspect din Iaboraterul de microscopie
electronică.

3. -

in

terminări

laboI'atGml de fizică a energiilor inaRe se realizează dede ionizare pentru finaliizall'ea .IDor lucrări de cercetam

ştiinţifică.

4. - Viitorii iagineri
utille

productivă lucrări

:realizează şi
cOIllllcre6zării

practică
diplomă.

ia timpul slagiullui de

proiedeior de

*

Şi la
canică

'* *

Facultatea de matematică-medin cadrul Universitătii Bucureşti, tematica lucrărilor de' diplomă
este in prezent puternic racordată la
realităţile producţiei, la necesităţile
:lcesteia. Un exemplu grăitor îl constituie activitatea de cercetare din cadrul catedrei de mecanică, unde stuparticipă activ alături de cadidactice la realizarea unor teme
cu parametri
de eficienţă
economică si
Printre beneficiarii contractelor se numără Ministerul Metalurgiei, Ministerul Industriei Chimice, Consiliul National al
Apelor, Ministerul Industriei C'onstrucţiilor de Maşini, Ministerul Energiei
Electrice, INCREST etc.
Citeva teme ale proiectelor, cum ar
fi: «Tragerea sîrmelor În procesul de
laminare a benzilon>, «Asupra extrudării metalelor», «Influenţa vitezei in
procesul de laminare», {dnfiltraţiile de
apă in barajele lacuri lor de acumulare», «Fluajul rocilor tari», «Modele
matematice in investiţii», {<Modele matematice in probleme de intreţinere a
utilajelof}>, «Model de simulare pentru trafic urban», se constituie in argumente convingătoare pentru apropierea şi implicarea cercetării matematice În probleme economice din diverse ramuri: construcţii de maşini, aerodinamică, metalurgie, energetică, economie industrială.

*

* *

Tematica lucrărilor de diplomă
atestă pentru promoţia '78 şi faptul
că actualii absolvenţi ai institutelor
de Învăţămînt superior vor putea păşi
În universul productiei, eliminînd acea
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Fiz. A. MĂRCULESCU
După

cum s-a arătat în articolul precedent (vezi nr. 6/19781 filtrarea cu ajutorul unui condensator montat În paralel pe rezistorul de sarcină este eficientă numai atunci cînd se folosesc
valori mari ale capacităţii. Dacă nu dispunem de un condensator cu capacitatea necesară, în funcţie de curentul
redresat (vezi tabelul din articolul precedent), putem monta În paralel două
trei condensatoare, astfel încît suma capacităţilor lor să depăşească valoarea
cerută. Reamintim că la conectarea în
paralel a condensatoarelor, capacitatea
rezultantă este suma capacităţilor componente. în astfel de cazuri toate con-

densatoarele vor avea tensiunea de lucru
mai mare sau cel puţin egală cu valoarea
de vîrf a tensiunii redresate.
Filtrele de netezire propriu-zise conţin
două sau mai multe condensatoare în
paralel pe sarcină, avînd intercalate în
serie elemente de şoc, care pot fi bobine
sau rezistoare. Trei exemple frecvent întîlnite sînt redate în fig. 4, 5 şi 6.
Componentele alternative ale tensiunii redresate (cu frecvenţele de 50 Hz,
100 Hz etc.) se reîntorc în cea mai mare
parte la redresor prin condensatorul C l ,
acesta avînd o reactanţă capacitivă relativ mică. Componenta continuă trece
uşor prin bobina de şoc L soe, care prezintă o rezistenţă ohmică' scăzută (o
mică parte din tensiunea redresată va
«cădea» totuşi pe rezistenţa şocului).
Pe de altă parte, bobina de şoc prezintă
o reactanţă inductivă mare, opunîndu-se
la trecerea componentelor alternative
spre rezistorul de sarcină.
Condensatorul C2 are rolul de a conduce (înapoi spre redresor) fracţiunile
componentelor alternative care au reuşit
să treacă prin bobina de şoc. Reactanţa
capacitivă a acestui condensator este
mică în comparaţie cu rezistenţa de
sarcină Rs'
Eficienţa filtrului este cu atît mai bună
cu cît condensatoarele au capacităţi mai
mari şi cu cît bobina de şoc are o reactanţă inductivă mai mare. Pe de altă
parte, bobina de şoc trebuie să fie realizată cu conductor suficient de gros (în
funcţie de curentul dorit), pentru a prezenta o rezistentă ohmică scăzută.
Condensatorul. CI mai are, în afara
funcţiei de netezrre, şi rolul de a mări
valoarea componentei continue din tensiunea redresată. Acest efect se produce

IIDII181 HllVlllll
MARK ANDRES

Constructorii amatori ajung, mai devreme sau mai tîrziu, la concluzia că
un alimentator de putere, cu performanţe ridicate şi posibilităţi multiple
de utilizare, reprezintă un accesoriu
indispensabil pentru laboratorul lor.
In cele ce urmează propunem construcţia unui redresor ca parte
componentă a alimentatorului - conceput pentru a funcţiona la tensiuni
intre 0-300 V, cu un· curent de pînă
la 5 A.
la proiectarea schemei s-au avut
În vedere cîteva considerente de ordin
practic:
- necesitatea de a redresa atit tensiunile joase, frecvent utilizate (0-30 V),
cît şi tensiunea de reţea (220 V);
- curentul debitat să satisfacă atît
cerinţele obişnuite, de alimentare a
montajelor tranzistorizate, cît şi unele
nevoi ocazionale (înCărcat acumulatoare, acoperiri galvanice etc.);
- posibilitatea de a furniza tensiune redresată pulsatorie. fără filtraj,
necesară În unele montaje cu tiristoare (atunci cind se impune trecerea
prin zero);

- filtrul de joasă tensiune (pînă la
30 V c.c.) să fie eficient pentru curenţi
pînă la 3 A.
Pentru îndeplinirea acestor condiţii
cu aceeaşi punte redresoare DrD+,
s-a ales varianta cu comutator şi borne de ieşire separate. Astfel, În poziţia 1 a comutatorului K, la bornele de
ieşire 1 se culege tensiune redresată
(bialternanţă) pulsatorie. Limitele de
tensiune şi curent la aceste borne
sint cele impuse de diodele folosite.
Valoarea ·efectivă a tensiunii redresate este aproximativ egală cu valoarea efectivă a tensiunii alternative de
intrare.
Pentru poziţia 2 a lui K, ieşirea 2
furnizează tensiuni continue Între O30 V, bine filtrate pentru curenţi de
pînă la 3 A. Această ieşire poate fi
completa-tă cu un montaj de stabilizare-reglaj-protecţie automată, pentru obţinerea unui alimentator de calitate. Condensatoarele C 1 şi C2 vor fi
de cel puţin 22ooJLF, cu tensiunea de
lucru de 35-40 V. Şocul se realizează
pe un pachet de tole E + I cu secţiu
nea miezului mai mare de 8 cm2 •
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cu atît descărcarea condensatorului C l
se produce mai încet. Prin urmare, tensiunea redresată nu mai «are timp» să
descrescă pînă la zero la sfirşitul pulsului,
aşa cum s-ar fi întîmplat În absenţa
condensatorului; începutul pulsului următor găseşte condensatorul parţial încărcat.
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REDRESOR
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+

trării, şi totodată creşterea apreciabilă

IEŞIRE

REDRESOR
+~--------4-------~~----~

Variaţia tensiunii la bornele condensatorului C l este prezentată În fig. 7
(linia plină), pentru cazul unui redresor
moIioalternantă. Se observă netezirea
pronunţată a 'pulsaţiilor, ca efect al ftl-

+

u

a componentei continue, care poate să
ajungă pînă la 80-90 la sută din valoarea
U max • Bineînţeles, amploarea acestor efecte depinde - pentru un filtru dat de valoarea curentului consumat în sarcină. în cazul extrem, cînd sarcina este
deconectată (curent zero), condensatorul C l se încarcă pînă la valoarea U max
(valoarea maximă a tensiunii alternative
debitate de transformator) şi nu se mai
descarcă.

face prin redresor, deoarece diodele nu
conduc în sens invers). Cu cît este mai
mare rezistenta de sarcină (mai mic
curentul cons~mat) şi cu cît este mai"
mare reactanţa inductivă a şocului (care
se opune la creşterile rapide de curent),

Prin urmare, atunci cînd conectăm un
filtru la ieşirea redresorului, valoarea
tensiunii continue obţinute depăşeşte valoarea efectivă a tensiunii alternative de
intrare, apropiindu-se mai mult sau mai
puţin (în funcţie de curentul consumat)
de valoarea de vîrf U max'
De exemplu, dacă valoarea efectivă a
tensiunii de la transformator este
U ef =300 V (măsurată de voltmetru),
valoarea maximă este U max = 1,41 x 300 V
~ 420 V. Dacă la bornele condensatorului C l din filtru, componenta con·
tinuă atinge 0,8' U max> rezultă U== 0,8 x
x 420 = 336 V, ceea ce depăşeşte apre·
ci abil valoarea efectivă dată de transformator.

Tolele se montează nelntreţesut, cu
Întrefier (0,5 mm) din carton Între E
şi 1. Conductorul folosit va fi ales
astfel Încît să suporte fără Încălzire
un curent de 3 A. Dacă se utilizează
fir unic, el va avea diametrul de cel
puţin 1,3 mm; dacă se bobinează cu
două fire În paralel, secţiunea totală
va fi de minimum 1,3 mrrfl (2 x P
0,9 mm). Tensiunea continuă obţinută
este de aproximativ 1,4 ori mai mare
decît valoarea eficace a tensiunii alternative de intrare.
Tn fine, pentru poziţia 3 a lui K, tensiunea redresată se culege la ieşirea 3.
Această priză a fost separată din cauza condensatoarelor de filtraj (nu se
găsesc condensatoare de mii de mi-

crofarazi cu tensiuni de lucru de 300 V).
Limitele de tensiune şi curent sînt
cele impuse de diode, dar filtrarea nu
este eficace decît pentru curenţi sub
1 A. Condensatorul Ca va avea tensiunea de lucru de cel puţin 350 V;
valoarea sa va fi cît mai mare (zeci
sau sute de microfarazi - eventual
prin combinaţii În paralel), de aceasta
depinzînd limita curentului filtrat.
Diodele D1 -D+ pot fi de orice tip
care suportă minimum 5 A/3oo V:
DRR 06-3 (6 A/3oo V), DRR 06-4 (6 AI
400 V), DRR 06-6 (6 A/6oo V), 6 SI 3
(6 A/300 V), 6 S14, 10 SI 3 (10 A/3oo V),
10 SI4 etc. Ele se montează pe radiatoare din aluminiu cu suprafaţa de
minimum 25 cm2 •

încărcarea sa rapidă de la redresor,
urmată de o descărcare mai lentă prin
rezistenţa bobinei de şoc şi rezistenţa
de sarcină (descărcarea nu se poate

prin
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Ing. IOSIF LINGVAV
rn producţia curentă a Întreprinderii
de piese radio şi semiconductori Baneasa se află tiristoare de 50 A in
capsulă T 049 şi tiristoare de 200 A
În capsulă S 204. Montarea pe radiator a tiristoarelor se face ca la diode.
În fig. 1 şi fig. 2 se dau cotele de
gabarit pentru tiristoarele de 50 A,
respectiv de 60 A.
.
În tabelele 1, 2 şi 3 se dau performanţele electrice ale tiristoarelor de putere
româneşti. S-au folosit următoarele
notaţii:

1- curentul mediu redresat;
I

curentul de virf repetitiv,
În stare de conducţie;
'TSM - curentul de suprasarcină
accidentală in stare de conducţie (maximum 10 ms);
dl/dt - viteza critică de creştere a
curentului in stare de conTRM

-

ducţie;

Rthi-c

- tensiunea maximă in stare
de conducţie;
- rezistenta termică joncţiu
ne-capsulă;

aH

- curentul de

I

-

GT
V
GT

menţinere;

curentul de amorsare pe
poartă;

- tensiunea de amorsare pe
poartă;

V RWM - tensiunea inversă de vîrf de
lucru, În stare blocată;
V DWM - tensiunea directă de vîrf de
lucru, În stare blocată;
Tj
- temperatura joncţiunii;
Tc
- temperatura capsulei.
Fabricantul indică viteza critică de
creştere a tensiunii directe in stare
blocată dV/dt prin marcaj (ultima literă)
şi livrează tiristoare sortate pe clasele
dV/dt indicate in tabelul nr. 2.
Selecţia .tiristoarelor de' putere În
funcţie de curentul maxim şi ţensiu
nea maximă de lucru se face cu ajutorul tabelului nr 3.

Tabelul nr. 2
CLASELE dV/dt

ŞI

MARCAREA LOR

Tabelul nr. 1:
PERFORMANTELE ELECTRICE ALE TIRISTOARELOR DE
PUTERE ROMANEŞTI
Litera de

B

marcare

-

r:.

C

D

G

Tabelul nr. 3
SELECTIA TIRISTOARELOR ROMANEŞTI DupA CURENT
ŞI TENSIUNE

600

'TS.,(A) la Tj =
J impuls fO ms

,aoc

800
minim

50

maxim

2,20

maxim

Rtbj-c (oC/W)

0,50

4000

minim
maxim
maxim

150

:c-

.'

VRW.. ·.~··.VD\V.tv)·····
"

50

.

.'

TSt
TU

'lOG
200
300

1,60

-

1_
880

maxim 125

maxÎm

maxim

maxim

3

300

T208
T209
T210

T510
T 511
T512.

1100
1290

2,6

T2t7

T57
T58
T59

700

'.

T202
T203
T204
T205
T206

TS&

600

300

.

T.201

T53
T54
T55

400
500

0,2
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T 211

T 212

ClCOlUl BOBllllR
Becul de la ve/oza de pat, chiar
este de mică putere, ne supără
uneorÎ la ochi
totuşi nu-I putem
stinge de tot
diferite motive.
Folosind artificiul prezentat mai
jos, putem însă reduce la jumătate
iluminarea becului, introducînd În
serie cu el o diodă redresoare.
Pentru poziţia «Închis» (contact) a
întrerupătorului L" dioda este scurtcircuitată si becul arde normal.
Cînd se deschide
dioda se Însedacă

'2'

220 Vrv

dază În circuit,blocînd alternanţele
inverse fată de sensul ei.
Practic,'in placa suport a veiozei
se va monta Încă un întrerupător,
de preferinţă basculant. Pe contactele sale se vor cositori direct terminalele diodei, polaritatea fiind indiferentă. Legarea întrerupătorului
1., se face În serie cu circuitul existEmt, conform schemei din fig. 2.
Pentru becuri cu puterea sub
100 W se pot folosi diode de tip
F 307, F 407, 1N 4007 etc.

228 \' IV

Dacă nu dispunem de conductoml
rezultat din calcul si sîntem
să
folosim unul cu dia~etrul mai
bobinarea se va face lăsînd spaţii între
spire (pe cît se poate echidistante), astfel
încît lungimea totală a bobinei să fie cea
dorită, 1.
Inductanţa unei bobine cu mai multe
straturi (fig. 2) se calculează cu formula
aproximativă:

L (uH) =

2

0,08 . D
3D + 9b

•

N

2

(4)

+ loc

mIm de spire necesar obţinerii unei inductanţe date (intervin mărimile D şi
c necunoscute). În astfel de cazuri
se foloseşte o altă formulă aproximativă:

N
,=;: 10

I L
v
-

(6)

D min

Numărul de spire rezultat din această
relatie este sistematic mai mare decît
val~area necesară, astfel că după confecţionarea bobinei este necesară o ajustare experimentală (prin măsurare), Îndepărtînd o parte din spire.

Exemplul 3. Determinaţi inductanţa

unde D este diametrul mediu, b - lungimea şi c
grosimea bobinei (toate
în centimetri), iar N numărul de
spire.
Cunoscînd diametrul maxim
(exterior)
diametrul minim
terior),
D ŞI C se cal(:ule:ază
astfel :
D=

Dntax + Dmin

unei bobine cu 200 de spire, avînd
D min = 1,4 cm, D max = 2,6 cm, b =
= 1,1 cm.
Diametrul mediu D rezultă de 2 cm,
iar grosimea bobinei c = 0,6 cm. Cu relaţia (4) obţinem:
L =

0,08' 2 2 . 200 2

12800

3 . 2 + 9 . 1,1 + 10 . 0.6
Dmax - Dmill
;c=-~--

calcula
determină

bobine
dar ea nu poate fj
sens invers. pen!ru calcularea numă-

obţine:

L

=

0,01 . 1,4' 200 2 = 560 fiR

(6),

am

tro pri~ frecvenţă intermediară a fost
dictată de valoarea frecvenţei cuarţului
din a doua schimbare de frecvenţă. Deci,
prima frecvenţă intermediară nu este
critică, putind lua diverse valori în jurul
frecvenţei

amintite.

Infăşurările L4

şi Ls se bobinează

pe un suport de transformator miniatură
FI (465 kHz) din radioreceptoarele tran-

zistoriza.te de

producţie industrială.

Înfăşurarea L4 are 14 spire, iar Ls

_____.. are 4 spire, ambele din CuEm f/J 0,12.
Acordul
6,5 MHz se face din miezul
de
Oscilatorul local conţine tranzistorul
T 3 de tip BF 183, generînd semnal cu
frecvenţa
cuprinsă
între 137,5 şi
139,5 MHz. Punctul de funcţionare este
stabilit la un curent de colector de 4 mA.
Bobinele L6 şi L 7 se construiesc pe
o carcasă ~ 5 cu miez de ferită (din blocul
astre], L6 are 2,5 spire euEm
bolbinate spiră lîngă spiră, iar L 7
are spiră cu aceeaşi sîrmă, bobinată la
distanţă de 2 rom de L6'
Acordul oscilatorului se face cu dioda
VD3CO
varicap D 4 (tot BB 139) ce primeşte
V03BAL
tensiune de polarizare de la potenţio
V03/23'1S
de 150 kU
oscilator şi mixer este interpus
Acest ra<liore(;eptor eSte de tip superun etaj repetor pe emitor. Acesta conheterodină cu
schimbare de frecun tranzistor BF 180 cu un curent
venţă, uşor
cu piese puţine
de 2 mA.
si în totalitate de pn)dtlcţJte românească.
. Sensibilitatea
pentru o pumixer cît şi separatorul se
ali1:nelmtează cu tensiune de 12 V.
tere de ieşire de
şi un raport
De la etajul mixer, semnalul de
SeIltln<ltl/z;gOIDot de 30 dB, este de aproxiMHz se aplică primului amplificator
mativ
în toată gama de 2 m.
frecvenţă
intermediară
printr-un
După cum se observă din schema
cablu ecranal
bloc (fig. 11 radioreceptoru1 este compus
Fig. 4 reprezintă un alt bloc funcţio
din mai multe etaje, care, la rîndul lor,
nal ce cuprinde amplificatoarele de frecsînt grupate în 4 blocuri constructive sevenţă intermediară, oscilatorul 2, etajul
parate. Primul bloc conţine etajul amplide detecţie şi sistemul RAA. În acest
ficator de radiofrecvenţă, etajul Mx-l şi
bloc se realizează o pronunţată selectioscilatorul local OL-l. Cutia în care
vitate a receptorului Semnalul de
sînt plantate aceste etaje are dimensiu6,5 MHz se aplică înfă.şurărn L 1 ş~ în
nile notate în fig. 2. Această cutie se
continuare,. prin inducţie, tranzÎstoruface din tablă de fier cuprat sau cositolui T z (BF 180). Toate bobinele acorrit, sau din tablă de alamă. îmbinări le
date pe 6,5 MHz sînt construite pe miez
sînt consolidate prin sudură cu cositor.
de transformator de ferită intermediară
Modul cum sînt dispuse etajele apare
la 455 kHz, pe care se bobinează
în fig. 3, care conţine schema electrică
CuEm ~~ 0,12). Pentru acord se
a acestui prim bloc constructiv.
bobinează 14 spire, iar pentru cuplaj se
De remarcat că circuitele oscilante
bobinează 4 spire.
au asigurat acordul în bandă prin intermediul diodelor varicap, care au coCu bobinele L4' Ls, L 6 , L 7 este construit un filtru trece-bandă acordat pe
mandă separată pentru semnalul din
6,5 MHz.. Tranzistorul T 4 (BC 107) forantenă şi separată pentru oscilator. Semmează un etaj osci1ator cu cuarţ pe
nalul de Ia antenă se aplică bobinei Ll'
frecvenţa de 6,5 ± 0,230 MHz. Deoarece
Aceasta este construită din CuAg ifJ 0,9,
a doua frecvenţă intermediară .are vaconţine 5 spire cu diametrul de 8 mm
şi pas 2,5 mm, avind priză pentru antenă la spira 1,5 (de la masă). Intre bobinele
şi Lz este montat un ecran (din
47nf
care reduce cuplajul dintre ele
H
de 60 la sută. Bobina Lz
la
de 12 mm de LI)
CuAg ifJ
2,5 mm şi
diame!irul de 8
Ia spira 3,5.
Ca element
este utilizat
un tranzistor
sau BFX 89.
Aceste tranzistoare sînt fabricate special
aHllpllfic:ato,are de antenă sau etaje
intrare,
prin regimul de funcce-l admit se redl,lce intermodu-

IICIPTII
If TIAflC

loarea de 230 kHz, cuarţul poate fi pe
6 730 kHz sau pe6 170 kHz. Modificînd
în anumite limite frecvenţa proprie a
cuarţulu~ se poate modifi·ca prima medie frecvenţă. Frecvenţa oscilatorului şi
a semnalului de 6,5 MHz se aplică simultan tranzistorului T s (BF 182). Circuitul L9 este acordat pe 6,5 MHz.
În continuare, semnalul are frecventa
de 230 kHz, circuitele oscilante fiin'd
acordate pe această frecvenţă în care se

H
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Pentru valorile
rizare a bazei

de polacurentul
său de colector este de 10
Tensiunea de alimentare este de 24 V.
Toate cele 3 diode
BB 139 din acest
potenţiometrul cu
alilneIltat cu tensiune
diode sînt montate
de radiofrecvenţă cu valoarea
de 10 ţlH.
Aceste şocuri sînt confecţionate pe carcasa de ceramică a unor rezistoare de
1 W din 25 de spire CuEm
Bobina
are 5
diametru! bobintajltlui
sul 2,5

6
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Pentru 12 V se lace o nouă stabilizare,. tot cu BD 136. Aceste tranzistoare
se vor fixa pe mici radiatoare de căldura
Pwtea redresoare este de tip lPMl.
înfăşurarea a doua din transformator
debitează o tensiune de 26 V. Această
tensiune este redresată cu o punte lPMl
şi aplicată apoi circuitului integrat
T AA 550, la ieşire obţinîndu-se 33 V.
în locul circuitului integrat se pot monta
un tranzistor EFT 353 şi o diodă Zener
PL 33 Z. în fig, 6 este pt:ezentat osci1a-

-12V

220V

.----c=r--1----1___t-----o-33V

utilizează sîrmă CuEm 1/> 0,08. înfăşu
rarea de acord are 220 de spire, iar înfăşurarea de cuplaj are 22 de spire.
Semmilul de 230 kHz este apoi amplificat de două etaje (T 7 -T g şi T-10-T u ,
toate de tip EFT 317).
în emitorul tranzistorului T 7 SÎnt montate 3 circuite de rejecţie; la fel în emitorul tranzistorului TI o.
Circuitele oscilante din amplificatorul
de frecventă intermediară - 2 sînt acordate astfeÎ: Lll pe 230 kHz, L13 pe
245 kH~ LIS pe 220 kHz, L 17 pe
235 kHz, L 20 pe 238 kH~ L 21 pe 232 kHz,
L 23 pe 225 kHz, L 2S pe 240 kHz şi
L 27 pe 215 kHz.
De la tranzistorul TII' semnalul se
aplică etajului detector cu diodele D 1 şi
D 2 (EFD 108) şi etajului P.entru reglajul
automat al amplificării, RAA. Pentru
RAA, semnalul este amplificat de 'In
(EFT 319), redresat de diodele D3-D"
(EFD 108) şi aplicat amplificatorului de
curent continuu cu tranzistoarele T 13T 14 (EFT 353).
Se observă că tranzistoarele TI' T 3.
T 6 şi T 9 (toate EFT 319) sînt montate
pe traiectul semnalului de 6,5 MHz şi
230 kHz. în funcţie de amplitudinea
semnalului util, aceste tranzistoare sînt
comandate de amplificatorul RAA şi se

1II:IliIIR
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deschid mai· mult sau mai puţin, realizÎndu-se in felul acesta reglajul automat
al amplificării
Pragul de lucru al· sistemului RAA se'
fixează din potenţiometrul cu valoarea
de 1 kO., montat in emitorul tranzistorului T I 4-'
Asupra
audiofrecnu amplificatorului
putînd fide
utilizat
orice
venţă

jnsist~

Constructia

programelor transmise

se poate realiza cu montajul din figura
alăturata Acesta este un radioreceptor
de tip superheterodină, cu mare sensibilitate, dar mai puţin selectiv.

Etajul cu tranzistorul T 1 (BF 214) este
amplificator şi are montate în bază şi
colector circuite oscilante acordate. De la
ieşirea acestui etaj, semnalul este aplicat
etajului mixer (T3 =BF 214).
- Pe--emitorul- etajului mixer soseşte
semnal de la oscilator (T 2 =BF 214).
Bobinele Li' L 2 şi L3 sînt gata confecţionate pentru radioreceptoarele «Neptun», «Albatros» etc. la gama UUS.
Eventual se pot confecţiona pe carcase
1/> 5 cu miez de ferită avînd 6 spire
1/> 0,4 CuEm. în colectorul tranzistorului
T 3 este montat un circuit oscilant acordat în jurul frecvenţei de 10,7 MHz.

tip. Allmentatorul in schimb trebuie să
furnizeze trei tensiuni" şi anume: 33 V.
24 V şi 12 V. El este prezentat in fig. 5.
Transfonnatorul alimentat la 220 V
furnizeazi in infişurarea 1 o tensiune
alternativă de 2.1 V. care după redresare
atinge valoarea de 30 V. Apare apoi o
primă stabilizare la valoarea de 24 V cu
tranzistorul BD 136" pentru alimeritarea tranzistorului BFY 96.

Acesta poate fi preluat de la aparate
vechi, cumpărat din magazine sau confecţionat pe o carcasă 1/>1 5 avînd 13 spire
CuEm 1/> 0,2 Condensatoruli său de acord
are 300 pF.EtajeIe cu tranzistoarele T 4 ,
T S şi T 6 (toate BF 214) sint amplificatoare RE Cele două diode: EFD 108 şi
tranzistorul T 7 limitează şi demodulează semnalul.
Tranzistorul T g (De 107) amplifică
informaţia de audiofre.cvenţă, care prin
condensatorul de 2 ţiF este aplicată unui
amplificator AF de putere.
Montarea pieselor se face pe compartimente, Într-o cutie din circuit imprimat.
Alimentarea este asigurată dintr-o baterie de 9 V sau două de 4,5 V. Modificînd
bobinele,. respectiv nDcşodndu-Ie numă
rul de spire Ia 5, se poate utiliza acest
radioreceptor şi pentru gama de 2 fi.
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cu

impu ne montaje speciale, dotate
cu mai multe tranzistoare.
Cu montajul din figura alătura
tă se poate genera semnal cu frecvenţa cuprinsă între 50 şi 800 kHz,
funcţie. bineînţeles. de frecvenţa
proprie de oscilaţie a cristalului
de cuarţ.
2x8G108
Cele două tranzistoare sint de
tip BC 108.
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ing.. 1.. MIHAI
Recepţionarea

oscilatoarelor

cuarţ pentr~ frecvenţe foarte joase

AIAPlII
în gama undelor ultrascurte (66-73 MHz)

torul BFO pentru CW şi SSB. L 29 conţine 15 spire 0,08 CuEm, iar L 30 are
220 de spire din acelaşi conductor.
Reglajul radioreceptorului se începe
cu verificarea componentelor ce urmează a fi plantate, atît a celor active, cît
şi a celor pasive.
în circuitele oscilante se vor monta
condensatoare cu stiroflex sau cu mică.
Pentru acordul circuitelor se va utiliza
un generator de semnale standard

Se realizează utilizînd un adeziv
compus din 100 părţi sticlă solubilă,
30 părti zahăr şi 10 părţi clei de timpfărie. Suprafaţa de aluminiu se degresează, se unge cu acest adeziv, se
aplică pielea şi se ţine presat peste
noapte.

luţie alcătuită din 10 părţi acid azotic
concentrat (atenţie, corosiv!) şi 1 parte
bicromat de potasiu. Dacă pe locul picăturii apare o pată maro-roşcată,
obiectul este din argint; dacă Însă pata
prezintă şi culoarea verde, e vorba de
un aliaj ce conţine· cupru.

LIPIREA MASELOR PLASTICE

ARGINTĂREA FARA CURENT

fn general, masele plastice se lipesc
cu soluţii ale lor in dizolvanţi adecvaţi.
in cele ce urmează se vor da solvenţii
Se amestecă azotat de argint şi elo- principali pentru cele mai cunoscute
rură de sodiu În proportie de 1:1, iar
mase plastice:
- polistiren: benzen, toluen;
sarea. se introduce in apă. Clorura de
- polivinilbutirat: alcool ipropilic,
argint care se precipi1ă se filtrează,
se spală şi se usucă la intuneric. Ea furfurol;
- polivinilacetat: acetonă, metiletilse foloseşte intr-unul din amestecurile
cetonă, acetat de metil;
următoare:
- acetat de poliviniiciorură: oxid
A. 1 parte elorură de argint. 3 părţi
de mezitil, ciclohexanonă;
clorură de sodiu şi 6,5 părţi acid boric.
- polimetilmetacrilat (stiCla plexi):
Se mojarează bine, se omogenizează
dieioretilenă, monomer metacrilat, aşi se umectează cu apă pînă la concid acetic glacial, cloroform;
sistenţa unei paste.
- acetilceluloză: acetonă, metiletilB. 1 parte clorură de argint, 1 parte
carbonat de calciu precipitat, 1 parte cetonă;
- etiiceluloză: acetonă, amestecul
clorură de sodiu ŞI 3 părţi carbonat
de potasiu. Se omogenizează, după de 80 părţi benzen şi 20 părţi alcool;
- polietilenă: se dizolvă greu in
ce au fost mojarate bine, şi se umecxilen sau toluen fierbinte;
tează cu apă, pentru a se obţine o
- poliamide: acid formic 98 la sută;
pastă.
- PVC: ciclohexanonă;
Obiectele de argintat (cu suprafata
- acetobutirat de celuloză: acetodin cupru, zinc, alpaca, alamă) se denă, cloroform, acetat de butil.
gresează, iar pe suprafata lor se întinde pasta cu ajutorul unei bucăţi de
LIPIREA PIELII PE OBIECTE
vată sau al unei cirpe. După ce depuDE FIER
nerea argintului a avut loc, restul de
pastă se spală cu apă multă, supraSe poate face cu o soluţie preparată
fata se usucă şi i se dă luciu.
din 100 părţi clei de timplărie încălzit,
la care se adaugă 25 părţi zahăr şi
IDENTIFICAREA ARGINTULUI
15 părţi oţet. Adevizul se foloseşte
Pe suprafaţa curăţată a obiectului cald.
de cercetat se pune o picătură de so-
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Rugăm

ca materialele trimise
noastre
fie dactilografiate sau scrise citeţ.
Schitele si desenele vor fi executate conform
normelor si" AS (chiar in creion).
Materialele nepublicate nu se restituie autorului.
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OSCILATORUL PILOT generează
semnalul de intrare. Schema electronică
este prezentată în fig. 2 Pentru asigurarea unei bune stabilităti a frecventei
de oscilaţie s-a ales o vCU=iantă de o~i
la tor cu rezonanţă pe un cristal de cuarţ
de 1 MHz Pentru o bună stabilitate cu
variaţiile termice se utilizează un cuarţ
termostatat Calibrarea oscilatorului
pe frecvenţa de rezonanţă exactă
(1 000 000 Hz ± 1 Hz) se realizează cu
trimerul C rI • Se poate demonstra că
eroarea de timp pe o perioadă este in..:
vers proporţională cu pătratul frecvenţei oscilatorului pilot:

De exemplu, pentru fo = 106 Hz şi
1 Hz rezultă:

± Âf = ±
AT -

±1 _ 10-12
(106 )2 s.

Pentru fo = 106 Hz, eroarea absolută
este:

e

= fo ' AT = 10- 6

Calculînd eroarea pe durata unui an,
în cazul exemplului dat, rezultă o abatere maximă de la valoarea exactă egală
cu 31,536 s.
Toate divizoarele sînt realizate
cu circuite integrate decadice de tipul
CDB 490 - I.P.R.S. Pentru exemplificare se prezintă divizorul Do din fig. 3,
care este compus din şase decade înseriate în regim de divizare.
Divizoarele D 1 , D 2 , D 3 , D 4 , Ds, D6

realizează de
decadă de tipul

se

asemenea cu cite o
CDB 490. Reacţia de
resetare pentru D 2 şi D4' care trebuie
să revină la zero după cifra 6, se ia de
ia codificatorul binar-zecimal corespunzător. şi anume de la pinul cifrei 6. Pentru divizorul cu 24. compus din decadeie D 5 şi D 6' comanda de resetare se
creează din cifrele 4 ş~ respectiv, 2, date
de codificatoarele corespunzătoare, care
sînt aplicate pe o poartă SI cu două
intră...ri Porţile de pe reacţiÎ sînt realizate cu două circuite CDB 400 E I.P.R.S.
Circuitele de decodificare cuprind decodificatoare1e binar-zecimale realizate
cu circuite integrate de tipul CDB 442 I.P.R.s. şi decodificatoarele zecimalşapte segmente, necesare pentru comanda afişării pe cifrele compuse din şapte
segmente. Acestea din urmă sînt realizate cu diode de tipul BA 170 - I.P.R.S.,
construind matricea prezentată în fig. 4.
Pentru a avea un număr cît mai mic
de diode, s-a utilizat o matrice care comandă stingerea segmentelor corespunzătoare cifrei respective. De exemplu,
pentru cifra zero se utilizează o singură
diodă de comandă pentru stingerea segmentului din mijloc. în absenţa comenzi~ toate segmentele sînt normal aprinse.
Ieşirile matricei de decodificare zecimal-şapte segmente sînt aplicate unor
etaje de putere pentru comanda directă
a afişaj ului. Aceste etaje de ieşire se
proiectează în funcţie de elementele utilizate la realizarea segmentelor şi puterea consumată de acestea. în varianta
aleasă se utilizează un etaj de ieşire prezentat în fig. 5, care permite un curent
de sarcină de maximum 100 mA la o
alimentare de 5 V.

11111.'IR
AUTDPRDTIJAI
Ing. G. CABIAGUA
Prezentăm o sursă de tensiune realizată cu
circuitul integratJ3A 723, care are posibilitatea
reglării tensiunii de ieşire Între O şi 20 V şi a
curentului de protecţie (Ia scurtcircuitul ,bornelo~ de ieşire) Între 0,1 şi 2 A.
Intrucît sursa de referinţă este înglobată În
circuitul integrat (CI), performanţele obţinute
sînt din cele mai bune: stabilitate a tensiunii
de 1 la sută
variaţia sarcinii) şi stabilitate
termică tot de 1 la sută, Într-o gamă largă de
temperaturi.
După cum se
remarca din
, avem
de-a face cu un stabilizator de
un element de
În
(cuprins
un
de eroare care realizează comparaţia
de ieşire şi cea de referinţă (cuprins
element serie comandat
circuit de
la scurtdin
,care, citind căderea de tensiune pe Rx şi
blochează eleprotecţia acestu ia,
importantă a sursei este
aceea că tensiunea
de la zero.
Valoarea n",f",,,,,fi,., ..... ,,,+ .. ,
R3 a fost
astfel
se Încarce excesiv

8

Cifrele blocului de afişaj pot fi realizate cu beculeţe, tuburi cu neon, diode
fotoemisive etc. în varianta propusă se
utilizează diode semiconductoare luminescente grupate cîte două sau trei pe
un segment Pentru o cifră se realizează
şapte segmente dispuse ca în fig. 1.
Elementele de calibrare sînt constituite din comutatoarele sincrone K 1 , K 2 ,
K 3 , K4 şi butoanele Bl , B2 , B3 , B4 •
Comutatoarele K I -K 4 sînt normal închise. Comutarea lor pe poziţia deschis
permite încărcarea cu frecvenţa de 1· Hz
a numărătoarelor corespunzătoare unităţilor şi zecilor de ore (B 3 şi B4 ) şi unităţilor şi zecilor de minute (B I şi B2 ) la
cifrele dorite. Apoi urmărind cifrele secundelor, se readuc K I -K4 la poziţia
normal închis în momentul atingerii numărului corespunzător de secunde.
Circuitele de programare şi semnalizare prezentate în schema bloc permit
utilizarea ceasului ca generator de semnal programabil în timp. Semnalul poate
fi electric, sonor, luminos etc. în varianta
prezentată se programează declanşarea
unei surse de semnal sonor (sonerie
electrică, galenă telefonică etc.). Progra-

+5'V

f"&', .3

dioda Zener de referinţă (V ref = 7,15 V); prin
ea circulă aproximativ 3 mA.
Rezistorul R6 (de 47 O) contribuie la micşo
rarea curentului de repaus prin tranzistorul de
putere, permiţînd o bună funcţionare a stabilizatorului şi la curenţi foarte mici.
Condensatorul Ci va avea o capacitate de
minimum 5000 JAF (este preferabil să aibă o
valoare cuprinsă între 10000.)J.F şi 25000 Jl.F).
Potenţiometrul P (avînd 5-15 n, În funcţie
de plaja de reglare a curentului de protecţie),
ca şi rezistenţa serie cu el, trebuie să aibă un
wattaj cît mai mare pentru a suporta comod
curentul dorit Constructori; care dispun de un
comutator robust, cu multe contacte (de exemplu, cu 24 de ploturi) pot realiza protecţia În
trepte, folosind În locul lui P + R sîrmă spex
cială cu if> 0,8 mm şi rezistenţa specifică de
cca 0,8 fljm.
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modernti
marea este realizată prin conectarea la
decodorului binar-zecimal a unor
comutatoare disc cu 10 poziţi~ ale căror
cursoare se aplică pe intrările unei porţi
ŞI cu patru intrări, care comandă în final un etaj de putere (vezi fig. 1).
Alimentarea generală este asigurată
de o sursă stabilizată de 5 V/2 A, realizată conform schemei prezentate în
fig. 6.
ieşirile

II

lJiwztJ/'ui IJa

Concluzii
O primă concluzie este aceea că realizarea practică nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al materialelor, care sînt în întregime de fabricaţie
românească. De asemenea, dificultăţile
de punere în funcţiune nu sînt prea
mar~ fiind vorba de circuite logice clasice. Totuşi se impune o ecranare bună
a secundarelor faţă de primar la transformatorul de alimentare, iar pentru o
stabilitate deosebită este utilă termastatarea cristalului de cuarţ Utilizările
sînt diverse şi pe scară foarte largă.

(10 -fl)

+- 'jV

Fig. 5
Ag.1 Schema bloc de functionare

O.6D.

.. 5V

Fig.o Sursa de alimentare

Foarte bune rezultate se pot obţine prin
de spire unui transformator de la
televizorul portabil «Sport».
Puntea redresoare poate fi de orice tip, dar
să suporte 3-5 A şi o tensiune de 50 V.
In scopul
a două scale egale (0-10 V
şi 10-20 V),
variabilă .R3 se poate ÎnÎn
2. Este de prefelocui cu grupul
rat un
sistem de
citire
acest din
instrumentele de măsură
pentru
curent, este bine să se monmA În pateze şi un .bec telefonic de 24
ralel pentru ieşire. pentru a nu se crea confuzii
care pot duce la accidente ireparabile (de
exemplu, să introducem Într-un montaj 15 V
În loc de 5 V).
Dimensiunile cutiei rămîn la latitudinea constructorului, În funcţie de gabaritul transformatorului de reţea, al potenţiometrului de reglaj
si al instrumentelor de măsură folosite.
. Montarea tranzistorului de putere se va face
pe un profil de aluminiu care să incheie spatele
cutiei şi care trebuie să aibă dimensiunea de
minimum 25 x 12 cm, iar În caz că se doreste
un montaj mai compact, se vor monta do'uă
tranzistoare 2 N 3055,
cît posibil identice,
în paralel (se va avea
să se introducă
circuitele de emitor
de.Q pentru
egaliZar€3
'Pentru
adăugarea

Ing. M. ESTRATE, Craiova

cazuri excepţionale, care apar ia Închiderea
simultană a lui
şi 5 2 sau o scurtă pauză
intre deschiderea şi inchiderea triacurilor (mai
mică de 15 ms), se utilizează R 1 şi C 1 . Rezistenţa
Ri limitează panta curentului de descărcare a
condensatorului C..,
cele două triacuri; ea
nu influenţează puterea motorului. Puterea' rezistenţei se
În funcţie de puterea motorului.
Montajul
Pentru comanda
se pun În serie rezistenţeie R", şi
EFT322

În fig. 1 se dă un releu pilpîitor care are ca
scop de a intrerupe curentul În sarcină intermitent, cu un timp de comutare prestabilit.
Acest releu se poate folosi în industrie. în
şcoli şi În alte locuri unde este necesar a se
efectua semnalizări sau avertizări optice, res.pectiv sonore.
Pentru stabilirea timpului de comutaţie s-a
folosit un circuit bistabil simetric, format din +01l_V--e._ _.-e-_ _ _ _ _ _ _.e.-_--I
tranzistoarele Ti şi
Tranzistorul
formează
etajul final. Timpul de comutaţie t = Re = J?tpJ.::;;2Z;;;:tJ,;.V""'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.J
= 500 ).lS. Comanda triacului in acest caz este
făcută prin tensiune.
Stările de conducţie şi blocare sînt ~"r,,,.j.;.j.i,,,,,
iar durata comutafiei
de
bascu!are al
din
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IIl"ATlI EIECTlltlABIEr"
Obturatoarele electromagnetke echipează une!le tipuri de aparate de
mărit, fiind Jivrabi!leca accesorii, UtiIftatea lor este !egată de expunerea
hirtiei totografice color (sau a aJtuij
materia8 pozitiv color) in condiitme
unor timpi de expunere de va;or~ mici
(0.2-3 s).. Iluminarea temporlzată a
hirtiei se face prin apr~nderea
intervah.d de timp prescr:is a
aparatului de mărit Creşterea şi desintensltătii ~umjnoase

de'
stingerea
.",,,",,,,,,,,,,,,,,...(!,'.5, o
,continuă
tefnoer:Citulrii de culcare
atintei!1I"lOi::fatu:rji de
3a .completa răcire a 1'Hilm,entulil.l!..
feirlOirrlenu! esie. de neev;itat,
iamentului avind o valoare aiPlfeiciab1la,
care poate să
unele becuri spiecîad,e
sl1:ate
mărit
sînt echipate cu becuri ob,işnuite cu
incandescenţă de 40-..:150 W. c!u becuri
incam:lescerll:ă SI.U»fClvoJiate 00100de

m

mai

tci .apriinderre
mai
comparativ cu cele cu
descenţă la puteri ,ega!e, au
mai
mari În generat Se po.ate afirma că' o
durată de inertie de 0,,5 s este reiativ
normală şi întîlnită la marea majcdtate
a becurilorutmzam in .aparate!le de
mărit.

Variatia de intensitate muminoasă
este nesemnificaUv,ă pentru fotografia
alb-negru. timpul total de expunere
fiind singurul parametru ce trebuie cofleet determinat in fotografia C03Cf" prin
modificarea spectrală a fluxului ~umi-

nas functie de temperatura momentană a fiSamentuiu~ apar in principal
urrnătoareleconsecinţe:

- introducerea unor dominante de
cuioare dacă nu se fac corectii suplimentare;
-mtrajul stabnit ca bun nu mai
este corespunl~ltor, chlar dacă folograma a fost iac!Iriă
de
referinţă

sjne mt,djjfk~!rea tiimi:mlui
ceea ce ijmpHcă reI11lodif.ică.n
practic un cerc vicios.;
- va~orjie de
siabiHte compaanalizor de curativ cu .ajutoruJ
~oare nu se confirmă,
ciuda corectitudinii de determinare.
Pentru ca aceste fenomene nedorite
să nu
es!Je necesar ca raportul
de
dintre
de
a~ fUameiiitului
mai mare de 10-15 ori. Evitarea
comJ).le·m a ce~oreste poluminos,
prînobnHaJ\ea
contează numai viteza de
inchddere a !.amel.elor
Această vlîeză este maun ob!urator destinat
de mărit deschiderea comij:)!eită
se obtine in citeva sutâmi de secundă,
ceea Ce chiar
timpi foarte
(pentru
poziibve)" ca de exemplu1/00 s, permite realizarea unei iluminări uniforme pe intreg formatul.
Obîuralcarele destinate aparatelor
de mărit sint de tip central şi numai
d~siPo.zitiyeme de reproducere sint pre'văzute cu obturatoare focale. Timpii
de expunere se obţin prin actionare
manuală (simUar ou timpul B de la
aparatele de foîografiaţ) şi uneori se
reaHzeam pentru un şir limitat de

Ing. C. VASILESCU
valori prin armarea dispozitivului de
acţionare a obturatorului.
Obturaloarele electromagnetice sînt
simple, ele comportind numar un sistem de lamele şi un electromagnet de
acţionare. Utilizarea lor Însă presupune un dispozitiv de temporizare foarte
precis, cel puţin În gama 0,2-5 s.
Poziţia normală a lamelelor este cea
deschisă; prin alimentarea electromagnelului, obturatorul se Închide şi
este deschis numai pe durata expunerii. Acest lucru se obţine prin utilizarea unei perechi de contacte normal Închise ale releului de comandă
care echipează temporizatorul (mecanic, electronic sau electric).
Construcţia propusă se montează
pe placa portobiediv «4» a aparatului
de mărit. În fig. 1 s-au mai notat cu
{(h> cutia aparatului de mărit, cu «2»
caseta portfilm, cu «3» burduful, cu
«S» obiectivul si cu «ij» obturatoruI
electromagnetic: aflat În interiorul burdufului.
Moniînd astfel obturatorul, se pot
Înlocui obiectivele În functie de necesitătile de mărire. Este de' dorit ca lamelele obturatorului să se afle cît mai
aproape de ultima suprafaţă de sticlă
a obiectivului pentru ca deschiderea
obturatorului să nu diafragmeze fluxul
luminos preluat de obiectiv. Obturatorul va avea o deschidere cît mai
mare (În cazul de faţă 24 mm).
Fotografia din fig. 3 este făcută Înaintea montării electromagnetuiui. În
fig. 2 şi 4, reperul «1}} este placa portobiectiv, «2»-caseta obturatorului,
«3»-electromagnetul, «4»-inelul de
acţionare cu pîrghia sa, «5»-arc de
revenire, «6»-lameiă, «7»-ştiftu! lamelei, «8»-roIă de ghidare, «9»-roIă
10
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de blocare, «10»"':'axullamelei, ,«11»de prindere.
Fiecare lamelă (in total 4) se poate
roti cu unghiul beta in jurul unui ax
«10». Rotirea este comandam de ine.
lui «4» prin intermediul ştiftului «7»,
care este nitui! pe lamelă. Inelul «4»
se roteşte cu un mic unghi alfa (aproximativ 15°), suficient ca deschiderea
centrală să fie dezobturată de lamele.
Rotirea se face manual, acţionînd pirghia inelului «4» sau cu ajutorul electromagnetului «3». Electromagnetul
are o parte fixă PF, solidarizam cu caseta «2» şi o parte mobilă
electromagnetului) A,
ClI
inelul de actionare. Sub actiunea arcului 5, obturatorul este deschis
manent; alimentînd
acesta va
forta
tind inelul va
lamelele.
zarea a numai 2-3 lamele este posibilă
principial, dar unghiul alfa va trebui
să crească, ceea ce impune utilizarea
unui electromagnet de alt tip
În
orice caz mai mare ca
Stiftul lamelei alunecă Într-o
a cărei formă este UeiLi:illC:n<:t,
.
două
extreme:
b (fig.
rea lamelei
partea terminală
du-se pe buza
reper, m€~iz.Înd
Vom analiza
elementele funcţionale mE!nfiionam
si date de eXI;l'l;II.lI~le•
...,h+","""+,"' ....• ,Iuj se execum prin
Utilizarea
şuruburi

recomandată,

aia-
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Printre cele mai răspindite materiale
fotosensibile cofor sint şi cele ale firmei
AGFA. Ne vom limt1a Ea a indica modul de developare pentru sortimentele
de uz fotografic curent. Este vorba de
peliculele reversibile de tip AGFACHROM~ r~pect~ AGFACHROME
SOS şi 50L prof~ional. de peliculele
reversibile AGFACOLOR. respectiv
AGFACOLOR CT 18 şi CK 20. de peliculele negative de tip AGFACOLOR.
respectiV AGFACOLOR CN 11. CNS.
80S profeSional şi 8Ol. prof~ional.
Pelicu'ele reversibile se developează
conform tabeluBui nil'. 1. care se poate
efectua şi la 24 aC pentru materialele
AGFACHROME.
RezuHatele cele maE bune se obtin
developind in seturile de chimicale livrate de firmă. Este posibil ca instructiunile acestora să nu coincidă cu procesul dat; in orice caz. aceste instructiuni vor fi respectate intocmai. Astfel.
pentru filmele de tip A6FACHROM~
procesul nr. 41 prevede pentru prima
revelare o durată de 18-20 de minute
la 2O"'C +0.2 şi de 14-17 minute
la 24 "'C

timp de 3 minute. pentru a preveni formarea unei depuneri cu aspect de granulatie.
Fiifimele A6FACHROME SOS şi SOL
profesional! (20 DIN) pot fi expuse ca
21 112 DIN. prelungind prima developare cu 10 la sută şi ca 23 DIN. preh.mgind cu 20 Sa sută prima developare.
Pentru filmele negative de uz fotografic se foloseşte procesul prezentat
in tabelul nr. 2.
Prezentăm pe scurt citeva aspecte
particulam ale procesului color.
SOLUTliI REGENERATOARE
Pentru a uti:~iza cu maximă eficientă
capacitatea p'Oten1ial!ă a solutiilor revelatoare" se adaugă după fiecare film
preEucra1: o cantitate fixă de solutie regenemtoare. Solutiile regeneratoare cuprind principalele componente ale solutiei primarew insăi in aRe proportii.
Utilizarea solutiilor regeneratoare este
real avantajoasă in conditiile unui volum mare de lucru şi pr~upune fie
procurarea, chimicalelor sub formă de
seturi. fie prepararea lor după retetar.
Un alt avantaj al utilizării solutiilor
regeneratoare constă in mentinerea
constantă a timpilor de lucru.
O posibilitate simplă' şi eficientă de
mentinere constantă a timpilor de lu··
cru pentru solutiile revelatoare fără utilizarea de solutii regeneratoare constă
in adăugarea unei cantităti fixe de solutie neutilizată.
II III. VIITOR)

±O,2.

Spălările se fac in apă curgătoare.
jetul fiind intens. Durata exactă a developării depinde atit de mişcarea filmului in solutie. cit şi de gradul de
epuizare a acestora.. Durata revelărilor
se prelungeşte după prima developare.
Dacă apa de spălare este prea moale.
după operatia 8 se va trece filmul printr-o baie de suHat de sodiu 3 la sută
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20
sint de trecere pentru şuruburile de
prindere. Degajările «m» şi «n» se
fac la montaj. In degaja rea «n» se fixează electromagnetul (PF) prin lipire
cu un adeziv sintetic. Degajarea «m»
pentru pirghia de acţionare se execută
ingrijit, astfel ca să poată sluji şi ca
limitator de cursă al pirghiei.
Inelul de acţionare se face din tablă de alamă de 0,6-0,7 mm, conform
schiţei din fig. 6. Forma pirghiei şi lungimea ei se stabilesc de către constructor. Eventual se pot da şi găuri
de uşurare (ca În fig. 3), În vederea
micşorării inerţiei.
Ştiftul prins de piesa «2» va fi astfel poziţionat ÎnCÎt arcul să asigure
forta minimă pentru acţionarea inelului. Arcul, din sîrmă de oţel de 0,10,2 mm, va fi realizat astfel incit forţa
sa să fie de ordinul 50-10 gf. Tensiunea de montaj va corespunde însă la
o fortă mai mică, de dorit 10-20 gf.
Cu cit execuţia este mai îngrijită, cu
atit forţa necesară pentru tensionarea
arcului este mai mică.
lamela «6» se realizează din tablă
de oţel de 0,1-0,15 mm. După execuţie
se brunează. Marginile lamelelor se
şlefuiesc cu o pilă fină şi cu şmirghel
pentru a Înlătura micile asperităţi ră
mase după tăiere. Dealtfel, această
operaţie se va face pentru toate muchiile reperelor componente. După
fig. 7 se execu1ă o lameIă din tablă
mai groasă de alamă (0,5-1 mm),
care va servi ca şablon pentru tăierea

lamelelor propriu-zise.
Ştiftul «7» se face din oţel sau alamă,
conform schiţei din fig. a Ştiftul se
nituieşte de lamelă pe zona de q, 1,8.
Roia de ghidare «8» se face din oţel,
conform schiţei din fig. 9. Rolul ei
este de a asigura rotirea corectă a
inelului ({4».
Roia «9» are rol de blocare pentru

ca roia «8», care trebuie să se rotească
uşor pe axul «10», să nu iasă. Roia
«9» se introduce presat pe capul axului, astfel incit să permită rotirea rolei
«8». Ea se confecţionează din material
plastic (fig. 10).
Axul «10» este din oţel. EI se introduce presat (pe diametrul de 2 mm)
În piesa «2». Se execută conform fig. 11.
Electromagnetul este prezentat ca
subansamblu În fig. 12. «1» este piesa
polară a părţii fixe, <<2»-bobina, «3»miezul electromagnetului, «4»-clape'la (partea mobilă), «S»-pIăcufă de
textolit, «6»-cose, «7»-şurub M3x3.
Reperele «S», «6» şi «7» pot lipsi,
terminalele bobineÎ asigurindu-se contra smulgerii pe altă cale. Piesa «1a»
poate de asemenea lipsi. Autorul a
folosit-o ca un adaos pentru mărirea
suprafeţei de contact cu clape'la În
vederea unei poziţionări mai precise.
Fotografia din fig. 13 completează desenul.
Piesele componente se execută după cum urmează.
Piesa polară «1» se face din oţel
moale sau fier fără remanenţă, ca
dealtfel şi miezul electromagnetului
«3» şi clape'la «4}} (fig. 14, 15, 16).
Bobina «2» se execută conform fig.
17; capul bobinei se face din textolit,
masă plastică, preşpan, la cotele din
fiQ: 18.
In~azul unui burduf (al aparatului
de mărit) neîncăpător, construcţia suplimentară se montează pe placa portobiectiv. Prinderea acestuia se face
de o placă intermediară din tablă care
se va monta deasupra obturatorului.
Se va asigura o capsulare a obturatorului. Mecanismul se unge pelicular.
Practic, după ungerea cu un strat
subţire de ulei, se şterg piesele cu o
cîrpă pînă CÎnd acestea capătă un
aspect perfect curat.
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Pe lîngă ţevi şi cabluri de hobanare,
structura de rezistenţă a deltaplanului mai are În componenţă elemente

In cadrul activitătii cercurilor tehnico-aplicative, pentru şcoală şi antrenament se folosesc deltaplane care
au tuburile scheletului metalic Întregi,
cu lungimi de cca 6 m, pentru a nu se
deforma la aterizările necontrolate suficient de către elevii-piloţi. Din această
categorie fac parte deltaplanele V/VA T DELTA (şcoală şi antrenament)
şi EXCElSIOR (antrenament şi per-

formanţă).

După însuşirea noţiunilor elementare de pilotaj, după cele 50 de decoIări de acordare a brevetului de competenţă, se poate trece de la ântrenamente ritmice la zborul de performanţă. Aceasta impune deplasări in
zone inalte, la distanţe care necesită
transportul deltaplanului cu mijloace
de transport În comun (autoţ>uz, teleferic, tren de persoane), unde lungimea tubulaturii este incomodă.
Varianta demontabilă, pe tronsoane
de 2180 mm (lungimea schiurilor), a
deltaplanului EXCElSIOR-O (demontabil) are aceleaşi caracteristici geometrice şi aerodinamice ca şi tipul
nedemontabil.
Oimensionarea tubulaturii se face
În funcţie de materialul disponibil (ţevi
din dural O 16 T sau oţel aliat de calitate 25 MOC 11) după indicaţiile publicate În «Tehnium» nr. 3/1978.
Articulaţia centrală este din oţel de
calitate, cote le pentru ţeava transversală avînd un diametru exterior de
40 mm.
Chesonul care Îmbină tubul transversal cu tubul central se confecţio
nează din duraluminiu cu calităţi echivalente cu O 16 T şi este exemplificat
cu cote pentru ţeava centrală (cu
manşon) cu diametrul exterior de
40 mm.
Tuburile scheletului metalic sint mufate cu ţevi in interior, În locurile de
demontare sau întărire. Mufele au peretele ţevii gros de minimum 1,5 G
(G = grosimea peretelui ţevii mufate).
Ele sint asigurate contra desfacerii
printr-un nit tubular, în partea fixă, şi
un şurub M6-P, cu siguranţare, în
partea demontabilă. Toate găurile de
străpungere. a ţevilor sînt întărite cu
tuburi din dural sau oţel.
Trapezul este din ţeavă O 16 T roluită la colţuri.
Turnul are Înălţimea de 1 300 mm,
avînd construcţia clasică de la VIVAT
DELTA.
Montantul deflexor are lungimea de
300 mm şi se fixează pe tubul lateral
la 45 de grade În jos faţă de orizontală, pentru a prelua efortul combinat
la Încovoiere a tubului lateral, cauzat
la tensiunea voalurii in zbor. Baza se
fixează prin străpungerea tubului lateral şi asigurarea cu piuliţă M8-P.
Cablurile hobanelor au În cap eclise
cu 5 găuri succesive, pentru reglajul
tensiunii' şi centrajul deltaplanului, iar
cablurile laterale-principale sînt .CÎte
două pe fiecare parte, pentru mărirea
gradului de siguranţă În zbor.
Pentru detalii ale pieselor de legă
tură şi calitatea materialelor consultaţi
«Tehnium» nr. 1-2-3-4/1978.
Centrajul se face plasînd axul trapezului În faţă,< cu bara de control
pentru inceput la 80 mm faţă de perpendiculara pe tubu! central. Unghiul
diedru al aripii este de 50 mm pe fiecare extremitate, unghiul reflex lipsind, funcţia fiind preluată de noua
formă a voalurii, croită conform desenelor din «Tehnium» nr. 6/1978.
Deltaplanul EXCELSIOR-D are calităţi remarcabile de zbor şi stabilitate,
acumulind În
sa o serie
de noutăţi din practica
cuprinde o gamă largă

(şcoală,

antrenament,

GEORGE

performanţă).
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mente de reglaj ale trapezului, centrului de greutate şi tensiunii În cabluri.
Pentru montarea şi demontarea ra-
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«clic-clac» şi legături cu genunchi
(gen Întinzător de schi). Ferurile sînt
piese ce fac legătura Între ţevi. Forma
acestora depinde de schema de construcţie a deltaplanului. Elementele
fluture STAS 3923-71, Însă trebuie să
de asamblare sint comune tuturor se dea cîte o gaură q, 1,5 in cele două
aparatelor.
urechi pentru siguranţare contra roŞuruburile. Se recomandă folosi- tirii (fig. 11).
rea şuruburilor de aviaţie conform norCa elemente de siguranţare se folomei N.A. 50025 din oţel, cu rezistenţă sesc şplinturile şi agrafele. Acestea
minimă de 80 kgf/mmp. In cazul in din urmă se recomandă pentru asigucare nu pot ti procurate aceste şuru rarea piuliţelor ce necesită demontări
buri, se vor prelucra prin aschiere din frecvente.
aceleaşi materiale după dimensiunile
Şplinturile (fig. 12) sînt definite de
din fig. 8 şi tabelul nr.S.
ISO/R 1234, iar sîrma este din oţel,
Piuliţele trebuie să fie asigurate semiJotundă, ST AS 3934-66.
contra desfacerii. In acest scop se
Agrafele pot fi realizate după
folosesc piuliţe crşnelate (aSigurate N.A. 132 (fig. 13) sau N.A. 51 402, la
cu sDlint) după N.A. 51 Ot5 (fig. 9 şi care capătul sîrmei este protejat pentabelul nr. 7).
tru a nu agăţa (fig. 14).
Cele mai indicate sînt piuliţele «elasMaterialul din care se confecţio
tic-stop», care au un element elastic nează este sirma R.R. STAS 893-72.
(masă plastică) ce nu permite desfaNiturile tubulare pot fi folosite la
cerea piuliţei de pe şurub (fig. 10), dar manşonarea ţevilor, deoarece nu sînt
limitează numărul montărilor-demon supuse la eforturi de forfecare mari
tărilor la 10, după care se lărgeşte gar- şi au capul cu Înălţime mică, nepunind
nitura.
probleme la trecerea ţevii prin buzuŞuruburile care trebuie demontate narul voalurii (fig. 15).
la deDlierea aripii sînt prevăzute cu
Este recomandat ca ele să fie exepiuliţe fluture. Se pot folosi piuliţe cutate din ţeavă de inox sau Ol 00,

[URMARE DIN NR. 3)
dar În acest caz se va proteja contra
coroziunii.
Şaibele (<<scaune») pentru ţevi
(fig. 16) au rolul de a poziţiona corect
ferurile, de a proteja ţeava impotriva
zgîrieturilor provocate de piesele de
oţel ce se prind de aceasta, prin intermediul şuruburilor. De asemenea,
împiedică şurubul de a fi supus la
eforturi de Încovoiere. Şaibele pentru
ţeavă se execută din pura!.
In cazul În care şurubul trebuie
strîns pe ţeavă, ansamblul trebuie să
cuprindă şi o antrotoază ce poate fi
executată din ţeavă (fig. 17), dop de
lemn impregnat cu ulei sau manşon
interior (fig. 18)~ acesta din urmă Întărind ţeava ce are gaura pentru şurub.
Oimensionarea corectă şi folosirea
raţională a pieselor de asamblare şi
protecţie r la construcţia deltaplanului,
ouc la prelungirea duratei de exploatare a aparatului, la siguranţă deplină
timpul zborului şi desfăşurarea activităţii de antrenament sportiv, fără
Întrerupen p~ntru reparaţii.
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Pentru operaţia de măsurare şi reglare a tensiunii de conectare a generatorului (fig. 1) se măreşte turaţia
motorului pînă ce se observă o tendinţă de deplasare inversă a acului
(ceea ce aram că s-a cuplat bateria)
şi se citeşte tensiunea respectivă. In
cazul În care la cuplare tensiunea bateriei este exact egală cu aceea a
generatorului, este posibil să nu apară
o bătaie În sens invers a acului. intr-o astfel de Împrejurare, pentru realizarea unei măsurări corecte se conectează conductorul voltmetrului şi se
deconectează cel al bateriei de la regulator. La măsurare se citeşte tensiunea pe care o arată acul aparatului
În momentul conectării.
La măsurarea tensiunii in gol Tg
se stabileşte întîi o turaţie a generatorului superioară celei nominale şi
apoi se anulează curentul generatoruluL
La măsurarea tensiunii În sarcina Ts
$efoloseşte reostatul Rt (fig. 2) pentru
··opţinerea unui curent de intensitate
.egală cu cea indicată de constructor
sau, in lipsa acesteia, egală cu aceea
ce corespunde puterii electrice nominale a generatorului. De asemenea,
in lipsa unui reostat potrivit se pot
utiliza consumatorii de energie electrică proprii automobilului (faruri, radio).
·La diagnosticarea limitatorului de
curent este necesară prezenţa unei
rezistenţe de sarcină, schema folosită
fiind identică cu cea din fig. 2. dar
fără voltmetrul V În montaj (şi conturul punctat nebranşat pe borna bateriei). La creşterea intensităţii curentu-

lui se înregistrează o scădere bruscă
a tensiunii, ceea ce pretinde ca [imitatorul de curent să fie in funcţiune
atunci cind se determină. curentuf
maxim. Se poate proceda. prin creşte
rea treptam a sarcinii cu ajutorul reostatului, pînă cind se obţine va.loarea.
maximă a curentului. Se poate proceda
însă şi altfel: regulatorului i se conect~ază o rezisten1ă suplimentară, deconectînd bateria de la regulator pentru
a ~vi1a supraîncărcarea rezistenţei.
In practica diagnosticării s.e foloseşte un singur aparat pentru măsura
rea tensiunii şi intensităţii curentului
Aparatul (fig. 3) are un comutator 2,
cu ajutorul căruia se măsoară fie
tensiunea, fie intensitatea curentului.
Comutatorul 1 al aparatului alege polarizarea corespunzătoare instataţiei
automobilului diagnosticat. reperele
comutatorului indicînd polul care trebuie conectat la masă. Aparatul este
dotat cu un reostat mic de sîrmă, care
se conectează cu ajutoruf butonului 4.
Conectarea rezistenţei trebuie să aibă.
o durata redusă. numai atit cit este
strict necesar pentru citirea indicaţie(
ampermetrului. Comutatorul 3 poate
lăsa să treacă curentul de încărcare
prin rezistenta conectată (a a.parat.
Curentul provoacă o cădere de tensiune egală cu aceea de la bornele
generatorului. Conectarea rezistenţei
face ca aparatul să arate valoarea tensiunii la bornele bateriei. p,recum şi
căderile de tensiune la bornere bateriei şi la bornele rezistenţei. cefe două
valori coincizind cu tensiunea in gol.
Aparatul are trei conductoare CA, B
şi C in schema
din fig~ 4): A este
comun pentru ampermetru şi voltmetru, B es..te legat la voltmetru, iar C ta'
ampermetru.
Pentru determinarea puterii generatorului, sarcina poate fi realizam. fie

IBÎIA IIE SElrlCII (1)
Ing. PAUL OJ:lZEA
Obişnuim, uneori, să apreciem un
automobil după motor sau caroserie.
Dacă analizăm puţin situatia, ne-am da
seama că frina este cu mult mai importantă. Să nu uităm că marea majoritate
a automobilelor au o frînă cu un singur

circuit de frinare.
La «Dacia-1100» frina functionează
astfel: cu pedala de frină se actionează
pompa centrală, adică pistonaşul (vezi
fig. 1, 1.3) este impins înăuntru, invingînd rezistenţa arcului (1.5) şi trimitind
lichid de frînă sub presiune spre etrierele celor patru roti. Aici presiunea acţionează În egală măsură atit asupra
pistonaşului (vezi fig. 2, 2.4), cit şi asupra etrierului, strîngînd ca o menghină cele două plăcuţe pe discul de
frînă şi producînd astfel frÎnarea automobilului. Cînd pedala este lăsată liberă,
arcul (1.5) impinge pistonul pompe; la

şaiba

opritoare (1.2). Garnitura manşetă
(1.4) Iasă să treacă pe lîngă ea p.utin
lichid de frînă, compensind astfel cantitatea de lichid care a intrat rn circuit.
Dispărînd presiunea in sistem, plă
cutele nu vor mai presa. discul se va.
putea roti şi va depărta putin plăcute le,
împingind pistonaşul inapoi.
Acesta însă nu se poate deplasa
decit sub actiunea unei forte capabile
să învingă frecarea arcului pe interiorul pistonaşului (2.4). Pe măsură ce
plăcutele (2.1) se uzează, pistonaşul
(2.4) iese tot mai mult În afară. EI nu
revine inapoi din cauza arcului. Astfel, fl.ecare apăsare pe pedală găseşte
pistonaşul tot mai mult ieşit in afară.
Acesta este aşa-zisul sistem de autoreglare.
Sistemul de frÎnare mai are un dispozitiv aşa-numitul «repartitor». in tim-
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1.1

de rezistenţa din aparat, fie prin deconectarea infăşurării excitaţiei de la
regulator (sarcina este cream de baterie). Conductorul A se conectează
la borna regulatorului, B nu este necesar (doar da.că se doreşte cunoaş
terea tensiunii, in care caz acesta se
leagă. Ia blocul cilindrilor), iar C se
leagă la conductorul deconectat de
la regulator (fig. 4a). Se aduce generatorul la turaţia corespunzătoare puterii sale nominale, se conectează conductorul infăşurării de excitaţie şi se
notează indicaţia ampermetrului.
Pentru reglarea tensiunii se procedează În mod similar, cu observaţia că
În acest caz conductorul B trebuie
conectat (fig. 4b). Se citeşte valoarea
tensiunii În sarcină. apoi se conectează În serie o rezistenţă in vederea mă
surării valorii tensiunii În gol.
Pentru reglarea. fimitatorului de curent se foloseşte o schemă asemănă
toare: aparatul se conectează după
schema ampermetrulu~ se acţionează
asupra butonului rezistenţei de sarcină·timp de 1-2 s şi se citeşte valoarea
intensftăţii maxime a curentului.
Pentru determinarea valorii tensiu.
nii de intrare În acţiune a regulatorului
se conectează conductorul A la borna
izolată a generatorului şi conductorut B la blocul cilindrilor (fig. 4c).
Pentru determinarea căderii de tensiune se face comutarea pe scara aparatului cu intervalul de măsură de 2 V

şi se leagă A şi B cu elementul
trolat (fig. 4d).
La efectuarea operaţiilor se
mandă folosirea datelor din
În cazul regulatoarelor cu
tici .dependente de sarcină,
tensiunii trebuie determinată
curent egal cu 2/3 din curentul
punzător puterii nominale a
torului. Valoarea maximă a cu
nu trebuie să fie inferioară mărimii
respunzătoare puterii nominale a
neratorului. Este admisă o SUI:Jral!Ulr·
cină de 15 la sută.
Diagnosticarea motorului
tric de pornire (demarorul).
rorul este cel mai important
tor de energie electrică de pe
mobil. Starea sa se poate stabili
mod complet prin demontarea de
vehicul şi executarea verificărilor
un stand special. in aceste condiţii
determină caracteristicile t4 .. ,rn""rnr.,IIIÎ
sau mai exact valorile mărimiior
culare ale acestora, şi anume:
sitatea curentului În gol (Ig),
tatea maximă a curentului
circuit (1 max) şi cuplul maxim
sau puterea maximă (P max) a
rorului.
Pe automobil este imposibil să
determine caracteristicile
lui, neputindu-se realiza mersul
iar puterea sau cuplul nu pot fi
rate cînd demarorul este montat
motorul autovehiculului.
Totuşi diagnosticarea sa este
bilă fără demontare; dacă se
nează cu atenţie
poate observa că intensitatea
fui consumat de el depinde
valoarea cuplului necesar pentru
rea motorului.
Dacă bateria şi demarorul
stare bună, iar la temperatura
normală tu raţia este redusă,
măsurarea valorii intensităţii

MĂRIMI RECOMANDATE LA REGLAREA REGULATORULUI

Tensiunea
bateriei

Tensiune
conectare

(V>
6
12
24

(V)

Releu În
generator

Releu separat

&,5
13
26

7,5-8
14-15

7-7,5

27-29

pul unei frinări energice, caroseria încarcă dinamic puntea din fată, adică
apasă cu o forţă mult mai mare pe puntea din fată decit pe cea din spate.
Dacă frlnarea ar fi egală pe cele patru
roti, rotile dtn spate s-ar bloca si automobitul ar derapa. Repartitorul face ca
pres.runea fichidului de frînă să se repartizeze diferit pe cele 4 roti. Astfel,
pentru preSiune in fată de la O la 25
:~ kgf/cm 2 , presiunea În spate este

aceeaşi. De la 25:~kgf/cm2, presiunea
În spate

creşte

cu

jumătatea

valorii pre-

Fig. 1:1.• siguranţi; 2. şaibi opritoare;
3. piston pompi; 4. garnituri manşeti; 5. arc; 6. supapă.
Fig. 2: 1.

plăcuţi

de frini; 2.

piuliţi;

3. burduf antipraf; 4. pistonaşul etrie-

ruluii 5. inel «o» de etanşare; &. axul
păstORului; 7.. şaibi de cupru.
Fi.g. 3: 1. suport etrier; 2. splint 1> 6;
3. cilireţi.
•
Fig. 4: 1. placi de ghidare; 2. şurub
reglaj frînă de mîni; 3. contrapiuliţi;
4. bucşă; 5. ax; 6. arc antivibraţie.

Tensiunea În sarcini
pentru caracteristici
dependente de sa,..
cini (V)

6,7-7,2
13,5-14,5

27-29

siunii din faţă. Dacă repartitorul
deJect, el nu se repară, ci se iniocule:şle..
Inlocuirea plicuţelor.
uzate plăcute le atunci cind adinci1:ura
de pe mijlocul lor este mai mică
milimetru, dacă plăcuta este uzată
form (grosimea plăcutei noi este de
10 mm, iar grosimea minimă a plăcutei
uzate este de 5,5 mm). Dacă vom continua să folosim plăcutele uzate, există
riscul ca, fiind deteriorat sau smuls
materialul de frictiune, armătura metalică a plăcutei să vină in contact cu
discul de frină şi, pe de o parte, să scadă
capacitatea de frinare, iar pe de altă
parte, să dea naştere unor rizuri. DaCă
rizurile sint prea adinci, va trebui înlocuit discul. Grosimea discului nou
este de 6,50+0,15 mm. Uzura maximă
admisă este de 1 mm. Trebuie deci să
fim foarte atenti ca in cazul aparitiei
zgomotului specific frecării metal pe
metal in timpul frînării să inlocuim plă
cutele imediat. Înlocuirea se face cel
puţin la două roţi de pe aceeaşi punte
simultan. Toate plăcutele trebuie să
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Colonel VICTOR BEDA
O problemă de Însemnătate deosebită În traficul rutier, care constituie
un deziderat de prim ordin in ţara
noastră, dar şi in multe alte ţări ale
lumii, este adaptarea vitezei la condiţiile concrete de trafic. Avem În vedere starea drumului, a timpului, a
vehiculului, gradul de pregătire al şofe
rului etc.
Chestiunea nu priveşte numai pe
şoferi, ci in egală măsură şi pe piloţii
autovehiculelor cu două roţi.
.
Adaptarea cu uşurinţă a vitezei,
funcţie de factorii enumerati mai sus,
se realizează in principal ca urmare
a antrenamentului, dar ţi ne şi de «chemarea» pilotului pentru conducerea
autovehiculului. Conducătorii buni de
autovehicule «simt» maşina (fie ea cu
patru sau două roţi) pe care o pilotează şi reacţionează cu precizie la
orice schimbare a conditiilor de trafic care are loc pe parcursul depla-

I

REGULA TOR

a
A B C

ARC

sării.

Dimpotrivă, începătorii, cei care Îşi
supraevaluează forţele in domeniul
pilotajului3 sÎnţ, tentaţi la viteze mai
mari in raport cu posibilităţile lor reale
de conducere şi cu condiţiile de circulaţie.

ARC

A B C

r45
•

A

aibă aceeaşi calitate. În timpul frînării,
plăcutele de frînă. fiind presate pe disc,
au tendinta să se rotească cu acesta,
ele sint împiedicate de suportul
pe care se sprijină. Din cauză că
in timpul frînărilor energice rotile din
fată preiau un efort de frinare mai
mine, plăcutele din fată au un talon care
le măreşte suprafata de contact cu
suportul.

plăcuţelor
Se scot cele două
si se basculează

Demontarea

vechi

(3.3)
cu deplasarea etrierului de la
centrul rotii in afară. Dacă acesta iese
mai
poate forta cu o "",r .. I-'e:>!rlit::i
mare
plăcuţă şi
din spate (fig. 4) trebuie de!!Jajata
Aceasta se face cleltllocin!cI
traoiulita 4.3 cu cheia de 32 şi
mai mult
de
mînă
cheia
ce a

se

(4.1) se poate scoate etrierul frinei din
spate, pentru că bucşa (4.4) intră presat
pe axul fix (4.5). Dacă nu putem degaja
placa (4.1) astfel, trebuie deşurubat total
surubul 4.2, astfel incit, îndepărtat cablul
frinei de mînă, să putem forta rotind
placa (4.1), Cu o sculă formată dintr-o
bară uşor ascuţită şi rotunjită la capătul
ascuţit se îndepărtează burduful de protectie (2.3).
Se fixează presa (fig. 6), ca in imagine
(fig. 5), şi, apăsînd uşor pedala, se
scoate afară pistonul (2.4) cu citiva
milimetri. Cu presa se limitează ieşirea
pistonului. Se curăţă şi se spală plstonul
cu alcool denaturat. Se unge cu unsoare
consistentă şi cu presa se impinge pistonul la fund. Se pune la loc burduful
(2.3). Se pun plăcutele În suport fără
etrier şi se verifică jocul circular al plă
cuţelor in suport cu ajutorul unor lere
spion introduse pe directiile A (fig. 4).
Jocul nu trebuie să depăşească de la
0,15 la 0,30 mm.

În cazul in care acest joc este mai mie,
se ajustează plăcuta cu o pilă cu dinti
mari sau cu smirghel.
Dacă jocul' este prea mare, înseamnă
că p.Iăcuţele nu sint bune. Ele _po~ fi
folosite numai dacă se monteaza Oişte
cale de compensare din tablă.
Tot cu plăcuţele fixate la locul lor se
basculează călăreţii (3.3) in pozitia ior
de lucru şi se introduc două ştifturi
~ 6 in locul şplinturilor 3.2. Se îndoaie
sau se dezdoaie ghearele B (fig. 4) ale
căIărefilor cu ajutorul unui cleşte puternic . pînă cînd jocul radial al plăcute
lor este de circa 0,5 mm (adică distanta
de la suport la plăcute). Se scot ştif
turile r/J 6 şi se pun p!ăcuţele in etrier,
avind grijă ca plăcuta cu o
pe
centru să fie la piston. Se
etrierul cu pl1kuţele radial
şi, după ce etrierul a ajuns
poziţia sa, se rabat şi CC1II(1lt~~n,
uita să punem bucşele de
că!ăretl si etrier. Se
riie.
rotile din
se arcuieşte
să apese uşor pe
placa 4.1 la locul
'frina de mină.
la inlocuirea p!ăcuitel()f

la

minaţi şi

se
(deci

să

rnt.,,, ',r;;j

joc) in
joc, cu un
se reface

În actualul sezon automobilistic,
problema adaptării vitezei capătă noi
valenţe. Este de ajuns să avem În
vedere doar doi factori: creşterea intensităţii traficului cu 2O-ro la sută şi
a numărului de autovehicule cu cca
10 ta sută, ceea ce În limbaj curent
Înseamnă sporirea gradului de aglomeraţie pe arterele rutiere, fapt ce
impune spor de prudenţă şi de atenţie.
O primă cerinţă impusă de aglomeraţie se referă la păstrarea distanţei
intre autovehicule. S-au înregistrat
deja În acest sezon destule cazuri de
accidente grave În care au fost angajaţi unii motociclişti şi motorişti din
pricina ignorării regulii la care ne-am
referit mai sus.
Nereglarea corectă a vitezei a determinat, de asemenea, multe acci. dente În rîndui «piloţilor pe două roţi»,
care nu au ţinut seama de pericolul
care îl prezintă drumurile umede şi
solul glisant Nemaiputînd să se inscrie pe traiectoriile curbelor, au derapat, răsturnîndu-se pe şosea, ori,
mai grav, au intrat În coliziune cu autovehicule care circulau din sens opus,
urmările fiind uşor de imaginat
Mulţi motociclîşti şi motorişti nu
ţin seama de faptul că, după lăsarea
întunericului, trebuie să reducă viteza
cu cel puţin 20-30 la sută, factorul
principal ce impune această cerinţă
fiind reducerea substantială a vizibi. lităţii pilotului În condiţj'ile circulaţiei
,. flocturne şi Îndeosebi a posibilităţi
'lor de observare a zonelor laterale ale
drumului. Urmarea: coliziunea cu
obstacolele fixe de pe şosea, acroşa
rea unor biciclisti etc.
Multe necazu~i provoacă circulaţiei,
piloţilor pe două roţi, participanţ~lor
la trafic În general, neadaptarea vitezei motocicletelor şi motoretelor În
zonele aglomerate ale oraşelor, unde
nu puţine accidente au avut drept
urmare lovirea unor pietoni, indeosebi
bătrîni şi copii. De menţionat că
întotdeauna În asemenea coau avut de suferit şi piloţii motoretelor si motocicletelor.

Adapt~rea vitezei la condiţiile

de
obiectiv

să constituie deci un
bază În acest sezon
piloţii autovehiculelor cu

roţi!

1

ar. ing. ALEXANDRINA ADLER
În ultimii ani se extinde din ce in ce
mai mult in tara noastră creşterea viermilor de mătase aparţin ind unei specii
sericigene, de provenientă tropicală,
care şe hrăneşte cu frunze de ricin.
Denumirea ştiintifică a acesteia este
Phylosamia ricini şi spre deosebire de
specia Bombyx mori, ale cărei laTVe se
hrănesc, după cum ştim, cu frunze de
dud, viermii de mătase hrăniti cu frunze
de ricin au un ciclu de dezvoltare mai
scurt, sint mai rezistenti fată de boli şi
suportă bine temperatura ridicată din
timpul lunilor de vară.
Dubla folosire a plantatiilor de ricin
in scopul obtinerii de sămintă pentru
ulei şi de frunză necesară pentru creş
terea viermilor de mătase poate asigura
un spor al venitului net la hectar de
cea 12000 de lei, prin realizarea unei
cantităti de 200 kg gogoşi de mătase.
Cu un efort redus, beneficiind de un
spatiu corespunzător şi de un inventar
modest, o singură persoană poate creş
te larvele ce eclozionează din 20 g să
mîntă, realizÎnd astfel in numai trei săp
tămini un venit de aproape 1 000 de lei.
Redăm in cele ce urmează principalele
etape ale tehnologiei creşterii viermilor
de mătase din specia Phy10samia rîcini, in conditiile unei crescătorii improvizate.

2. ingrijirea larvelor În primele
Durata perioadei de evolutie larvară
la specia Phylosamia ricini este în jur
de 18 zile. 1n tot acest timp intervin
patru perioade de aparentă inactivitate,
cind larvele incetează consumul de hrană şi năpirlesc. Aceste perioade se numesc somn uri şi durata lor este variabilă. După fiecare somn se ill'stalează
o nouă virstă larvară (in total cinci),
care reclamă furajare şi ingrijire diferentiată.

p'rimele trei virste au o importantă

deosebită pentru evolutia ulterioară a

larvelor, in special sub raportul viabiIitătii şi rezistentei fată de boli.
Crescătorii particulari primesc spre
creştere larve gata eclozionate din cantitatea de sămintă pentru eare se incheie contractul (minimum 20 g). In acest
scop ei se vor adresa Statiunii centrale
de productie şi cercetări pentru sericicultură Băneasa, Bucureşti. In continuare, evolutia larvelor in primele trei
virste decurge astfel:

Virsta I
- primul somn
Vîrsta a II-a
- al doilea somn
Virsta a III-a
- al treilea somn

'

.

Recoltare. frunzei
administrarea ei

şi

VIrsta I

Virsta all':'a

A treia sau ..
patra frunzi
de la virf

Dimensiunea frunzei
tăiate, cm
Nr. de hrăniri În 24 ore

2/2

8

Prima frunză de la virful Iăstarului,
de culoare roşiatică, nu se foloseşte
deoarece are un continut mare de substanţe toxice.
Odată cu administrarea frunzei se
realizează şi rărirea larve lor pe paturi,
evitindu-se astfel aglomerarea viermilor
care au tendinta, mai ales cind sint
mici, să se adune la un loc, ceea ce

2 zile

jumătate

te ore

3 zile
8 ore
3 zile
fO ore

Tabelul nI'. 2:

dăunează dezvoltării

lor.
Mărirea soatiului ocuoat de larve in
primele trei virste se face oe două ori
pe zi, dimineaţa şi Înainte de lăsarea
serii. Datorită răririi !arvelor in acest fei,
schimbarea aşternutului se poate face
mai puţin des. Astfel, in vîrstele I şi a
II-a stratul de frunze neconsumate nu
se înlătură, fiind redus. Totodată se

CONDITU DE CREŞTERE A LARVELOR ÎN PRIMELE VÎRSTE

Cantitatea de frunză necesară hrăde asemenea,
în mod
Cînd larmrci.nu consumă frunza
vele sînt
niri; larvelor

evită

În acest mod posibilitatea pierderii
larvelor care, fiind
si de culoare
apropiată cu cea a ~<::1h:,r.n","t.d"i
uşor confundate şi aruncate

Fig. 1 - Local amenajat pentru creşte
rea viermilor de mătase pe paturi de lemn
suprapuse.
Fig. 2 - Sistem de ventilaţie adaptabil
pentru localurile improvizate.
Fig. 3 - Paturi pentru creşterea viermilor
de mătase (bare metalice şi suport din
plasă de sîrmă).
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ARICll1lll
resturile de frunze uscate. In virsta a
III-a se recomandă inlocuirea aşternu
tului: o dată după ieşirea din somnul al

A doua sau a
treia frunzi
de la vÎrf

Durata

urmează:

III

nr. 3

..

Fiecare vîrstă solicită o cantitate din
ce 111 ce ~a~ mare de hrană, un regim
special de temperatură. umiditate şi
aerisire.
in camera de creştere
a vÎrstelor
trebuie să se mentină
conditii optime de creştere, după cum

TIILIII

SISTEMUL DE RECOLTARE A FRUNZELOR DE RICIN PENTRU
PRI MELE TREI ViRSTE

DURATA ViRSTELOR LARVARE

Perioada optimă pentru inceperea
creşterii larvelor corespunde cu cea
de-a doua jumătate a lunii iunie. Cu
cel putin două săptămîni inainte, localul
de creştere şi inventarul se curătă şi
se dezinfectează. Larvele se pot creşte
in orice incăpere adaptată pentru o
bună aerisire. luminozitate redusă si
Dosibilităti de intretinere a unei umi:::tăţî ridicate lpnn strcp:rea p8l'doselii,
de exemplu).
Viermii de mătase se cresc De suorafeţe plane (paturi) care se pot suprapune in 3-4 rinduri. Cele mai indicate
sint confectionate din bare metalice,
;emn, trestie sau alte materiale locale.
Dimensiunea patului este de 2m x 1 m,
picioarele avind inăltimea de 35 cm.
Suprafata totală a paturilor destinate
creşterii larvelor edozionate din 20 9
sămintă trebuie să însumeze 28 m:!. Pe
paturi 'se aştern coli de hirtie aibă, asigurîndu-se totalui necesar pentru cele
5-6 primeniri care vor avea loc pe
parcursul evolutiei creşterii.
Dezinfectia localului si inventarului se
:ace cu formalină la s'ută
formol-t9 iapă), monocloramină 4
sută sau
suit (30-40 9 la
m:).
După o bună aerisire a !ocaluîui timp
de mai multe zile, se poate trece la
creşterea larve!or.

localului de

Tabelul

Tabelul nr. 1

Vil'$tel.larvare

Pregătirea

următor:

3 virste

creştere

1.

În totalitate de la un prinz la altul, ascunzindu-se sub rămăşitele acesteia.
Pentru a li se asigura un contact rapid
cu frunza proaspătă şi a le stimula apetitul,resturile de frunze se intorc şi in
acest caz larvele trec imediat pe noua
sursă de hrană. Dacă nu se respectă
această regulă, larvele pot rămîne ascunse sub frunza uscată pe care nu o
mai consumă şi in consecinţă cresc
greu sau chiar pot muri de inaniţie.
ln timpul primelor trei vîrste, larvele
consumă cea 10 la sută din cantitatea
totală de frunză necesară pentru intreaga creştere. Astfel, larvele eclozionate din 20 g sămîntă au nevoie in această perioadă de cea 30 kg de frunză din
cele 300 kg necesare pînă la sfîrşitul
evolutiei larvare. Frunzele administrate
in primele trei virste trebuie să corespundă sub aspectul prospetimii şi al
pozitiei ocupate pe lăstar, in modul

II-lea şi a doua oară inainte de
ce precede virsta a IV-a.
În nici un caz larvele nu trebuie
ranjate in timpul somnului. Pe
faptul că În această perioadă tealumientul lor este deosebit de fragil şi vulnerabil. receptivitatea fată de agentii patogeni şi influentele nocive ale condiţiilor
de mediu este deosebit de accentuată.
Dacă intrarea in somn s-a produs inainte de schimbarea aşternutului, larvele
nu mai pot fi mişcate din loc. aşteptin
du-se pină cind işi redobindesc mobilitatea şi pofta de mincare.

3. ingrijirea larvelor in virsta

a IV-a

şi

a V-a

După cel de-al treilea somn, odată cu
intrarea larvelor ÎI' vîrsta a IV-a. culoarea
tegumentului acestora devine alb-gă"
buie. Pe lîngă modificarea aspectului
exterior, larvele îşi intensifică cerintele
fată de conditiile de mediu. Începind
cu această perioadă, ele consumă din
ce in ce ma.i muită frunză, functiile·digestive se amplifică, ia fel şi intregul
metabolism. ceea ce solicită o atenţie
deosebită din partea personalului de
ingrijire.
Virsta a IV -a durează de obicei 4
sau chiar 5 .zile. În acea.stă perioadă,
temperatura localului nu trebuie să depăşească 23"C, iar umiditatea trebuie
să fie cuprinsă intre 70 şi 75 ia sută.
Suprafata de creştere necesară este de
16-18 mZ • Paturile trebuie intretinute
in perfectă stare de curăţenie prin
schimbarea aşternutului de cel puţin
două ori (Ia inceputul şi sfîrşitul perioaodată CtI rărirea larve!or, care tresă se facă zilnic de trei ori: dimineaţa, la prînz şi seara.
Începînd cu virsta a IV-a. frunza ce
se administrează trebuie să fie matură,
pentru a se asigura continutul de substanţe nutritive destinat sporului de greutate si acumulării de substantă serică
In glandele care secretă mătasea.
Frunza se administrează tăiată În sectiuni mai mari, dar care să nu depăşeas
că 8/8 mm. Larvele se hrănesc de şase
ori în decurs de 24 ore.
În căutarea frunzei, şi mai ales in
lipsa ei, larvele sînt capabile să stră
bată distante mari, părăsind paturile.

, . LU. ,~j;Lll":,
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urcind pe pereti sau coborind pe pardoseala camerei. Aceasta le debilitează
organismul, creind totodată posibilităti
de contact cu germeni patogeni. In
mod special trebuie să se asigure hrană
suficientă la mijlocul virstei a IV-a, cind
pofta de mincare a larvelor atinge apogeul pentru această perioadă.
Atmosfera uscată, luminozitatea accentuată, deranjarea larvelor prin interventii nejustificate influentează negativ
asupra fenomenului de inlocuire a tegumentului, tergiversind durata somnului. În conditii normale, aceasta nu
depăşeşte 18 ore.
Virsta a V-a reprezintă cea mai importantă perioadă a evoluţie.i larvare de
care deginde substanţial producţia de
gogoşi. În mo«;! obişnuit, virsta a V-a
durează 6 zile. In această vîrstă larvelor
trebuie să li se asigure un spatiu de
20 de ori mai mare decit cel ocupat in
virsta_ 1. Astfel, in camera de creştere
necesară pentru larvele eclozionate din
cantitatea de 20 g sămînţă trebuie să
existe un număr de paturi care să Însumeze 28 m 2 •
Pentru asimilarea cît mai eficientă a
hranei, temperatura din încăpere se reduce treptat de la 23" pînă la 22 "C, in
cadrul unei umidităti de 15-80 la sută.
O temperatură mai ridicată este bine
tolerată de larve, cu condiţia creşterii
iJm1dităţii in mod corespunzător.
În asemenea situaţii, durata virstei a
V-a poate fi chiar redusă, dar toate
acestea se răsfring negativ asupra calităţii gogoşilor.

In perioada virstei a V -a, larvele con-

excremente ce rezultă zilnic -se schimbă o dată la 30 de ore.
La sfirşitul virstei a V-a, larvele incep
să consume din ce in ce mai putină
hrană şi, retrăgindu-se de pe locul ocupat mai inainte, incep să se pregătească
pentru ingogoşare.
Din acest moment, ele capătă un aspect caracteristic: tegumentul devine
uscat, pergamentos, zbîrcit, culoarea lui
păleşte, iar din intestinul gros se elimină la inceput excrementele, iar la
sfîrşit o picătură de lichid cafeniu. Pe
măsură ce tubul digestiv se goleşte, el
se umple cu aer şi larva emite, cind
este atinsă in regiunea abdominală, un
sunet caracteristic, ca un fîşîit de frunze
uscate. T otodală, larva pierde facultatea de a se agăţa cu picioarele de suprafaţa de creştere.

4. Organizarea

Îngogoşării

Pentru obţinerea unor gogoşi cu perete compact şi pentru evitarea pierderilor de fir de mătase, se recomandă ca
pe măsură ce larve'e prezintă semnalmentele Îngogoşării să fie ridicate de pe
p.aturile de creştere şi aşezate pe suporturile' de ingogoşare.
.
În crescătoriile mai mari, larvele ajunse În faza de ţesere a gogoşii se transportă într-o Încăpere special destinată
acestui scop, menţinută În intuneric şi
p.revăzută cu sisteme eficiente de intretinere a umiditătii şi aerisirii. larve le
se aşază pe paturi, peste care in prealabil s-a instalat inventarul pentru ingogoşare.

sumă 85 la sută din cantitatea totală de
frunză necesară in timpul stadiului lar-

fi asigurat prin folosirea suportului de

var. Aceasta reprezintă cca 250 kg pentru viermii rezultati din 20 g sămîntă.
Frunza se administrează intreagă, asigurindu-se continuu zi şi noapte. Aş
tern~tul - din cauza cantitătii mari de

carton cu celule in formă de fagure.
Acesta reprezintă un dreptunghi de
carton poros (nu lucios) de 0,5 cm
grosime, cu latura de 90 x 50 cm, divizat prin fişii paralele şi perpendiculare

Fig. 4 Suporturi metalice pentru
creşterea
larvelor
(alt tip)
Fig. 5 Suporturi din pinză. fixate pe bare metalice.
pentru creşterea larvelor
Fig. 6 - Larve În
vÎrsta a III-a

Un bun sistem de

II

90 cm

a

------41. . .1

Fig. 7 samia I'icini
Fig. 8 - Gogoşi
carton

9
ciei
Fig.
Ladă metalică pentru
transportarea gogoşiiolf

ingogoşare

poate

de aceeaşi inăffime cu mar.in:'~~for
mind astfel celule cu laturiI. de 3 x
2.5 cm. Suportul se poate aşeza pe un
pat liber (pe care incap două asemenea

suporturi), iar larvele ce urmează să
Îngogoşeze pot fi scuturate, pe deasupra acestuia, direct de pe coala de hirtie
ce le-a servit ca aşternut. Tinind cont
de faptul că in momentul ingogoşării
larvele nu se mai pot agăţa cu piciorusele de asternut. se vor desprinde prin
acest procedeu numai larvele mature,
celelalte urmind să fie hrănite in continuare pină se vor' găsi in aceeaşi
situatie. Aceasta scuteşte de examinarea individuală a fiecărei larve pentru
determinanta momentului ingogoşării.
sporind randamentul muncii crescăto
rului.
Nu mai puţin practic este suportul
de ingogoşare in formă de evantai.
Acesta se poate confectiona din fire
de paie sau papură, realizindu-se o rogojină cu muchii pliante, a căror înăl
ţime nu trebuie să depăşească 3 cm,
iar distanta intre pliuri 2.5 cm. Evantaiul
se foloseşte fie prin scuturarea larve-lor deasupra sa, fie prin aşezarea pe
patul cu larve. În ultimul caz, a doua zi
se intoarce in sens invers pentru ca
larvele care au rămas in urmă cu ingogoşar~ să poată ocupa spatiile goale
ale evantaiului de pe partea opusă.
in crescătoriile mici, larve le se pot
introduce pentru ingogoşare in pungi
de hirtie perforată(individual). Se pot
aşeza, de asemenea, in săculete de
pinză continind talaj (cite 100 de larve
in săculeţ) sau se pot impacheta cite
150-200 la un loc, in coli de hirtie,
peste care se aşază una cîte una, urmînd răsucirea colii sub formă de sul
şi fixarea la capete cu ace de siguranţă.
Indiferent de materialul de ingogoşare folosit, trebuie avut in vedere ca
acesta să ofere larve lor o bună posibilitate de fixare şi mobilitate a corpului,
spre a se putea obţine gogoşi mari, cu
conţinut ridicat În mătase.
Recoltarea gogoşi/or de pe suporturile de ingogoşare se face după o săp
tămină. În tot acest timp. temperatura
localului trebuie mentinută la aproximativ 25°C, umiditatea se ridică În jur
de 80 la sută (poate fi şi mai crescută
dacă se Înlătură pericolul mucegăirii
prin ventilaţie suplimentară).
Deşi gogoşile de mătase de la specia
Phylosamia ricini nu se filează, ci se
prelucrează prin toarcere după scă
moşare, structura peretelui mătăsos are
influentă considerabilă asupra randamentului obţinut. aceasta putind fi influenţată pozitiv prin respectarea normelor de mai sus.
Predarea gogoşi lor la centrele de
achizitie trebuie să se facă imediat
după recoltarea acestora din suporturi
(2-3 zile). În caz contrar, se poate
produce apariţia fluturilor, ceea ce depreciază calităţile gogoşilor. Transportarea gogoşi!or se face în lăzi metalice,
care să permită o bună aerisire.
La avantajele pe care le prezintă din
punct de vedere economic Phy!osamia
ricini, mai trebuie adăugat faptul că
aceasta se pretează foarte bine pentru
creşteri repetate de vară.
În conditiile ţării noastre se pot
pe
perioada de vegetaţie a
cel
putin 2-3 recolte de
este deosebit de imnnrt",nt
într-o perioadă a
respunzătoare pentru creşterea viermilor de mătase hrăniti cu frunze de

'dud (lunile iulie şi august).
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Pentru realizarea unui sac de dormi sint necesare următoarele materiale;
de la o
de
de
sau
tol
de nanchin ŞI
Mai
nevoie
de două ferm oare
cite 10 cm. unui
demon'tabii şi altul nedemontabU (prima variantă" fig. 1). Puteti recurge şi
la utilizarea unui sistem de inchidere
combinat: fermoar şi clapă cu butoni
(varianta a doua" fig. 2).
In continuare se procedează in felul
următor. Se cos diptr-un material dubiu (se iau două părţi. croite la fel)
spatele sacului de' dormit şi fata acestuia. Urmează apoi unirea lor, partea stingă a sacului cosind-o. iar in
partea lui dreaptă punind fermoar.
Gluga sacului se intăreşte pe margini cu bentită in care se fac butoniere rotunde. Prin ele va trece şnurul
cu ajutorul căruia se stringe gluga in
timpul folosirii sacului. Trecind la executarea operatiilor de detaliu. trebuie
să tAiati dintr-o coală de hirtie tiparele
q» şi «b». Puneti pinza in patru şi
prindeti pe ea (cu ace cu gămălie) tiparul «a». care reprezin1ă spatele sacului. Desenati cu creta conturul lui
pe material, Iăsind o rezervă de 2 cm.
după care croqi ţesătura. Fără a desprinde tiparul. marcati pinza. trasind
pe ea semne cu ată roşie (vezi desenul). Acum puteti să-i indepărtati şi.
ridicind uşor primele două părp croite. tăiati ala insăilată. astfel incit să
rămînă din loc in loc urmele e~. Faceti
din ele o armonică» cosind la maşină pe urmele aţei roşii. Aţi obtinut
in felul acesta profile jumătate rotunde şi «căsuţe», ca in desenul A-/J{.
Se cos in acelaşi fel şi celelalte două
părti de material. De data aceasta incepeti cuSătulfil astfel incit intii să se
formeze profilul jumătate rotund. pentru ca la asamblarea lor părtile interioafă şi exterioară să cadă una peste
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Se eoase
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bentiţii

alta. ca in desenul A-It. Aceste două
părţi se cos apoi împreună. avind prafUele semirotunde deasupra. Se cos
impreună pe latura lor stingă şi cu
aceeaşi cusătură se prinde o parte a
fermoarului. Pentru ca marginea cu5ăturii să nu se destrame, intăriţi-o cosind peste ea o bentijă. Urmează acum
operaţia de umplere cu puf a «căsuţe
lor.» formate. Pentru această operaţie descoaseti perna intr-un colţ al ei,
atit cit să incapă mina ş~ introduceţi
teava de aluminiu a aspimon.dui (vezi
desenul). Umpleti teava cu puf şi
impingep cu un băţ rotund puful din
ţeavă (aii cărei capăt este introdus
in
fiRul obţinut in material). Rind pe
oate profimele căsuţe~e se 'lor
uniform cu
Cind
termistrin(lleD cu
de
orifi-

ciile de intrare ale «ochiurilorD şi insacul de dormit pe iată. Se
va coase latura lui din dreapta. Marginea glugii se întăreşte cu o bentij.ă
cu lăţimea de 12-13 cm. Se execută
butonierele rotunde şi prin ek! se frece
şnurul pregătit. Am obţinut spatele
sacului de dormit~ Pentru executarea
părţii superioare a sa.eului şi a feţei
lui se pune pinza in două se fixează
pe ea tiparul «b». Se
zervă pentru cusătură (2
taie cu foarfeca în jurul semrl!u~IJi iăCIIJ1:
In partea din
intre cele două
părţi ale feţei
se rnfercaleazâ
cealaltă jumătate a
Se
cos la maşină margini;e implireună. Se
Întorc pe faţă plesele care compun
partea superioară a sa.CU:~UiM ş~ se exetoarceţi

cută cusături tl"ans,versa~e. <tCăsufe-

........................................................

IlllP
Pentru construirea lui
de ţeavă sau şipci şi
masă. plastică. Amplasarea dulapului pe hol. intr-un spaţiu adecvat. ocupind eventual intreg peretele,. de jos
pînă sus" creează posibilităţi pentru
păstrarea hainelor. inciilţămintei etc.
Dintr-un material potrivit se va confecţiona mai inti scheletul dullapului
(in interior se montează rafturi. sertare. bara pentru atirnat umeraşe),
după care"
se va trece
invelitoarea
masă.
Magazinele de speciaWitate dispun de o
largă de sortimente, astfel că
amege dintre mai multe mate(muşiama!le viu sau
coBorate"
de
pe
care satisface cel
dumneavoastră.

MaterialUl cumpărat se croieşte conform dimensiunilor necesare, iar marginile lui, care urmează a fi Îndoite,
se vor coase la maşină sau vor fi

se vor umple cu
mod cum s-a procedat
feqionarea spatelui sacului.
atenţia că ele trebuie să fie
unifonn umplute. Se cos
preun~ fa partea din stinga,
spatele sacului de dormit. Se iau
două piesele. se pun una
cu părţile din interior i'n
chide fermoa.rul şi se coase
parte, şi de jos - sacut
ÎI.IIfa obtinută coaseţi. de
o bentijă. Desfaceti acum
şi intoarceţi sacu~ de dormit
In partea superioară a feţei
executati butoniere. surfila1;i-le şi
ceV prin ete şnurui pregăUl
Pentru o: uşoară purta.re il
de, do:rmit,; coaseţi-i două
minere.
&e»

obţinute

aceEaşi

~~de~p~

lipite cu grijă. Pentru a
«uşiBe»
dulapului, «peretele» din
aE acestuia va fi tăiat in mijloc, pe lungime.
de sus pină jos, sau numai pe o por-

tiune ac Euti, iar ceEe douA pArti
se vor prinde intre ele cu
femlJoarr sau al unor cirlige,
ne efc.
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nu are partllCuEarHiti decI: fa
filamentelor. care se
face separa! (tulburele EF ai din
bobinaj de fi V. separral: de tubul ECC
Pe bobinajul de
incăfizim ali
EF a:; este
montat 00 potenţiomel:ru de
100 .o. semireglabifi. prin cam
se alege poziţia optimă i'a care
brumul.
M€llnUliul este bine studiat.
incălzirea

de inalti fidelfitate.
de fooo şi cu dissub 1%, Pentru aranfoBosi

Mheen.d

are
de a
muh:e surse
program cu sensibUităiţii diifelf'~te, de a le amesteca şi
HZ<il, as!lfel ca la
să
un semna!
!Ia UI/'I niva
Arne~:;tecui trebuie să fie
~a.r ieşaifGa de asemenea rega.ilb~aă.
Mai jos este ,ilrrătat un astie:l
de apar;a't executat
<3
canalle, intrările tăJ~~'n<du·-~1"!
tuburitle ff m
microfon3căşl .... _~.i;..""'.,..,,,;\
ffm este

triAcest
este re(caîodic - deci nu

plifică semnalul
nele potenţiometruh.l!
să obţinem
lin semnal

500 mV.
Valorile de control
tensiunilor la tuburi
arătate
pe schemă. Etajul de re{~m:saw'e

Amestecull semna~eilor amp~jficate de ff iBf) semc'e
potenţiiomelreie de <410

Pentru asigurarea unor

măsurători

JreJ)fo(ÎU(~til::flle, construcţia

N. TURTUREANU
:se carac1iieri:rează
utilizează un tranzistor lea ~ler.Jltm
decurentoonstant :şi prin faptul că
:se
face de la retea printr-un bioc de r~filkare
ală.tnTat

Varianlta
prm aceea

stabilizare.
Cu ajuro.rul comultaron.dllli K 1 (eu :3 :sectoareKl"" K1l2l> K 1J :se schimbă I'f:zistenţde ,am cin:uitul
de emitor şi din ·cel de coJeclor al tranzioorW.1ID
astfdmclt curentul constant
10 mA, 1 mA, respectiv 100
instrument la cap de scală"
.sint libere). ValIO:rlle rensitenţelor
au fost: ,calcula1iie pentru

trebuie
bune.
va respecta wattajill. re:i':i5til~<U'eI(,r
pentru a evita încălzirea. Tranzistorul va
pe un radiator (cea 10 cm2 ).
Comutatorul rotativ Kl (cu 5
3 secpoate fi substituit printr-un
de
de tip claviatură (<<Albatros», «Mamaia)}).
Pentru a se evita încălzirea şi căderile de tensiune, transformatorul va fi calculat
monat (în secundar se va folosi sîrmă de
Rezistenţele şunt şi adiţionale vor fi sortate la o
punte de precizie. Se pot aplica artificii (serieparalel) pentru obţinerea valorilor nestandantizate.
In locw celor două diode Zener de 12 V se pot
folosi şi alte combinaţii serie (3 x 8 V etc.) care să
dea în total 24 v.
8200

o - -_ _.. €LfOOQ

Ri+Rad=l
va fi raguros asigurati prin ale-

ltL

Această condiţie

ger;ea adecvati a illli Rad
OhmmetmI es1iie de tip derivaţie U:JilLJ[alLt;LI.~
!ta necWl<(}'scuft Rx oonedlindu.-se
cllliml de mkmâ. Arunci dod

<cu--

in
scurtcircuit (reristenţă
indicaţia msltn.mle:ntulllli este de asemenea
Scdele ohmmeln.!illlli nu vor fi limare~ divizarea:se
va Care prin oompara!ie, folosind
etalon.
De eX'emp1u.
domeniw de 0-100 Q
corespw:!lde un.
de
valoarea
va fi citită la
divizării
fi mai dese
valorile mai
a~e :rli2is~::nllci
de măsurat
aceea este de preferat
măsurători (pe cit po5ibil~ in a dona 'lmnă1:ate
scil:ei
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Întreprinderea de aparataj electric de instalaţii Titu, cunoscută
unitate de producţie din ramura
electrotehnicii, realizează in domeniul aparatajului electric de joasă tensiune cu aplicaţii industriale şi casnice un număr de peste
200 de produse de Înaltă tehnicitate in mai bine de 400 de variante
constructive.
Aparatajul industrial cuprinde
un grup important de produse,
destinate in special automatizări
lor. Dintre acestea, În producţia
intreprinderii se inscriu butoane
de comandă de diferite tipuri, intr-o gamă largă de dimensiuni,
lămpi de semnalizare cu şi fără
transformator pentru panou riie de
automatizare şi comandă ale diferitelor instalaţii şi utilaje din cele
mai variate ramuri industriale, cleme de racordare a cablurilor in
. pupitrele şi panourile de comandă
ale instalaţiilor industriale. În acest
an, la renumita intreprindere din
oraşul Titu, cu aportul substanţial al colectivelor de cercetare,
s-a declanşat o vastă acţiune de
modernizare a produselor În sortimentele planificate. În urma acestei acţiuni s-a introdus În fabricaţie o serie de produse cu. parametri
tehnica-economici si functionali
superiori. Astfel s-a' trecut
mo-

la

dernizarea butoanelor de comandă
şi aindicatoarelor de semnalizare
cu şi fără transformator, precum
şi a manipuiatoarelor, produse cu
o pondere de peste 40 la sută În
producţia acestui an, necesare panourilor de automatizare, panourilor pentru nave şi maşini-unelte.
TQt in urma acestei acţiuni s-a
procedat la introducerea În fabricaţie a prizelor şi fişelor cu 5 contacte de 16, de 32 şi 63 A, produse
ce înlocuiesc pe cele similare cu
consum foarte ridicat de metal.
Astfel de produse nou asimilate
sînt priza şi fişa cu 5 contacte
3l A/300 V utilizate in instalaţii
electrice industriale de joasă tensiune la racordarea diferitelor maşini electrice. Produsele sînt caracterizate prin formă modernă şi
performanţe tehnice ridicate, avînd
tensiunea nominală de 380 V c.a.
şi curentul nominal 32 A. Printre
produsele realizate la cunoscuta
întreprindere din Titu se mai numără prize bipolare cu şi fără contacte de protecţie, tablouri de contor şi distribuţie pentru instalaţiile
interioare, socluri pentru siguranţe,
iar În domeniul aparatajului electric auto şi C.F.R J soduri pentru
siguranţe, portfuzibii tubular pentru tractoare şi autovehicule, prize
de curent şi fişe pentru tractor, CQ-

mutatoare duble, cumpănă şi comutatoare cu came.
De asemenea, de aprecieri unanime din partea constructorilor şi
a altor beneficiari se bucură produse ca: tablourile de contor şi
distribuţie pentru instalaţiile interioare, care real izează 6 grupare
de mare utilitate pentru distribuţia

energiei electrice În locuinţe, şi
tablourile de distribuţie pentru instalaţiile interioare cu întrerupă
toare automate monopolare, destinate protecţiei contra scurtcircuitelor, circuitelor electrice.ale aparatelor de uz casnic şi instalaţiilor interioare de lumină.

Orice informaţie suplimentară cu privire la
desfacerea produselor I.A.E.I.-Titu, precum şi
orice comandă vor fi solicitate la adresa: intreprinderea de apar,taj electric de instalaţii
Titu, str. Girii nr. 79, judeţul Dimboviţa, telefon: 14.79.55, telex: 17228

La secţia de montaj, În atelierul nr. 4, tinerii muncitori de la
I.A.E.I.-Titu montează prizele cu 5 contacte de 16 A.
Siguranţe de joasă tensiune de curent alternativ cu mare putere de
rupere: '1 - patron 1; 2 - suport 201; 3 - patron 2; 4 - suport 401.
Aceste aparate sînt utilizate pentru Întrerupere, fiind economice şi
simple. Protejează circuite electrice la suprasarcină şi scurtcircuit Se
utilizează În toate reţelele. instalaţiile industriale şi În panouri deschise
sau capsulate de distribuţie. Se pot utiliza şi În condiţii de functionare
specială, ca de exemplu: instalaţii căi ferate. instalaţii de redresare etc.

a"
RECENTĂ
REALIZARE
A INDUSTRI EI
ELECTRONICE:

o

Un adevărat ajutor şi prieten În muncă, învăţătură şi divertisment, recenta realizare a industriei electronice româneşti,
casetofonul STAR se află la dispoziţia cumpărătorilor, În
magazinele de specialitate ale comerţului de stat.
Aparat portabil, destinat înregistrării şi redării de semnale
sonore În banda de frecvenţă 80-8000 Hz, pe benzi magnetice de tip Compact-Cassette, casetofonul STAR poate fi utilizat pentru inregistrarea şi redarea discurilor preferate de
muzică populară, uşoară şi simfonică, În învăţarea limbilor
străine, pentru înregistrarea de cursuri etc. Casetofonul STAR
este un aparat avantajos şi datorită dimensiunilor reduse,
consumului mic de putere şi unei manipulări simple.

Pentru cei care doresc să-şi procure
casetofonul STAR, menţionăm că Înregistrarea este monofonică pe două
.piste, viteza benzii magnetice este de
4,76 cmls, dinamica aparatului este de
minimum 40 dB, iar fluctuaţia de maxim um 0,4 la sută.
Timpul de rulare rapidă a casetei
(se recomandă tipul Compact-Cassette) este de 120 s, puterea de ieşire
fiind 0,4 W.
Antrenarea părţii mecanice se face
cu ajutorul unui motor cu curent continuu, cu stabilizare electronică a turatiei.
Casetofonul STAR are două intrări: una pentru radio şi microfon,
0,2 mV şi picup 100 mV, şi dQuă ieşiri
pentru difuzor suplimentar de 8..0.
şi pentru amplificator 0,5 Vj10 kn.
Alimentarea casetofonului STAR
se face fie cu baterii - 7,5 V (5 baterii
R 14), fie la reţea -220 V/50 Hz. Consumul mediu de curent În cazul alimentării la baterii este de 120 mA.
Casetofonul STAR se remarcă şi prin
dimensiunile sale reduse (245x140x
x68 mm), avînd o greutate minimă de
1,75 kg (cu baterii).

tehnium
REALIZARE DE PRESTIGIU A
INDUSTRIEI
ELECTRONICE
ROMÂNEŞTI,
CASETOFONUL
ST AR, CONSTRUIT DE PRESTIGIOASA INTREPRINDERE IEŞEANA «TEHNOTON», SE GĂ
SEŞTE IN TOATE RAIOANELE
DE SPECIALITATE ALE COMERTULUI DE STAT. PRETUL UNUI
CASETOFON STAR ESTE DE
058 LEI.

ELEMENTE DE COMANDA

1. Butonul

potenţiometrului

reglează

nivelul de înregistrare şi
volumul de redare.
2. Clapa de Înregistrare estE::
blocată şi poate fi acţionată numai
la introducerea unei casete neasigurate impotriva ştergerii.
3. Clapa pentru rebobinare rapidă nu este cu autoblocare, impunîndu-se apăsarea ei În tot timpul rebobinării.
4. Clapa START, la acţiona
rea căreia aparatul se conectează
şi începe redarea.
5. La acţionarea etapei STOP,
aparatul este deconectat şi se pro·

duce eliberarea oricărei clape care
a fost actionată anterior.
&. ClaPa pentru bobinarea rapidă nu este cu autoblocare, impunîndu-se apăsarea ei În tot timpul bobinării.
7. Indicatorul de nivel al modulaţiei este utilizat în poziţia redare ca voltmetru pentru indicarea tensiunii baleriilor.
8. Mufă universaIă-«1 ntrare-Ieşire»,

publi[itate
11. Compartimentul casetei.
12. Sistem fixare mîner.
13. Mufă de racordare la retea.
14. Containerul bateriilor. .
15. Închizător pentru containerul bateriilor.

9. Mufă de comandă a aparatului şi alimentare exterioară În
curent continuu.
10. Mufă pentru difuzor suplimentnL

rn vederea realizării unor măsură
tori sau pentru micşorarea amplitudinij unui semnal se utilizează un atenuator.
Există diverse montaje de atenuator, dar cel prezentat are meritul că
poate fi utilizat şi pentru semnal cu

frecventa ridicală" chiar din banda
de UUS.
EI este compus din 3 intrerupătoare
şi grupuri de rezistenţe care in intregime pot asigura o all:enuare de 60 dB.
Montajul este introdus intr-o cutie'
metalică"
cu exteriorul fă
şi cabCu coaxiaL
cu carcasă
metal&că.

din revistele
de spe[ialitale

20dB

iNTRARE

r--- - - - - , - - - - - --r---'-'-

sisteme de sonoriefectelor acuspe cale elecfron ică.

I

.J...

nale, este arătat În schema ală
turată

.

R.P. BULGARIA

Se poate realiza un circuit de
amestec a două semnale cu tranzistoare cu efect de cîmp.
Pe grilele celor două tranzistoare se aplică cele două semnale.
La ieşire se pot cupla eventual circuite selective pentru extragerea
C2
IEŞIRE @---I
INTRARE 1

.1.

unei anumite componente.

Acest circuit de amestec se reprin randament ridicat şi

marcă

zgomot redus.

fOnF

10nF

~'I--"--+"'"

....

~~

2x
MPF 102

Cu două tirisioare de 10 A/300-400 V
{KY 202 H
se poate realiza un regulator de
În intervalul orientativ 40-220 V, capabil să debiteze În
rezistorul de sarcină R o putere activă
de pînă la 1 000-1 500 W. Tiristoarele
vor fi montate pe radiatoare de căl
dură. Montajul se caracterizează prin
aceea că utilizează ambele semiperioade ale tensiunii alternative de alimentare (220 V......, ), tiristoarele conduCÎnd pe rînd În alternanţele succesive.
Reglarea unghiului de deschidere implicit a tensiunii la bornele sarcinii
- se face din potenţiometrul comun
de 270 kQ. Valoarea acestuia se poate
ajusta experimental, În funcţie de tipul
tiristoarelor utilizate.

..

«ELECTRONIQUE POUR
VOUS»- FRANTA

~~.

la pornirea autoturismului. curentul
apreciabil absorbit de electTomotor
provoacă o scădere sensibiFă a, tensiunii fa bornele acumulatorului. Fenomenul este firesc şi inevitabil. dar dacă,
scăderea se produce dincolo de anumite limite" bateria este suspec1ă şi se
impune nea.părat o verificare pentru a
preintimpina eventualele surprize.
Dispozitivul alăturat a fost conceput
pentru a avemza - prin stingerea sau
pi'Epiirea beculuE indEcator - orice scă
del'e a tensiunii sub 9,3 V. În cazul
bater'ii~or de 12 V. Realizat sub forma
unui mic adaptor la bord
Î'n Focul -bricheiei electrice:). diisp!cazi1:i"lui se pune in fml(;.fiuflle
fiecare
normal
timpuil
esie corectă..
Djoda
este cu smciu
de:
N4001-1
este o
Zener de 1;5
T ranzistoa:rele sint npn. cu

piezOE!~iectric

de tip

&±2: kHz.
A.cest: filtru ~te utilizat: curent in

a nu apărea distorsiuni, se va regla
nivelul semnalului de la oscilator.

de frecventă intermedtn radioreceptoare.
schemă" tranzistoarele· T:1 şi
fo·rmeazi un generator de audiofrec1 k.H~. Acest semnal se cuemitorul tranzistorului T",.
semnalum de 1 kHz se modulează
amlpli1tudine generatoruf de 465 kHz
cu tranzisforuf
T oafe uanzistoa.refe
P 416, dar
se pot iill'docui cu EFT 311 sau EFT 319.

«AMATERSKE RADIO»R.S. CEHOSLOVACĂ

«MODEU.ST CONSTRUCTOR»D.R.S.S.

Cu două tranzistoare BC 107 sau

BF 214 se poate construi un eficace
detector pentru emisiuni SSB. Pentru

22

se

107, BC 171; T ~BD 135, BO 137
etc.). Becul este Je 12 VjO,1-O:l A.
Circuitul Darlington Tt - T z• polarizat
prin grupul Rt • 0t, 0ŞI va conduc~
numai atunci cmd i:enslunea la terminalele de intrare depăşeşte cea 9,3 V
(O,6V-Ot ;7,5 V-Oz; 1,2V-Ti şi Tz).
«POPULAR MECHANICS»S.U.A.

~

iSi

..L

eFotografia alMurată
o .operatie de
strunjire in lemn al ajutorul unei maşini electrice de glurit Dacă
vrem, de exemplu" să reducem diamelrul unui
miner din lemn. procesugerează

•

Inainte de a le depozHa spre pAs-

trare,ţevile din fier previzute cu filet
(interior sau exterior) vor fi şterse la

capete cu o cirpA imbiba1i In petrol
Pentru a preintimpina intrarea prafului sau a insectelor in teavă. ambele
capete pot fi «inchise» cu dopuri din
cinepă (sau deşeuri textUe), de asemenea imbibate in petrol. Dopurile
improvizate vor avea extremiIăţile suficient de lungi, pentru a putea fi
scoase uşor.

dăm

astfel:

- practicim (cu burghiul) o gagii de diametrul dorit iRlr-o pBacă
de ote'l groasl de 0,,30,5 mm;

- 1ăiem ou pinza de
bomfaier una din marginile plăcii" oblic pină !Ia
gaură" astfe1 ilOOl1: să rezullte muchii aşchiietoare;
- fixăm p!laca in men-

ghină,

in

poziţia

verti-

maşinii, putem
operaţia

cală;

ce la
jire.

- cu minerul de lemn
prins in mandrina bor-

acum trede strun-

• Pentru ghidarea şi impingarea obiectelor mici pe bancul
ferăstrăului electric, puteţi folosi cu succes un băţ din lemn
prevăzut la capăt cu o garnitură
de cauciuc (pufer). Chiar şi un
creion chinezesc (din acelea cu
gumă la capăt) se pretează la
o asemenea întrebuinţare.

• Cind aveţi de verificat mai
multe baterii de 9 V (sau efectuaţi
frecvent această operaţie), este util
să vă confecţionaţi o lampă de probă. Pe contactele metalice ale unui
bec (telefonic, de 12 V/45 mA sau
de scală de 9-12 V/O,1 A), cositoriti două ace cu gămălie. Pentru a
p~inde cositorul, introduceţi Întîi
gămălia În apă tare. După lipire,
unul din ace se îndoaie la distanţa

II

Una dimre celle cind figuri conţine, În mod voit, 9
ădenOOca in 110 secunde?

•

greşeală

de desenare.

O puteti

necesară.

Testerul permite verificarea bateriilor fără. Îndepărtarea foUei protectoare din material plastic.

PlIUIIR

Rasă din grupa
porumbeilor de carne, răspîndită
În toată lumea - La Făgăraş! 2)
p.ermit zborul - Porumbeii ciocirlii de... 3) Porumbel de carne
format În Polonia Hrană in
timpul creşterii puilor. 4) Jumătate
de opinie - Se găsesc valoroase
exemplare de porumbei Huhnschecke- Porţie de nutreţ! 5) Roşu,
în jurul ochilor albi ai porumbelului
roman- Poznă (reg.). 6) Tocgo~
listă - C iot fără capăt. 7) Culoarea
porumbeilor King - Tînăr frumos
- Folosit În scop terapeutic. 8)
Bune de clocit - Selecţionate. 9)
Foarte
Culese din galinacee lung, la porumbeii maltez·j (pL) În grup. 10) Plantă medicinaiă Tipic (fig. pl.). 11) Patria porumbelului roman - Aşe.zat, venind din
zbor. 12) Grupă de rase de porumbei, din care fac parte şi .nnirUnrU"\<:)4!
maltezi - King T exan, Lucs, Strasser ş.a. (sing.).
VERTICAL: 1) Printre p.orumbeii
de carne româneşti este şi porumbelul urias de ... - Din hrana zilnică
a porumbeilor În perioadele de
ouat şi creştere a puilor. 2) CorpIndispensab.iI scoaterii puilor. 3)
Conjugat cu ghearele... .. .in
cuiburi - Vaporaş danez. 4)
capsulă! -Intens, in fin~ -SupIă.
5) Pe portativ -Cele din porumbă-

ORIZONTAL: 1)

fie sint destinate .odihnei porumbeicu gh.eaţă (reg. pl.). 6)
Marele porumbel de..•, care produce anual 7-9 serii dIe pui Porumbeii dau o producţie normală de ouă pină ~in al cindlea...
7) la Pekin! - Seamănă cu suHuL
8) Veche rasă de porumbei, descrioară de PUnius - Piatră
PrE!tJoJaslă.. 9) Cele inire nn,"~ liflnl:hoi
evitate - Pasăre ciUălo,an:1
de manmea unui
10)
Trei sferturi dintr~o aulă- Scunz~
- Din plasă de sîrmă, la intrarea in
porumbărie.. 11) Ce]e de cereal\e, ·in
amestec cu cele de .~luil1njnloase"
pentru hrana
- Plin
de sevă. 12)
se frămînta - Seapredate_ de porumbei3 ca
şi cele de cinepă, inele.
I O f - Apă

D

~
E

• O inoercare ceY,a mai complicată,
dacă vi veP ambipona si dali răspun
sul fără hirtie şi creion: considerînd
oibiedul alăturat format din cuburi
egale" conform 9iniiior despărţitoare,
stabiliji numirul total de cuiburi ce
iDba in alcătuirea sa.

•

Care dine cuburile
B. esau
intors
una din
sale, ar
fel ca
cub din
Nu vă glliilbiti
cu răspuncontează nu numai desenele (diferi1Je) de
.fete. ci
D,ar să vă lăsăm mai
pe

.'ASCAl

A

B

c

D

• Ceile ciine zone - A. 8, C, D, E - din prima figură. pot fi uşor reaşezate
ia forma un pătrat Încercaţi şi dv. să vă convingeţi În cîteva mi«el(PE~rienltei» astfel dobîndită, rearanjaţi apoi cele opt zone din a
două pătrate egale!
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Schema trimisă are greşeli şi nu
poate fi publicată.
BOLOZS IL YES - Odorheiul Secuiesc
Deocamdată nu.
CARDICAS STANCOS - Bucureşti; ISPAS GIUSEPPE - Piatra

sPIR'îDONESCU
CONSTANTIN - Bucureşti
Se va publica În limita spaţiului tipografic disponibil.
MACOVEI TRAIAN Cîmpia
Turzii
Nu deţinem schema.
RIZA GH. - Tg. Mureş
De obicei, minicalculatoareie elec·
tronice nu se mai pot repara. luaţi legătura cu uzina constructoare.
IONESCU PAUL - Craiova
Precizaţ; exact care IlODme va In-

Neamţ

Ing. ŞUlI IUUUS - Timişoara
Mulţumim pentru felicitări. Materialul trimis va fi publicat.
Ing. HADNAGY A. - Petroşani
Nu putem stabili tipul circuitelor integrate la care vă referiţi.
STOICESCU C. - Piteşti
inlocuiţi diodele D2B cu 1N 541. În
rest se determină experimental.
SAMSON OVIDIU - Mediaş
Schemele trimise de dv. au mai fost
publicate in revista «Tehnium».
FENYEDI IOAN - Cluj-Napoca
Desigur, amplificatorului puteţi să-i
faceţi şi unele modificări, dar rezultatele depind tocmai de aceste modificări. Se pot folosi diode D226 şi autotransformatoare.
MITUANESCU VASILE-Craiova

Schemele trimise nu sint publicabile.
TIRUDUMITRU - Lugoj
luaţi legătura cu autorul prin adresa
P.O. Box 126-Sibiu.
MA TEICIUC CRISTIAN - Sibiu
Adresaţi-vă unui club de aeromodelism.
CROITORU IUE - Bucureşti
Consultaţi rubrica «Din revistele de
specialitate» din «Tehnium» nr. 5/
1978.
POPOVICB OCTAVIAN - Bacău
Se alimentează cu 9 V.
RADU RlpEANU - Bucureşti
Aşteptăm materialul de la dv.
SANDA VASILE - jud. Gorj
Transformatorul se găseşte in comerţ. Emisiunile «Radio-vacanţa» se
pot recepţiona În bune condiţii numai
În zona Dobrogei, nu şi in Oltenia.
BUGHEANU GH. - jud. Argeş;
CRUCIAT FLORIN - Sibiu; STAN
SORIN - Braşov
Deocamdată nu.
SARCAN ION - laşi
Greşelile din schemă nu permit publicarea materialului dv.

şi

lungi.
Alimentarea radioreceptorului se
face cu 9 V, asigurind o putere audio
de 22 mW În banda 450-6000 Hz.
PAUL GRIGORE - Suceava
Frecvenţa intermediară are valoarea
de 465 kHz.
Radioreceptorul «Vega 402» conţine
Primul etaj este convertor-autoosci7 tranzistoare şi două diode, fiind apt lator dotat cu tranzistorul GT 309.
a recepţiona gamele undelor medii
Următorul etaj este amplificator de

teresează.

DA VIDESCU RAzVAN -

Bucu-

reşti
Vă felicităm

pentru preocupările dv,
in domeniul electronicii. La multiplele
Întrebări veţi primi răspuns prin poştă.
RlsTUI LUCIAN - Alba Iulia
Nu îndeplineşte condiţiile de publicare.
BAlŞ VASILE - Beiuş
Deocamdată nu deţinem o asemenea construcţie.
SOŞDEANU ION - Lugoj
Revedeţi colecţia din 1978 -au fost
deja publicate mai multe milivoltmetre
electronice.
iSBICEANU VOICU - Timişoara
Se va publica in limita spaţiului disponibil.
BRAScAuCEANU ION - Cristineşti, jud. Botoşani
Redacţia nu furnizează exemplare
ale revistei - acestea se pot obţine

prin oficiile P.T.T.R.
PIsicA ALOMAN - Bucureşti
Tranzistorul 2 SB 345 are echivalent
EFT 343, iar tranzistorul 2 N 3055 se
produce de I.P.R.S. Celelalte tranzistoare nu au echivalente.
Colaboratorilor revistei le puteţi
scrie la redacţie.
MllITARU CONSTANTIN - jud.
Olt
Recepţionarea undelor lungi se va
realiza dacă inlocuiţi bobinele de pe
bara de ferită. Tnfăşurarea de acord
montată În paralel cu Cv va avea
200 de spire, iar cea de cuplaj va avea
25 de spire.
CAZACU CRISTOF - jud. Braşov
În primar bobinaţi 940 de spire
q, 0,30, iar În secundar 800 de spire
q, 0,3. Tot in secundar se vor mai bobina 28 de spire q, 1,2. Diodele sînt
F 407.
UTA DORU - Constanţa
Piese electronice se pot procura de
la magazinele specializate. Ultrasunetele pot fi pe rturbate.
POPESCU DAN - Galaţi
Vom publica o schemă de reverberator. Tranzistorul BC 318 nu are echivalent I.P.R.S.
BRADEANU DAN - Bucureşti
Tubul electronic respectiv nu este
trecut În cataloage.
ROTARU PETRE - jud. Argeş
Nu există creioane sau pastă pentru
astfel de colorări.

frecvenţă intermediară,

Amplificatorul de audiofrecvenţă
4 tranzistoare, cuplajul cu etaieşire.
jul final in contratimp şi al acestuia
Etajul cu tranzistorul T3 este tot CIJ difuzorul făcîndu-se prin transforamplificator de frecvenţă intermediară, mator.
avînd numai circuite RC. in continuare
Tranzistoarele GT 309 se pot in·
este plasat etajul detector ce conţine locui cu EFT 317. iar MP 40 cu EFT 323.
două diode În montaj de dublare a
Diodele D9V se pot inlocui cu orice
tenSiuni{.
tip din seria EFD.
dotat cu circuite acordate atit la intrare, cit şi la

TT309A

1011

conţine

TT3D96
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