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Astronomia, una dintre cele mai vechi ramuri ale
ştiinţei, are şi in epoca noastră mii şi mii de amatori
pasionaţi, dornici să descifreze cu mijloace proprii
tainele cerului şi mişcării planetelor. Cercetarea corpu-

rilor cereşti este strins legată de cunoaşterea lumii
înconjurătoare, de formarea unor concepţii ştiinţifice
juste asupra universului şi a locului ocupat de om in
univers. Sint bine cunoscute numele unor savanţi, ca
Giordano Bruno, Galileo Galilei, Copernic, care au stabilit p~ baza astronomiei concepţii materialiste despre
lume. In zilele noastre, interesul pentru studiul corpurilor cereşti a crescut simţitor mai ales datorită epoca le-
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lor cuceriri realizate de om in domeniul cercetării universului. Astronomii amatori aduc, nu rareori, un ajutor
preţios ştiinţei, punind la dispoziţia cercetătorilor de
specialitate rezultatele observaţiilor lor. Dar pentru
astronomul amator principala problemă este realizarea
unui instrument suficient de puternic pentru observarea
fenomenelor cereşti. De aceea publicăm in acest număr
un articol destinat celor care doresc să-şi construiască
o lunetă, instrument capabil să satisfacă atit exigenţele
cercetătorilor, cit şi dorinţa amatorilor de a iscodi cerul
in nopţile senine.
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tru sectorul energetic, cum ar fi, de
pildă, cutii de aprindere, tablouri de
distribuţie, diferite tipuri de transformatoare, descărcătoare, atit penţru
I.R.E.-Cluj-Napoca, cit şi pentru Intreprinderea «Electromontaj».
În privinţa autodotării, eforturile uteciştilor liceului nu sînt mai puţin notabile: in acest an, prin munca lor, au
fost echipate laboratorul de aparate
de măsură
control, cabinetele de
fizică şi
etc. În cadrul practicii,
elevii
şi repararea
tuturor
laboratoare, atecantină. Tn
o
legătură
practicii productive şi
diplomă realizate
acest

CTII ÎN

I

manevre,

exte-

la
structurată

general iOS.trllctiv-E!dlJicati\!
ocupă astăzi un loc
finalităţilor sale. Raportul
mul cunoştinţelor teoretice

deprinderilor de
turat după solicitările
fesii, a fost permanent
ajungindu-se la o echilibrare optimă
a celor două laturi ale Jl'rocesuRui
educativ.
In prezent, sistemul instruirii practice se caracterizează printr-un conţinut bogat, diversificat, "'<>;1'11<1,,,,"',,1'1
ţierea gradată a elevilor
diferite
tehnici, tehnologii şi procese de fabricaţie, În raport cu posibilităţile lor
fizice şi cu nivelul de cunoştinţe dobindite. Perfecţionarea instruirii practice are În vedere mai buna aşezare a
conţinutului ei şi o mai eficientă organizare, introducerea cu mai multă fermitate a spiritului de ordine şi disciplină În munca elevilor, desfăşurarea
unei susţinute activităti educative pentru cultivarea la tineri a respectului şi
dragostei fată de munca fizică. a in!P.'-

2

in-

tegral ba.za
a şcolii, cit şi
a
de profit Atelierele
I profil mecanic
p"",..in<~ri", de instruire pracelevii din treapta a II-a,
cei din clasa a XI-a,
centralele hidroelecSomeş

(GiIău,

Tarniţa,

autentice stagii în
dublate de perioade comin laboratoarele de
şi in atelierele
de
anii terminali,
practică se desfăşoară În
cadrul tRE.-Cluj-Napoca, in echipe
de muncitori, reuşindu-se asigurarea
de locuri de muncă individuale pentru
fiecare elev.
Pe lîngă parcurgerea prevederilor
de pEan in cadrul instruirii practice
s-au realizat produse pentru autodotare in valoare de 500 000 de lei.
In cadrul planului de producţie, ai
cărui indicatori vor putea fi depăşiţi
la sfirşib.ll~ anului calendaristic cu 1520 la sută, se realizează produse pen-

realioscilosde
preamplifiRemarcabil este faptul că
liceului nu se preocupă numai
unor rezultate cit mai
~,...",5.H'+.,,_<; ci acţionează conm(le~liIrllrE~a tuturor indicaîn timpul •
sporirea
1'Y\~.+o"l",!" a
Orice vizitator
poate fi impresionat de calitatea amenajării cabinetelor de fizică, realizate
după profilul principalelor capitole (mecanică, electricitate, căldură). Printre
obiectivele activităţii comitetului U.T.C
din şcoală se numără şi urmărirea
calităţii muncii in ateliere, diversificarea acţiunilor de perfecţionare profesională, o dinamică participare la
munca in cercuri ştiinţifice. Obţinerea
unui loc I şi a unei menţiuni la concursul pe meserii, faza pe ţară, traduce
elocvent capacitatea profesională a
uteciştilor din Liceul energetic din
Cluj-Napoca.

La Grupul şcolar «Tehnofrig», activitatea practică in ateliere nu se
deosebeşte deeitfoarte puţin de munca
dintr-o adevărată intreorindere. Care

1. -

este secretul acestei asemanan cu
implicaţii pozitive În formarea elevilor
pentru profesie? Ne răspunde tovarăşul inginer Sandor Parhony, director
adjunct al grupului şcolar: «Atelierele noastre au fost organizate după
modelul unei hale industriale in
care procesul de producţie se desfăşoară in flux. Calitatea dotării
(strung uri şi maşini de prelucrat
moderne) şi organizarea BUlt>dlIJc1tiei
permit o instruire telmE~inică
V il Of) contribuind decisiv la
rizarea SOli' cu universul
acesteia

studii la cunolasiei'ea
a mesermor

an~nf;unna'ffi

venţii

noştri:
aşchiere, eh~ctroElisti
automatizări,

tori prin

iru

dori efc.
Planul de
1 2041 000 de

nrf\fhu~tii ...

sută»,
Şi aici organizaţia U.T.C. se dovedeşte a fi adinc implicată În realizarea

lua la 80-00 la

obiectivelor practicii În
Organizarea elevilor În
marea responsabilităţii
controlul tehnic de calitate, analiza ritmică a
rezultatelor obţinute in
ti că, fie În şcoală, fie În intre[}rirldE!rs.
spiritul de iniţiativă în rezolvarea imediată a tuturor problemelor
acein procesul muncii constituie,
Iaşi timp, merite ale organizaţiei U.T.C.,
care acordă practicii importanţa corespunzătoare. Contribuţia uteciştilor liceului la autodotare este, de asemenea,
un capitol relevant prin faptul că peste
50 la sută din mobilier a fost executat
de către elevi, că dotarea laboratoarelor de fizică şi electronică a fost
in mare măsură realizată in ateliereleşcoală, că În cadrul tematicii lucrărilor
de diplomă se realizează panouri şi
standuri funcţionale, maşini-unelte,
piese, organe de maşini, necesare
predării disciplinelor tehnologice.
O asemenea lucrare, un ministrung
de filetat, a tost realizata la Înalţi para,,"U::AUlllICUiC

Elevii Liceului industrial «Petru Maior» se

pregătesc să

d~vină muncitori caliticaţi În industria lemnului. În timpul stagiulUI de practică, ei realizează ditel'ite comenzi pentru Combinatul
de prelucrare a lemnului.
2. - in atelierul de Iăcătuşărie, elevii aceluiaşi liceu participă
la realizarea unor lucrări necesare autodotării.

metri de calitate şi funcţionalitate de
un grup de absolvenţi: Călin Antal,
Arpad Ambrus, Mircea Crişan, Daniela lliescu, Lucian Fizeşan, Ana
Mureşan.

Dealtfel, uteciştii de la Grupul şco
lar «Tehnofrig» s-au făcut remarcaţi
şi in cadrul expoziţiei «Tehnium» organizată la Cluj-Napoca, unde au prezentat citeva dintre cele mai valoroase
produse realizate În cadrul practicii:
cutii de viteze, pompe cu şurub, pompe
de ulei, pompe cu pinioane şi cuplaj
elastic. Bine apreciaţi în producţie
absolvirea cursurilor, munciproveniţi de la Grupul şcolar
au o complexă şi pro1"'1 I"&::.n;itir'p
şi de specialicalitatea pregă
aSÎaur'ată de un valocare se află
din producţie,
argumentată şi de faptul că
aoroaloe jumătate din absolvenţii proliceu din anul trecut au suscu succes examenele de admitere in institute de învăţămînt superior,
facultăţi de profil mecanic sau electrotehnic.

«Petru Maior» din
are inscri!') ca
absolvenţi lor
preate-

stagii
localitate.

ŞI

'in

liceale, o
este
autodotării.
acest capitol. varealizate acoperă aproape 30 la
sută din
cifrat În acest
an la
de
Dar hărnicia uteciştilor de aici, disciplina dovedită in
permanentă pentru cacOlnstituiie un puternic argument
pentru depăşirea cifrelor de plan.
Secretara comitetului U.T.C. pe
şcoală, eleva Carmen Fiscuci, menţio
na printre obiectivele uteciştilor de la
liceul industrial «Petru Maior»: «nu
numai o pregătire ritmică la invăţă
tură pentru ridicarea nivelului profesional. ci si o activitate susţinută
S. bunei

În cadrul cercurilor ştiinţifice ale
şcolii, pentru îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe necesare fiecărui absolvent, indiferent de drumul pe care il va alege la terminarea liceului, producţie sau Învăţă
mint superior. Bunul mers al activităţii În ateliere ne interesează,
de asemenea, deoarece, fără o pregătire corespunzătoare În acest domeniu, nu putem intra În producţie,
acolo unde satisfacţiile sînt generate doar de munca de calitate,
depusă În condiţiile exigenţelor întreprinderii, unde mulţi dintre noi
ne vom integra după absolvire»,
Faptul că reprezentanţii Liceului industrial «Petru Maiof})aU
În fazele superioare ale
Iare republicane, faptul
cercurilor pe materii şi
tive este bogată, iar nrr'fYl/'\+i",
solvenţi a anului
producţie În proporţie de 40 la sută,
iar 60 la sută dintre elevi au intrat În
facultătile institutelor de Învătămînt
superior dovedesc seriozitatea' muncii organizaţiei U.T.C. Şi a
didactic, capabil să pregătească
formaţi pentru meserii solicitate de
obiectivele economice locale.
Consemnăn printre fruntaşii actualei promoţii de
elevi bine
pregătiţi nu numai
În practica
Stefan
,
Falup,
beta Suto, Dalma
Kovacs, leodor Jula,
Numele acestor
un exemplu pentru
de elevi, care vor lmnr~:ltl:;,a
de tradiţie pe aceste melealouri

*

en,ell'~letiic din Cluj-Napoca, astăzi
eh!ciroilelloică, işi pertecţionează pregă
unde realizează panouri

'i!.,iIlI;eOiIUW

'higtl)i'iti~l:e.

iOllifepifiioGieri cnJ;ene, şi la «Tehnohig»
imelrlllm,ire'a celor mai buni

*

la Casa de cultură a studenţilor din
Ciuj-Napoca a fost vernisată Expoziţia
«Tehnium}}, care a cuprins Într-o elocventă prezentare realizările elevilor din
unităţile liceale ale municipiului in
cadrul practicii de producţie. Axate pe
două principale direcţii, planurile de
producţie ale liceelor au cuprins atit
lucrări pentru autodotare, cît şi importante repere din planurile de producţie ale întreprinderilor. De asemenea, În expoziţie un loc important il

Prezenţa in proaucţie a eleVilor
pregătiri in practica productivă.

constituie o

garanţie

a

ocupă realizărilecercuriior tehniceaplicative al căror număr se ridică in
acest an şcolar la aproape 100 cu peste
3 000 de membri.
Printre produsele expuse se remarcă
presa cu fricţiune,
stabilirea vitezei unQhiul,are
zitivele de filetat realizate
liceului industrial ({Un~rea»; dispozitivul de formare a ()chiuri4or de arc,
reductepresa normală cu
rul realizate de elevii
({Traian
Vuia»; aparatele el,ectronice,
brator, voltmetru şi ,a~te
măsură realizate de
«George Bariţiu»;
lucrarea circuitelor
temporizator. disiDQzitivu!
tlcarea efectului
n~ali.zate
de elevii liceului de matematică-fizică
nr. 1. Au reţinut, de asemenea,
numeroşilor v·izitatori elevi Danolurille
didactice, machetele fU~i!ctiorlahe,
ratele de testări
recllizate
de elevii liceelor
{{Clujana»,
«Armătura», energetic, de matematică
şi fizică nr. 1.
Expoziţia a ilustrat
vingător eforturile ute;c;iş,til()r
le clujene de a realiza
ticii

producţiei industriale planificate ce o vor realiza elevii clujeni
acest an se ridică la 37 400 000 de lei.
Dar indicatorii acestui plan, aşa cum o
arată cifrele preliminare pe primele
două trimestre, vor fi substanţial depă
stirşitul acestui an preÎnsemnate sporuri oroue'alllC:l, numai in anul 19TI
Cluj şi-au depăşit
cu aproape 11 mi-

De asemenea, obiectivele muncii
acest an, În cadrul cărora
din şcoli s-au aflat printre
un larg cîmp de
afirmare.
actiunilor de muncă
[patriotică finantată pentru acest an
este (le 3,4 milioane de lei, iar a celor nede 175 milioane de lei. în
acestor obiective, elevii din
licee s-au făcut remarcati in
semestru, angajamentul lor pînă
reprezentînd depăşiri
sulbs1:anfialle ale indicatorilor stabiliti.
Implicate activ În finalizarea valeneducative ale practicii producorganizaţiile U.T.C. din liceele
români, maghiari şi de
na'tjona'lit~lţi au făcut dovada imenpOltenţial creator, capacitatea
materiale
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Fiz. A. MARCULESCU

încheierea acestui ciclu de materiale,
scheme de redresare a
tensiunilor tdfazate. Ele se utilizează
special atunci dnd
consumată
curent continuu
mare (de ordinul
avind - in comparaţie
monofazate - unele avanîncărcarea mai uniformă a
reduse şi deci filtre
utilizarea mai
prezentăm două

1

..
ŞOC

În figura 15 se dă schema unui redresor trifazat avînd primarul transformatorului conectat în triunghi şi secundarul în stea (cu punct median).
Notînd cele trei tensiuni de fază (din
secundar) cu UZI' U ZZ' U Z3 ' tensiunea
redresată cu Ud şi curentul redresat (prin
rezistenţa de sarcină R s) cu IJ, diagramele corespunzătoare montajului arată
ca în fig. 16. Se observă că diodele Dl'
Dz şi D3 conduc pe rînd, curentul distribuindu-se în mod egal pe cele trei
faze. În fiecare moment conduce o diodă
şi numai una, anume aceea al cărei anod
se află la potenţialul cel mai mare faţă
de punctul neutru N. Intervalul de cond
' este de -3
2n ra d"lam pentru filecare
ucţle
diodă.

efectivă a tensiunii redresate
calculează cu relaţia aproximativă:

Valoarea
se

Ud ef "".1,19' Uz
unde Uz este valoarea efectivă a tensiunii
din secundarul transformatorului.
Montajul din fig. 15 se caracterizează
prin aceea că, În decursul unei perioade

RS

u>t

SECUNDAR
TR.

L1

Dt
D3

D4

05

D6

la

L2

RS

Schema din fig. 1 reprezintă o variantă
de ohmmetru realizat cu circuitul
integrat PA 741. Citirea este directă, pe
scala unui instrument de 1 mA, indicaţia
fiind aproape liniară. Mai precis, dependenţa dintre curentul IM (prin instrument) şi valoarea Rx a rezistenţei necunoscute are la bază relaţia:
Rx = Re'IM
De exemplu, pentru Re = 100 kQ (rezisetalon, de precizie 1 %), valoarea
100 kQ va fi citită la cap de scală
(I M=l mA).
Montînd mai multe rezistenţe etalon Re'
selectate printr-un comutator, se pot obtenţă
Rx =

complete a curentului alternativ, fiecare
fază din secundar conduce o singură
dată şi într-un singur sens. Spre deose-

bire de acesta, Ia redresorul trifazat în
punte (fig. 17) fiecare fază conduce de
două ori în decursul unei perioade, fiind
parcursă de curent în ambele sensuri. în
consecinţă, valoarea efectivă a tensiunii
redresate devine mai mare şi pulsaţiile

tine sensibilităti' diferite ale ohmmetrului
(xl, x 10, xioo, x 1000).
Pentru a compensa rezistenţa internă Ri
a instrumentului (în cazul cînd ea nu este
de 100 O), rezistenţa R 2 se va înlocui
cu un potenţiometru de 3-5 kO. Ajustarea
se face astfel încît suma dintre R 2 şi Ri
să fie de 3,0 kO.
Dioda stabilizatoare are tensiunea de
referinţă de 3 V (se sortează).
Alimentarea montajului cu 30 V se face
de la un redresor stabilizat. Se poate folosi varianta fără transformator, consumul
de curent fiind mic.
în figura 2 se indică dispunerea terminalelor la circuitul integrat PA 741. Menţionăm că vederea este din partea opusă
terminalelor (deci nu ca la tranzistoare).

iNTR.iNV
iNTR.NEiNV.

4

wt

+

sînt mai reduse. (Valoarea medie a tensiunii redresate este de două ori mai
mare decît în cazul precedent, pentru
acelaşi Uz). Tensiunea inversă maximă
la bornele diodelor este mai mică (avan-

IHIIITRU .
CU IIDICATllllllARA
,
simplă

wt

după cum se vede,
necesită şase diode în loc de

taj1 dar,

avantaj).
Diagrama tensiunilor
este arătată în fig. 18.

şi

a

montajul
trei (dezcurenţilor

IIDICATIR
OI fUNCTIINARI
,
M. ALEXANDRU

Numeroase aparate industriale sau
construite de amatori, prevăzute a lucra
la tensiunea reţelei de 220 V,....." sînt
dotate cu becuri indicatoare de funcţio
nare. Montarea unui astfel de bec este
foarte utilă, deoarece avem în permanenţă un control asupra racordării aparatului la tensiune; în plus, el ne aduce
aminte - la terminarea lucrului - să
scoatem aparatul din priză.
Montajul alăturat este destinat tocmai
acestui scop, cu menţiunea că becul său
(cu neon, de tip miniatură) pîlpîie în loc
să ardă continuu. Se ştie că o lumină
intermitentă atrage mai bine atenţia decît una care arde continuu şi cu care
ochiul se obişnuieşte mai uşor.
Circuitul reprezintă un generator cu
relaxare; intervalul dintre două aprin-

~

220V

o

F407

1MO

deri succesive se corectează prin ajustarea valorii lui Rl' iar durata unei iluminări se poate varia din R 2 • Dioda D
poate fi de tipul F 307, F 407, iN 40041N 4007 etc. La nevoie poate fi modificată şi valoarea condensatorului (în
funcţie de bec), avînd grijă să se respecte
tensiunea de lucru de 350-400 V.
Pentru efectuarea reglajelor se vor Înlocui rezistoarele R 1 şi Rz cu cîte un
potenţiometru liniar de 1 MQ înseriat
cu o rezistenţă de 200-300 kQ. După
obţinerea frecvenţei de pîlpîire dorite,
se măsoară rezistenţele înseriate şi se
înlocuiesc cu rezistoare de valori apropiate.
Nu se vor efectua lipituri şi nu se va
atinge cu mîna montajul atîta timp cît
el se află sub tensiune.

C

0, 47JJF
400V

Ne

R2

lMO

IORISDARI- APliCATII
,
MARK ANORES

o categorie
care se bucură
constructorilor
dresoarele
Aceste

de alimentatoare.
interes în rîndul
o reprezintă reÎncărcat acumulatoare.
necesită filtre de
schimb modul
lor cu in-

al tensiunii r~dresate, la trecerea prin
zero a acesteIa (redresorul nefiind filtrat). ~ezistenţa R3 se alege experiment~l. în Jurul valorii indicate, în funcţie de
tmstorul folosit. Dioda stabilizatoare
es.t~ de 8 V (DZ8V2, DZ7V5, PL8V2).
Tmstorul poate fi de orice tip care admite

B
un curent de minimum 5 A
de
10 A, dacă montajul este
Încărcarea acumulatoarelor de 6 V). EI se
montează
radiator.
pentru comanda curentului
renunta la
debitat un tiristor, se
redresarea prealabilă a
d~ci la
cu cele patru diode
de redresare va fi
chiar
care va
blocat pe
parcursul alternanţelor inverse faţă de
sensul său de conductie. Redresarea fiind
astfel monoalternan'ţă
valoarea
eficace mai
transfor-

strument
metru) şi cu un

prezintă

tului se face
în circuitul
Încărcare.
trebuie confectionat din

nichelin~ car~ să

comutator rotativ,
contacte rezistente
dispune de unul
la curenti mari.
3
pentru reSche~a din
un
serie,
comandat în bază de un tranzistor
medie putere, T 1 (BD135,
BD137, BD139). Tranzistorul de putere
T 2 este montat pe un radiator cu suprade 200 cm 2 . Reglarea curentului
se face din potenţiometrul P
(2-3 kQ, bobinat). Montajul nu este protejat la scurtcircuit. Nu se va depăşi
curentul de 5 A.
În figura 4 este redată o schemă cu
tiristor (Th). Reglarea curentului debitat
se face din potenţiometrul P, care stabileşte unghiul de deschidere a tiristorului. Deşi lucrează în curent continuu,
tiristorul se blochează după fiecare puls

vor fi dimensionate
100
220 V.
va
sectiunea miezului de cel
bobinînd în primar 5,5
pe voIt (în
total 1
spire), iar în secundar 6 spire
primar se foloseşte conductor
pe voIt.
de 0,55 mm diametru, iar în secundar
conductor de 1,2-1,3 mm, două fire în
paralel (pentru Tr 3 se poate folosi fir
unic de 1,4-1,5 mm).
Diodele din punţile redresoare (D j D_J pot fi şi de alte tipuri care suportă
curenţi de cel puţin 5 A (de exemplu.
din seriile DRR06, 6SI, 10SI etc.). Ele
se vor monta pe mici radiatoare de

~
1
220V

căldură.

If
17V
220V 1
f'V

TR.1

siG.
O, SA
spori intensitatea sunetului emis, montajul se va închide Într-o cutie de rezonanţ~ avind casca fixată pe una din

răbdare şi perseverenţă pupe cale electronică binecunoscutul refren al cîntecelor de leagăn, experimentînd montajul
schema alăteţi

kQ).

tranzistorului T 1 se află
montat traductorul electroacustic, reprezentat prin bobina unei căşti radio de
impedanţă mare (1000-2000 0). Înal bobinei
un

frecvenţă

realizat cu tranzistorul T 3' Semnalul
de acest oscila tor este modulat
de impulsurile multivit)rator·ull1.1i; modificarea continuă a frecasigurată prin încărcarea
dei;cărcarea ritmică a condensatorului
al «bobinei» de
cască se
obţine cositorind un fir suplimentar pe locul unde se înseriază cele
două bobine existente. Pentru a avea
acces în interior, se vOI îndepărta in
capacul
membrana
lucrează cu
pentru a
det.enora bobinele,
centrarea
miezului etc,).
Toate valorile

feţe.

Alimentarea se poate face de la o
baterie miniatură de 9 V.
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unui radio re.c(Ji)rnpa!f'1:1l~lla Între radiorecco"
radioamatori
criterii subiective
din ne(:;UflOaşterea.

dhmnuat

320.n.
1o--......i!c=Jii-----t

fJV:·,J C'J'JlJi.".i1.H;i'i

recepţionărll

separarea
mUilţimea semnalelor so·
reproducerea
""'.,"Ui":U u" ",u

recepţionat

~;onsid,~ră cu atît mai bun
DO:i" OUHal:I(';1:l recepţionării unor
1

deci în general
foarte îndepărtate (DX)
lJ11 punctul de recepţIe,
un nivel minim de semnal recentlOuat care mai furnizează o
informaţie' utUizabHă, ori tocmai pentru
definirea acestei proprietăţi se utilizează
notiunea de sensibilitate,
In circuitul de intrare al unui radioreceptor se aplică o infinitate de semnale
cu frecvenţe şi puteri foarte diferite, dar
din toate acestea noi dorim să folosim
doar unul singur şi acest semnal va trebui
extras din restul semnalelor.
Proprietatea de a separa semnalul
dorit şi a-i permite să treacă spre celelalte etaje din receptor se numeşte selectivitate şi pentru traficul de radioamatori
această calitate este de o importanţă cu
totul deosebită şi dorită.
Recepţia semnalului util poate fi deranjată de staţiile vecine, precum şi de
alte cîmpuri electromagnetice parazitare.
Efectul acestor perturbaţii este cu atît

asociate anumite
Ptactic, pentru deterrmnarc:a
parametru se măsoară
Mărimea acestora se
obişnuit
valori eficace
de măsură pentru tensium este
iar pentru curent amperuI
de necesitate se utihzează
acestor mărimi, ca de
(m V) sau microvoltul
primarea mărimii
dacă
este vorba de putere absorbită din sursa
de alimentare sau de puterea acustică,
unitatea de măsură este wattul (W), obţinut din produsul valorilor eficace ale
tensiunii şi curentului, Merită de amintit
că unitatea de măsură pentru cîmpul
electromagnetic, în vorbirea curentă spunîndu-se doar «cîmp», este voIt pe metru
(V/m), mai des se întîlnesc submultiplii
mV/m şi ţLV/m. Dacă se renunţă la exprimarea ,rezultatelor măsurătorilor în valori absolute, ele se pot reda în valori
relative, adică valoarea măsurată raportată la o valoare dată. Limitele de variaţie a acestor rapoarte sînt foarte mari
şi atunci se renunţă la scara liniară şi
se utilizează exprimarea logaritmică.
Ca unitate folosită pentru exprimarea
acestor rapoarte în scară logaritmică
zecimală este decibelul (dB), în care:

RICEPTOR
PIITRU BAIDA OI IOm
1. MIHAI
Radioamatorilor Începători care lucrează În banda de 80 m le prezentăm
un radioreceptor cu o schemă electrică
deosebifde simplă, dar cu bune rezultate În trafic.
De remarcat că acest aparat poate
recepţiona toate tipurile de modulaţie: CW; MA; MF sau BlU (SSB),
acoperind cu uşurinţă banda 35003800 kHz.
Din schema electrică se observă că
primul etaj constituie un detector cu
reacţie avînd ca element esenţial un
tranzistor BF 214 sau BF 215. Bune rezultate dau În acest etaj şi tranzistoarele din seria BC (107, 108, 109 etc.).
AI doilea etaj este un amplificator
AF cu tranzistorul BC 107 (sau echivalent) ce are ca sarcină o pereche de
căşti (indiferent cu ce rezistenţă internă).

Bobinele L şi 19 sînt construite pe
o carcasă circulară cu diametrul de
10 rrll11 (prevăzută cu miez magnetic).
"'15'e'nlru li se vor bobina 10 spire
CuEm 0,4 cu priză la spira 6, bobinaj
spiră lîngă spiră. Pentru L., se vor bo~ina 38 de spire din sîrmă liţată 10 x 0,05,
In lipsa acestei sîrme se poate folosi
şi CuEm 0,4.
j

6

Montajul aparatului se face pe o
plăcuţă de circuit imprimat, pe a cărei
suprafaţă metalică s-au desenat şi
executat prin zgiriere mici insule pentru lipirea pieselor.
Primul etaj se Înconjură cu un ecran
metalic din tablă de fier (de la cutii
de conserve) sau cu bucăţi de circuit
imprimat.
10 kn

o~------------------------------------De obice~ cu cît amplificarea globală
este mai mare cu atît sensibilitatea recep·
toruhri este
că amr,l1hcarea
multe

în

privinţa

amplificădi,

contribuţia

principală o are amplificatorul
venţă intermediară.

de frec..
Amplificarea începe, de fapt, în prima
parte a radioreceptorului formată din
circuitele de intrare, amplificatorul de
radiofrecvenţă şi schimbătorul de frecvenţă.

Sensibilitatea radioreceptorului ar putea fi ridicată şi mai mult prin mărirea
amplificării, dar nivelul semnalului de la
intrare ar fi aşa de mic încît ar fi comparabil cu zgomotul propriu al radioreceptorului. Zgomotele sint produse de
elementele amplificatoare (tuburi sau
tranzistoare) şi de elementele pasive (rezistoare, circuite oscilante etc.), reprezentind o succesiune de impulsuri care

După ce montajul a fost terminat,
se Începe reglajul. Se fixează condensatorul C l pentru valoare maximă (poziţia închis) şi $e reglează miez.ul bobinei pînă ce staţiile de la 3500 kHz
se aud bine. Se deschide apoi condensatorulC1. (valoare minimă) şi se verifică dacă se aud şi staţiile din celălalt
capăt al gamei (3800 kHz). Pragul
reacţiei, respectiv sensibilitatea, se
reglează din potenţiometrul P1 •
Cei care doresc a asculta banda de
7 MHz vor reduce numărul de spire
din bobine (4 = 7 spire; l., = 24 de
spire). Antena (fir exterior bine degajat) se va cupla la una din bornele
bobinei ll'
Alimentarea se face cu 9 V din
baterii.

~
9v

Ant.

ca \utt:tmJ,ia'le,
deficitarit
cazuri cînd
ale radioreceptoarelor
cit semnalul recepţionat
legătura este imposibilă.
nu uităm
însă că şi semnalul recepţionat este în'·
soţit de zgomote, respectiv
a căror influenţă depinde de
se face recepţia, precum şi de banda de
trecere a circuitelor de intrarea receptorului.
Ca la detecţie să avem o tensiune de
cel puţin 0,5 V, un receptor pentru traficul de radio amator trebuie să aibă O
amplificare în prima parte a. sa de cel
puţin 90 dB. Această condiţie 'este impusă. de caracteristica de detecţie care
pentru semnale mari este liniară, iar
pentru semnale mici este neliniară, introducind importante distorsiuni de neli·
niaritate şi chiar intermodulaţie.
Construcţia etajelor cu amplificare mare este deosebit de pretenţioasă, fiindcă
condiţiile de autooscilaţie pot apărea
COtnp~lral)lle

Ne referim,
la
radioreceptoru! superheterodmă, care
prezintă o amplificare ce poate depăşi
150 dB ce se reflectă într-o sensibilitate
foarte bună, în care semnalul de intrare
are valori cuprinse Între 5 şi 1 ţLV,

.-

IURIA
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În schema alăturată este prezentată
sursă de tensiune stabilizată destinată
alimentării Circuitelor integrate logice
(T.T.L.) şi amplificatoarelor operaţionale

o

integrate.
AlimentatoruI are o stabilitate bună
a tensiunii de ieşire la variaţiile temperaturii şi ale sarcinii.
El se compune în esenţă dintr-un redresor şi două regulatoare de tensiune
(pentru 5 V, respectiv ± 18 V).
Caracteristicile constructive ale transformatorului depind, bineînţeles, de puterea maximă pe care trebuie să o debiteze alimentatorul. Secundarul va asigura
următoarele tensiuni:
U 1 - 3 = U 3 - 5 = 16 V/1 A;
U 2 -- 3 =U 3 -- 4 =7 V/I A.
Diodele redresoare vor fi alese în
funcţie de curent. Pentru curenţi de pînă
la 1 A se pot folosi diode EFR 136,
l!\' 4001 etc, si condensatoare de filtrai de 1000 ţ;F/25 V.
Regulatoarele de tensiune sînt reali'

zate cu circuite integrate, ceea ce le conferă o bună stabilitate la variatii ale
temperaturft mediului.
.
Regulatorul pentru tensiunea de ieşire

•

a

să

matematică

R-4.·

Ca

cazul gamei

este
De obice~ in cal(;ule se ţine cont numai

Deci generatorul se aplică receptorului
1)
antena fictivă.
:seltnIll,UI.l! de la generator pentru verificări MA este modulat 30 la sută cu
400 Hz. Iniţial, nivelul semnalului din
generator este foarte mic, dar acesta se
creşte mereu pînă ce la ieşirea receptorului pe wattmetru se citeşte o putere de
50 roW. în timpul măsurătorii, reglajele
manuale ale amplificării în RF şi AF
vor fi pe poziţia «maxim amplificare».
Această măsurătoare pentru care la ieşire se obţine o putere de 50 mW este
singura care arată sensibilitatea maximă
a unui radioreceptor, adică nivelul minim
de intrare pentru cate la ieşire se obţine
puterea standard.
Radioamatorii care nu posedă un wattmetru, la ieşirea receptorului pot monta
un rezistor cu valoare egală cu rezistenţa
de ieşire a radioreceptorului, la bornele
sale fiind cuplat un voltmetru electronic.

de rezistenta, bobinei
configuraţia cir..
cuitului oscHant apare ca în fig. 5.
Aprecierea posibilităţilor de selecţîe a
unui circuit osdlant se face cu ajutorul
termenului numit factor de calitate, ce
se notează Q, definit ca raport între
reactanţa şi rezistenţa din circuit.
Q _ XL _ roL _ 2n foL

10 ro
Q1>Q2)Q3

oricînd, provocînd instabilitate în funcţionare.
Dacă amplificarea· s-ar face pe aceeaşi
frecvenţă în toate etaj ele, cuplaj ele parazite dintre etaje, fie prin radiaţii parazite,

fie chiar prin conexiuni, ar determina
intrarea în oscilaţie a întregului receptor.
Deci utilizarea receptoarelor superheterodină prin specificul lor în traficul de
radioamatori este cu atît mai recomandată.

La acestea semnalul este amplificat
întîi în circuitele de intrare care asigură
cuplajul cu antena, apoi în amplificatorul de radio frecvenţă. După aceasta semnalul este transpus în altă frecvenţă.
Amplificatorul de radiofrecvenţă în cele
mai multe cazuri este compus dintr-un
singur etaj ce are montat un tranzistor

rezultat din intersînt
în cazul receptorului "uperheterodină,
interferenţe m.l produ<: ;numai semnalele
adiacente, ci
semşi chiar
nalul util a
a semnalelor ce coincid cu frecvenţa
ferenţe,

recomandabil ca măflurătorile de
"erJlsib,Hitate să se
necare gamă.
mai multe

- -r- - -r- - --r--

Cu cît factorul de calitate al unui circuit este mai mare, cu atît curba de rezonanţă este mai ascuţită (fig. 6) şi calităţile selective ale circuitului sînt mai
mari.
Valorile factorului de calitate ale unui
circuit oscilant obişnuit, construit cu
sîrmă de cupru, se situează de obicei
între 50 şi 200.
Selectivitatea este deci proprietatea circuitului oscilant de a atenua un semnal
cu frecvenţă f faţă de semnalul cu frecvenţa fo, obţinută în special graţie cir-

intermediară.
Mai pot apărea interferenţe supără
toare între semnalul util şi produsele de
conversie,!&> care şi ele produc fluierături
al căror ton se schimbă în functie de

acord. Se observă că eliminarea t~turor
perturbaţiilor, deci o selecţie bună a
semnalului dorit, implică eforturi deosebite din partea radioamatorilor şi le impune acestora cunoştinţe temeinice de
radiotehnică, pentru construcţia unor circuite oscilante de bună calitate.
Circuitele de intrare şi din amplificatorul de radiofrecvenţă sînt cu acord
variabil, în schimb cele din amplificatorul de frecvenţă intermediară sînt cu
acord fix, construcţia lor fiind mult simplificată. în unele radioreceptoare, amplificatorul de frecvenţă intermediară este
prevăzut cu reglaj manual sau automat
al selectivităţii.

[CONTINUARE IN PAG. 91

(1)

}

U =9V
(2)

o

A

Dt

Ti

8

R S1

+

5V

11

fi
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CI, cs

220Vrv

TR,
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de 5 Veste realizat cu un circuit de
723 (f3A
MAA 723). Acest
un curent de ce!
obţinerea unor

serie

curent.

111-

are Încorlimitare de
debitat de sta-

bilizator depinde de rezistenţa
Rezistenţele R j , R z, R3 vor fi

Echilibrarea stabilizatorului se face cu
R4 · Tranzistoarele serie vor fi montate
obligatoriu pe radiatoare. Piesele com·
ponente vor fi
o
de
cabhţj imprimat cu
cît
scurte.
MATERiALE
K,';'lsfpnTp: R 1 = 2 H2; R z = 5.1 kQ;
1~ kQ; R4 =3 kQ;
=100
R 7 =7,5 kQ;
100 Q; 10= 150 Q; R 11 =4,7 kQ; R 1Z =
2 kQ; R 13 =4,7 kQ;
= 1,7 Q pentru un cu-

rent de 400 mA.

B

1

Diodele D l' D 2 asigură polarizarea
în limite largi de temperatură şi
deci stabilitatea montajului.
Semnalul de atac poate proveni direct
de la un aparat de radio (ieşire diodică)
sau picup -- casetofon, printr-o rezistenţă de 0,1-0,5 MQ.
corectă

Ing. STE.JĂREL GIl:~jH'llJIl=,4

Folosind

aceeaşi schemă generală

Constanţa

TABEL DE LUCRU

r

ă

de

pn:nCJlJlli, constructorul poate
adecvată

a

ele amplificator
aJ-mpllllC,at01
la 9
montajul reprezintă un amplificator
push-pull, clasă
realizat
tranzistoare rOlmllne~:tl
Din semireglabilul
nivelul contrareactiei
sau
micşorînd amplit~dinea semnalului de
ieşire, cu creşterea sau n'YII~,,{"\,..,r,f'CI
PUllzaloare a distorsiunilor.
valoarea de reglaj.
serveste la
tensiunii mediane (într~
de masă
cOIldensettolru111l1 C 6 ), care
jumătate din tensiunea de
reglează consumul «În
măsurat prin 'in",~r!p'rp<> unui miJiampermetru în colectorul lui T 3
si care nu
depăşi 20 mA la nici una
din va~iante.
caz contrar se va verifica
legarea
finale sau cab la-

este:
tabel au
performa11 tele
montajului, suficient de
ţinînd cont
de simplitatea schemei.
Din punct de vedere constructiv, problemele sînt aceleasi ca
orice amplificator.
'
finale vor fi
montate pe radiatoare de tip «U ».
Rezistenţele de emitor R IO şi R I1 sînt
din nichelină de resou
4-5
ele se prind direct pe
de
imprimat.
Alimentarea din baterii pentru 9 V
sau 12 V nu ridică probleme; pentru varianta de 24 V se va folosi un redresor
simplu,
de la o tensiune alternativă
cea 20 V
punte de diode
un condensator de
de 2 200
25 V).
Siguranţele montate pe alimentare şi
pe ieşirea de difuzor protejează tranzistoarele finale la supra sarcină sau scurtcircuit.
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APARAT PINTRU
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IN SCURTCIRCUIT
s. POPOVICB,
Aparatul se compune dintr-un oscilator LC şi un amplificator (fig. 1).
Bobina oscilatorului este montată intr-un capăt al aparatului (fig. 2) şi se
foloseşte pentru determinarea spirelor În scurtcircuit. Frecventa oscilatorului este de 9---10 kHz. '

liS

I

I

®

o

Ch.uj ... Napoca

Întregul sistem (oscilator, amplificator, aparat de măsură, sursă de alimentare) este introdus Într-o cutie cu
dimensiunile 38x64x130 mm. Consumul maxim de curent este de 7 mA
la 9 V.
la se reglează la 2 mA. Cu o spiră

În scurtcircuit if> 20 mm se verifică
aparatului. Dacă aparatul
este bun, apropiind spira de bobina
l1, instrumentul va devia, indicînd
zero.
Dorind să verificăm o bobină, apropiem bobina aparatului L1 de ea şi
dacă indicaţiile aparatului nu vor devia, bobina este bună.
Construcţia se va realiza pe o placă
de circuit imprimat cu dimensiunile
125xOO mm (fig. 3).
Bobina L1 are 1 300 de spire (fagure,
1=15 mm, cu miez cilindric fjJ 5 mm).
Dacă folosim bobina cu miez U if> 14
(de la transformatoare de linii), pe o
lungime 1=20 mm bobinăm 250 de
spire CuEm ~ 0,15 mm.
Realizat cu piese puţine, aparatul
funcţionează perfect şi este de un
mare ajutor În depanare.
funcţionarea

+9V

'Cs
200pf

Re
150KQ

G4

--.~-e-_ _~_-e-~_30_tlJF~~9V
'-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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o

o

o

CD

.,"l1li

4

SIMULATOR
f CAPA ITATf
v.

FARCAŞ, Braşov

Condensatoarele de tiltraj au rol deosebit de important in elim:narea (<<netezilea}» pulsatiilor la sursele
de curent continuu realizate prin redresarea unui
curent alternativ.
Aparatele cu semiconductoare necesită o tensiune
de alimentare tiltrată foarte
Se folosesc in
acest scop condensatoare de
mare (de ordi-

nul miilor de microfarazi), care sint aestul de voluminoase.
Schema prezentată permite simularea unor condensatoare de filtraj de valoare foarte mare (plnă la 1 F).
Capacitatea condensatorului simulat (C ) este egală
F
cu valoarea capacităţii condensatorului conectat in
circuitul de bază al tranzistorului (Cf), inmulţită cu
factorul beta al tranzistorului folosit. Tranzistorul
trebuie ales tinind cont de curentul consumat de
sarcină (Rs) şi tensiunea alimentatorului.
Folosina simulatorul numai pentru liniile de alimentare a circuitelor de intrare şi preamplificatoare, se
poate utiliza un tranzistor de putere mică
factor de amplificare mare. În acest fel se
mijloace simple alimentarea filtrată corect a
lor sensibile la pulsatiile tensiunii.
Menţionăm că
prezentat simulează numai
condensatoale de
respectiv efectul capaclt,ăţ::
acestor condensatoare
nu capacitatea

FARCAŞIU,

metal se

realizează

între
şi
metalic
acestea vin În contact (fig.
Creionul electric se compune din:
vîrful de scriere (sîrmă de wolfram cu
lungimea de 30 mm si diametrul de
0,5
bobina
~u miez de fier
avînd
1 mm şi cu diametrul de
de 12 m m; un
transformator cu alimentare de la reţea. Primarul pentru 220 V sau 1'10 V
are 680 rJ> 0,5 mm Între bornele 1-2 şi
680 de spire cu rJ> 0,35 mm între bornele
2 -3. Secundarul (pentru 2 V, 4 V,
6 V, 8 V la un curent de 0-7 A) are

Cu acest dispozitiv nu se pot simula condensatoarele folosite in circuitele de constantă de timp etc.,
la care se foloseşte numai caracteristica de lnmagazinare a unui curent continuu.

Bucureşti

continuă, fără

12
mm.
s'crierii, creionul se tine
în mina
fel ca un creion obişnuit,
avînd însă grijă ca alunecarea vîrfului
pe obiectul de scris să fie uşoară şi

opriri. Obiectul de scris
conductorul electric
Grosimea scrisului depinde de grosimea
vîrfului. Schi mbarea vîrfului de wol-

de scriere
Montarea acestora se face astfel încît
si caoă1:ul ÎnÎntre miezul bob inei
doit al lamei flexibile
'să existe un
întrefier de cca 1
elastică
(3) este fixată
cu ajutorul,
şurUburi lor
două şaibe

cu

piuliţă şi

de
al
M3x6, cu
·de !'illgă piesa (12) se fixează
între cele două şaibe aie şurubului (11).
Ce!ălalt capăt al bobinei se fixează cu
manşonul ce conexiune (14) de cordonul flexibil ce iese prin corpul creionului şi face legătura cu secundarul
transformatorului. Toată partea meta li că este fixată şi rigidizată în interiorul corpului de lemn cu ajutorul
şurubului (10), M3x 13, cu cap tăiat.
Rondeaua (6) care maschează interiorul creion ului este fixată de rondeaua (5).
Creionul permite scrierea pe obiecte
metalice a căror grosime este mai
mare de 0,09 mm.

RADI
(URMARE DIN PAG. 7]
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Schema prezentată este de un interes deosebit pentru posesorii de amplificatoare audio de înaltă fidelitate.
reglarea separată
a tr"",/"\;,,,,nt'of ..,,. de trecere, cu
comutatoarelor K1 şi Kz (cu

cîte patru poziţii). Există astfel 16 posibilităţi de reglaj reproductibile. Acest
aspect este deosebit de util la exploatarea staţiilor de amplificare şi În
dai la ampl1ficatoarele stereo.
sind componente sortate (identice),

FRIECMANN, Ceva

cele două canale se pot echilibra şi În
de trecere, nu numai În

impor-

-

tensiunea
V;
tensiunea
amplificarea 'in
dB;
accentuarea maximă a rrecventejoase: 20 dB;
,
accentuarea maximă CI frecvenţe-

Curba de selectivitate globală a radioreceptorului este dictată de filtrele care
se introduc în amplificatorul FI şi care
pot fi cu constante distribuite (Le) sau
cu constante concentrate (filtre mecanice).
Ca metodă de măsurare a selectivitătii
în privinţa pătrunderii posturilor veci~e
se utilizează tot schema din fig. 1.
La intrarea receptorului se aplică un
semnal pentru care se verifică sensibilitatea, deci la ieşire să avem 50 m W. Se
schimbă frecvenţa de la generator, deci
se creează un anumit dezacord,şi se creşte
nivelul semnalului din
(pe noua
frecvenţă) pînă cind
receptorului se obţin tot 50
Făcînd raportul Între cele două niveluri de semnal, se stabileşte atenuarea
în dB a dezacord ului de frecvenţe utilizate. Măsurătorile se fac în fiecare gamă
radioreceptorului.
Desigur, cele
nu au cuprins
Întreaga suită de
tehnice in privinta
radioreceptoarelor,
dar'
radioamatori fiind importante
doar sensibilitatea şi selectivitatea, numai ele au fost expuse, urmînd a fi tratate şi celelalte în viitoare articole.
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CAPAC~TATiEA

fota

din capacitatea lor şi care nu pot fi
În scurt timp vor fi aruncaţi.
lucru este valabil SI;
Cel81l'Jllte solutii, dacă au fost
la 00 ia sută din capacitate

utilizaţi

ore

PRELUCRARE A SOlUTUlOR

ILUMINAREA lABORATORULUI
Operaţiile prevăzute a se desfăşura
la întuneric se pot face în condiţH!e
iiuminării cu un filtru de laborator
destmat acestui scop, ca de ""'''''''1-''''''
ORWO 170. Distanţa minimă este
0,75 m pentru un bec de 15W şi de 2 m
pentru un bec de 40 W. Pentru matena'"
ie pozltil/ede mică sensibilitate :::;e
poate folosi şi filtru! ORWO 166.
operaţiile ce vin după iluminarea (reex"
peilcuieior reversibiîe sau
ia cele

tehni[ă
p"elea, Utinzarea

cauciuc este o
acestea trebuie bine
neIJ!n:l!izate după
nnn·"·7"t"'~Q""
cauc!lUcukd
n""I'mrl·"fnn
trecerea dillpă un timp a so~u'
revelatoare spre piele, Dacă
m'ina EI venit
contact cu r<:"Jo~",'~nr:,,'

d~fulă;

RIECOMANDĂR~
Cele mai bune rezultate se obtin cu
retetele mdicate deflrTna pr()dlicăltOi':lre

a rmri:eriah:Jlui !otos,en:SJDii .
toamaton aceasta este
de

contin Cl1ilmlGalie
'
utilizare
ialte
seturlÎe
cei capacită,l!ie de prelucrare pentru
procesele respecthte. Capacitatea de
prelucrare este legată de durata de
păstrare, soluţiile utilizate deja pierzindu-şi repede calităţile. Unele soluţii pot avea capacităţi mai mici de prelucrare (de exemplu,revelatorul C09
dă rezultate bune numai pentru 5filme).
~ume

CONSERVABILITATEA
SOLUTIILOR
Soluţiile destinate prelucrării materialelor fotosensibile color au o conservabilitate inegală. Băile stop, de

filTRU
PIITRU
. IPI
If SPAlIRI
Fotoamatorul utilizează apa din
reţeaua de alimentare a oraşului, apă
care corespunde condiţiilor de calitate
cerute de procesele fotografice În cele
mai multe din cazuri.
Spălarea În jet (in apă curgătoare
dirijată) este procedeul cel mai indicat
atît in fotografia alb-negru cît şi În
cea color, unde timpii de spălare sînt
direct dependenţi de modul de spălare.
Dacă din punct de vedere chimic, fotoamatorul nu poate corecta compoziţia
apei, el poate interveni pentru Înlătura
rea impurităţilor solide.
Flrişoarele de nisip, particulele de
rugină şi alţi oxizi metalici, precum şi
alte particule solide de mici dimensiuni vehiculate În fluxul de apă provoacă deteriorări mecanice ale gelatine/ ude, uneori interactionînd chimic
cu urmele de chimicaie 'neîndepărtate
încă; ele pot duce la formarea unor
voaluri colorate care denaturează rezultatele, iar În cazul fotografiei color
denaturează procesul de corecţie al
copiilor pozitive.
De extremă utilitate este, in situaţia
dată, filtrul pentru apa' de spălare a
cărui construcţie o propunem fotoamatorilor pretenţioşi. EI se interca-
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Experielflta a demonstrat că rezultatele
cu revelatori folositi ŞI
păstraţilîle sînt mai slabe" De
aceea este utii să se împartă cantitatea
de revelator si cea utilizată să se an.1I1ce după folosire. Dacă acest lucru nu
este posibil, se vor folosi soluţiile
pînă la epuizare În decurs de 2-3 zile.
Rezultatele obţinute sînt de calitate
egală dacă se prelucrează întreaga
cantitate posibilă de material fotosensibil Într-o singură şedinţă de lucru.
Revelatorii pot fj şi ei păstraţi pină la
4 luni dacă nu conţin substanţa revelatoare propriu-zisă. Acest lucru este
posibil preparind reţeta fără ea, adău
garea făcîndu-se cu 10-12 ore inainte
de utilizare. In cazul chimicalelor sub
formă de seturi, nu este intotdeauna
posibilă izolarea substanţei revelatoare.
Revelatorii folositi peste 50 la sută

lează intre rooinet ,(fig. 1) şi Fecipien'tul
cu material fotosensibil. Legătura cu
robinetul se face prin intermediul unui
racord elastic (1), practic o bucată
de furtun de cauciuc care să cuprindă
capătul ţevii robinetului şi ştuţul corpului (2). Apa trece printr-un filtru grosier (3), confecţionat din citeva straturi de tifon Între care se află şi foarte"
puţină vată şi apoi printr-un filtru
fin (4), alcătuit numai din vată. Filtrele
se înlocuiesc atunci cind culoarea lor
dovedeşte acumularea unei mari cantităţi de impurităţi. Intre cele două
filtre se află două site metalice separatoare (6), (8) distanţate de un inel
elastic (7). intreg sistemul este Închis
cu un capac (5), care se infiletează
la partea inferioară a corpului. O garnitură' circulară (9) asigură etanşeita
tea filtrului. Dacă garnitura ar lipsi,
pierderile de apă din zona filetată ar
trebui compensate prin mărirea debitului.
Figurile 2, 3, 4 conţin desenele de
execuţie ale reperelor (2), (5), (7).
Sitele sînt două discuri simple tăiate
cu foarfeca. Ochiul sitei va fi aproximativ egal sau ceva mai mic decît ochiul
ţesăturii de tifon.
Piesele metalice se fac din dural
sau alamă, de peferinţă primul material
care este mai usor. Conul de brad
definit de </> A se execută liber, valoarea
A stabilindu-se În funcţie de ţeava
robinetului, cu al cărei diametru va
fi egală. Aceeaşi observaţie este valabilă pentru ştuţul capacului, valoarea
B alegindu-se în funcţie de furtunul
care conduce apa la recipientul de
lucru (doza de developat). Ştuţul acesta poate fi neted sau tot sub formă de
con de brad. Dimensiunile date nu
sint critice, În funcţie de materialele
avute la dispoziţie putîndu-se opera
modificări de cote.

acestea să nu

face cu

zat, utilizînd seturile de
ce
insotesc de regulă produseie ·fotosensibile aie producătoruluL Există
seturi de chim/caie cu utilizăn multiple,li1 sensul că pot fi folosite
mai multe produse, Utilizarea
are
avantajele preparărli rapide a soluţiiior şi nu ridică probleme de aprovizionare; rezultatele pot fi bune, dar nu
cele mai bune.
Iluminarea peliculelor reversibile se
face folosind un bec (nitraphot) de
500 W. Filmele moderne, care necesită
o durată mică de reexpunere (30 s 2 min), pot fj iluminate şi la lumină
naturală sau cu blitzul, 4-6 fulgere de ..
fiecare partea peliculei fiind suficiente.
Rezultatele cele mai bune cu minimum de efort şi fără riscul deterioră
rii peliculei se obţin cu filmul imersat
in apă intr-un vas cu pereţi albi.
Substanţele revelatoare in general
şi cele cromogene in special au proprietăţi alergice pentru unele persoane.
De aceea, manevrarea soluţiilor se va

se \fa spăla cu apă (abundent)
si se va neutraHza
o

sută acid acetic,
general, marea
majoritate a persoanelor suportă contactul cu substanteie revelatoare fără
să prezlntefel10mene alergice.
Este util de ştiut că particula p din
numeie substan'telor revelatoare întîlnite ·in reţetele publicate semnifică prefixul «para», care este În întregime
scris În reţetele apărute în unele lucrări.
Produsul F 905 este un produs tensioactiv; el micşorează tensiunea superficială a apei de spălare, contribuind
astfel la calitatea spălării finale, Acţiu
nea sa este asemănătoare cu cea a
detergenţilor obişnuiţi şi este uneori
Întîlnit sub numele de produs de Înmuiere.
Respectarea intocmai a instrucţiuni
lor ce insoţesc seturile de chimicale
asigură obţinerea unor rezultate de
calitate, mai ales dacă reţetele sînt
cele ale firmei producătoare a materialului fotosensibil color.
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de
RfJperui 8
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P~tJS€i ~)W'ii1cijpala este ghidul 2 (fig,
"n.r"ii",,:.::o

sa este in

funcţie

de

fotograme pe Gare vrem să le
concomitent Fo~osind un
singur bec, l = 10000,120 mm; folosind două becuri, L=:180".200 mm,
Deoarece nu există dimensiuni critice,
constructorul are o mare libertate in
alegerea cote lor şi materialelor nece·
sare. lungimea l poate fi eventual
stabilită şi in funcţie de o cutie exisrul

viwaiizăm

$(~ oht~n

conform
Olsambhuea

des~me!m
două n~r)ef'e

şumbul

din fig" 6" Prinderea suporl:uiui
se face cu două şuruburi cu
inecat M3, la montaj recdizindu-se
fiietate corespunzătoare In ghid.
Materialele utilizate vor fi tablă de
oţel de bună calitate pentru cuţitul 4,
tablă de oţel şau alamă pentru reperl!1
3, profil rotund din otel pentru şurubul
din figo 6. Toate reperele menţionate
in acest paragraf, precum' şi plăcuta
«m» se cromează semimat sau lucios.
Muchia cuţitului şi muchia activă a
piăcuţei «m» se realizează după cromare.
Cutia 1 poate fi din orice material.
De ea se prind celelalte repere prin
lipire, de preferinţă cu un adeziv sintetic. Caseta 5 se face din tablă subţire; desigur şi alte soluţii sint posibile.
Suprafaţa interioară va fi de culoare
atbă sau argintie. Duliile pentru becuri
se prind de pereţii laterali mici ai
casetei. In partea superioară se dau
două găuri de aerisire mascate de
două căpăcele.
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revme în poziţia 1, tensiunea în anodul
lui D9 devine aproximativ - U (- 27 V)
şi aceasta, împreună cu T l' se Zva bloca.
T 2 nu va mai fi menţinut în saturaţie
decît de curentul prin DZ, care însă
practic se anulează în jurul fiecărei trezero a tensiunii de
în
ceri
cînd tensiunea
mică (în valoare i:l.I}1)VHH<l.J
DZ este blocată şi deci
curentul prin R6

$4,9+0,05
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trugerea tiristorului cînd becul B a fost
stins (şi deci cu rezistenţa filamentului
foarte mică).
Tiristorul Th va trebui să fie de 1 A
şi să blocheze în sens direct cel puţin
400 V. C 2 este un condensator cu tanta!.
Comutatorul K 2 , permite menţinerea
aprinsă a becului B un timp nelimitat
(lucru necesar pentru reglajul daritătii
la aparatul de mărit).
' '
întrucît durata temporizării este T "'"

)l

TB

~

'h

:~

j!:

O,7(R 3 + P)C 2, acţionînd asupra vaJorii
acestor piese, se modifică şi limitele de
reglaj ale lui T. PotenţiometruI P trebuie
să fie liniar.
tn încheiere se recomandă ca la realizarea practică rezistoarele R J ' şi R 2 să
fie amplasate în afara cutiei ce conţine
res.tul montajului (eventual pe traseul
cordonului de legătură la b(~cul B), pentru
ca Încălzirea acestora (apreciabilă) să
nu afecteze duratele de temporizare:

B
Max.200W

se
tenSIUnea de avaîmpiedică

C l pe R 2 .

în acest
Cînd KI

o

a lui
pe maximumul
de reţea, care s-ar putea să ducă la
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Pentru a se asigura o dezvoltare
corectă a bazei materiale, cu respectarea condiţiilor de omologare a terenurilor şi bazelor sportive, prezentul
articol pune la dispoziţia celor interesaţi principalele elemente tehnice pri-

vind executarea acestora.
Nucleele sportive complexe de uz
restrîns sînt destinate unor colectivităţi mici, ca de exemplu şcoli, Întreprinderi, instituţii, În cazurile CÎnd la
dispoziţia acestora şi În apropierea
imediată a locului de muncă nu există
suprafeţe mari, libere, care să poată
fi amenajate.
La Îndemîna colectivitătilor restrînse
de regulă nu există de'cît suprafeţe
cu dimensiuni reduse, reprezentate
prin curţjle şcolare ori ale întreprinderilor şi instituţiilor.
Nucleele sportive şcolare, la care
ne vom referi cu precădere, trebuie să
fie utile activităţii organizate de educaţie fjzică atît În orele de curs, cît şi În
orele afectate pentru asociaţia sportivă
şcolară. Astfel, nucleele sportive şco
lare trebuie să prezinte o sistematizare
adecvată, favorabilă În special lucrului
cu grupe mai numeroase şi, in acelaşi
timp, ele nu pot fi destinate exclusiv
atletismului.
Sistematizarea suprafeţelor destina-

te unei activităţi sportive multilaterale
depinde de mai
factori, printre
care menţionăm:
suprafeţei
terenului disponibil; forma terenului;
construcţiile În jurul
numărul
elevilor care vor lucra
si repartizarea lor pe ramuri de sport.
Pornind de la premisa existenţei unui
spaţiu restrîns, nucleele sportive şco
lare nu vor fi construite decît cu piste
de alergare de 250, 200 şi 150 m. Este
absolut necesar, pentru a uşura folosirea ulterioară a pistei, ca lungimea
acesteia să fie exprimată exclusiv în
cifre rotunde.
Consideraţii generale:
-Amplasamentele pentru realizarea terenurilor de sport izolate sau grupate În nuclee sportive complexe vor
fi astfel alese Încît să beneficieze de
un cadru adecvat În vecinătatea spaţiilor verzi, să dispună de posibilitatea
racordării la reţelele de apă, canal,
energie electrică, eventual termică, să
fie uşor accesibile şi să se Încadreze
in prevederile schiţelor de sistematizare.
-Orientarea terenurilor de sport
va fi de regulă cu axa longitudinală pe
direcţia nord-sud, cu o abatere admisibilă de 15 grade.
-Se recomandă ca terenurile de

Dezvoltînd pe un plan superior tradiţiile valoroase ale sportului
nesc, «Daciada» reprezintă o amplă manifestare menită să asigu
voltarea intensă şi multilaterală Ci educaţiei fizice şi sportului de
atragerea intregului tineret, a maselor largi de oameni ai muncii de
oraşe şi sate În practicarea sistematică a exerciţiilor fizice, sportului
turismului, În vederea creşterii unor generaţii sănătoase, bine dezv
fizic şi inielectual, pregătite temeinic pentru muncă şLapărarea
corespunzător cerinţelor actuale şi de perspectivă ale societăţii n
socialiste.
Calendarul competiţional, deosebit de bogat ai acestei mari com
naţionale, reuneşie pe terenurile de
milioane de tineri dornici
se afirme, prin performanţe deosebite,
diferite
sportive.
acest context, organizaţiilor U.T.C. de la oraşe şi
revin
concrete privind buna organizare şi desfăşurare a tuturor com
cuprinse in cadrul «Daciadei», În realizarea unor inb'eceri proprii,
şi pentru sporirea bazei materiale a activităţii sportive de masă.
a veni În sprijinul organizaţiilor
tuturor amatorilor de
punem amenajarea unor baze
terenuri, poUgoane
fice practicării diferitelor
programul compeiiţional
plex a~ «Daciadei»,

sport cu zgură sau gazon să dispună
de un sistem de drenaj fie simplu,
cu mici puţuri absorbante umplute
cu piatră de rîu, fie mai complexe, racordate la reteaua de canalizare.
- La întocm'irea documentaţiei tehnice, cît şi pe parcursul lucrărilor se
recomandă consultarea unor specialişti sau constructori cu experienţă În
execuţia terenurilor de sport.
ATLETISM
Terenurile de atletism amenajate În
incinte şcolare cuprind, În general,
piste inelare pentru alergări cu o lungime de 250, 200 şi 150 m şi sectoare
pentru probele regulamentare de s~ri
turi şi aruncări. Pistele de alergări şi
de elan la sărituri şi aruncări pot fi
realizate din zgură sau cu un amestec
de bitum-cauciuc denumit «ELBITEX»
(fig. 3).
Amplasarea sectoarelor de sărituri
şi aruncări se face În funcţie de importanţa terenului de atletism. Sectoarele
de sărituri şi cel de aruncare a greutăţii
se amenajază în interiorul turnantelor.
Gropile de aterizare la înălţime şi

I
/

prăjină se pot inlocui cu saltele
cauciuc
acoperite cu o
Iată. Cercul
aruncare pentru
se amplasează astfel Încît să se
scrie favorabil În terenul gazonat
preună cu sectorul de aruncare a
/itei. Acestea se realizează din b
cu minimum patru orificii ~ 1
pentru scurgerea apelor (fig. 5,

fig. 1).
În scop informativ, pentru a

o perspectivă asupra mărimii (di
siuniior) spaţiului necesar pentru
eleele sportive de uz restrîns
prezentate în tabelul· următor
cipalele date de construcţie
pistele de 250, 200 şi 150 m
cu turnante semicirculare.
Întrebuinţate sînt:
P = lungimea pistei de ale
măsurată la 0,30 m În
bordurii interne;
R = rare de construcţie a pi
D = lungimea liniei drepte;
L = lungimea axei longitudinale
pistei, măsurată Între
bordurilor interne ale tu
telor;
T
lungimea axei transversale
pistei, măsurată intre
riie interne ale liniilor d

E
tO
~

n~t

HB-teren hand bal; B-ţe
ren baschet; V -teren volei;
H -săritură În inăltime; Lsăritură in lungime; P-săritură cu prăjina; S -aruncarea suliţei; G-aruncarea
greutăţii; D-aruncarea discului.

SUPORT ŞTACHETĂ

~

PRAG DE BĂTAiE

GREUTATE

liNiE DE VAR""
Drenaje

Disc

SE.eTOR DE sĂRiTURÎ:
PRĂJiNĂ,LUNGiME, TRiPLU SALT
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12:

Min 51.00

~

'/' 8.00

48,79
45,65
42,51
39j37

61,24
58,06
54,94
51.8'0

48,66,

strucţie ale pistelor cu turnante semicirculare pot fi si altele decît cele din
tabelul de mai sus. Rămînerea în
cadrul unei grupe de raze - aşa cum
sînt date în tabel - este obligatorie
pentru a respecta prevederile referitoare la extinderea grupei de raze
(între razel.e minime şi maxime) com-

Adăugînd la lungimea axei longitudinale, respectiva celei transversale,
lăţimea totală a culoarelor pistei de
alergări (ale ambelor linii drepte, respectiv ale ambelor turnante), care vor
fi amenajate, vor rezulta dimensiunile
terenului care va fi ocupat de pista de
alergare. Bineînţeles, razele de con-
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Suporţi

4~

pentru panouri din lemn sau metal

patibile cu amenajarea unei piste de
alergare de o lungime dată. Alegerea
corectă a razei turnantei este determinată de situaţiile locale, concrete. Prelungirea uneia sau a ambelor linii
drepte pînă la o valoare convenabilă
(în nici un caz mai mică de 60 m) este
absolut necesară. Numărul culoarelor
unei piste de uz restrîns nu va fi mai
mic de 3 sau 4 pe una dintre liniile
drepte, iar pe întregul parcurs va fj
de cel puţin 2 cu loare (fig. 1, 2, 4).
Nucleele sportive de uz restrîns
vor cuprinde terenuri pentru principalele ramuri sportive care intră În
programele şcolare. Ca atare, la sistematizarea amenajărilor se va lua În
considerare posibilitatea de a dispune
de terenuri pentru baschet, volei şi
handbal. În general, locul acestora
este În interiorul pistei de alergări,
dar pot fi aplicate şi alte variante de
grupare (fig. 1 şi 2). În cadrul sistematizării se va da cea mai mare atentie
mai ales În cazurile suprafeţelor mici
(cum se întîmplă, îndeosebi, la pistele
de 150 m) ca teren urile destinate alergărilor şi sări"turiior să nu se suprapună nici chiar parţial pe cele care
vor servi jocurilor sportive, ferindu-Ie
pe acestea din urmă de amprentele
adînci lăsate de pantofii cu cuie pe
care îi folosesc atleţii. Capacitatea
maximă a terenurilor este de aproximativ 90-100 de elevi pe nucleul de pe
pista de 200 m (fig. 1) şi de 60-70 de
elevi .pe cel cu pista de 150 m, cu condiţia ca desfăşurarea activităţii să fie
strict Îndrumată.
Recomandăm nucleele sportive cu
piste de 200 m care sînt cele mai raţionale pentru uz restrîns şcolar. Curţi
le şcolare cu suprafeţele mult prea
mici pentru a permite amenajarea unui
nucleu sportiv cu pista de 150 m pot
fi totuşi dotate cu unele instalaţii
atletice. Astfel, de-a lungul unui gard
se poate construi o pistă dreaptă,
lungă de cel puţin 40-50 m, care va fi
utilizată pentru alergarea de viteză.
La una dintre extremităţile pistei se
poate amenaja o groapă cu nisip şi,
în acest caz, pista de alergare va servi
drept pistă de elan pentru săritura în
lungime, cu prăjina şi triplusalt. Intr-un colţ al curţii poate fi amenajată
o groapă cu nisip pentru săritura în
înălţime. Procedînd În acest fel, amenajările destinate alergărilor şi săritu
rilor vor ocupa periferiile curţii, în
timp ce mijlocul ei va rămîne pentru
jocuri sportive şi pentru aruncări.
BASCHET (fig. 7, 8, 9, 10)
Terenurile de baschet pot fi realizate
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din zgură, beton, asfalt, sau În cazuri
deosebite din panouri de lemn (podium). Se recomandă În special soluţia cu asfalt care prezintă cele mai
multe avantaje: planeitate, durabilitate,
aderenţă, intreţinere uşoară etc.
Suprafaţa terenului se va executa
În 2 sau În 4 pante cu o înclinaţie de
0,5 la sută pentru îndepărtarea apelor
de suprafaţă. Lăţimea liniilor de marcaj (5 cm) nu se cuprinde În dimensiunile terenului de joc.
Variante de stratificaţie (fig.
A. 1. amestec: 75~:) zgură roşie
5~:) nisip; 20~:) argilă;
2. zgură neagră sau roşie cu
granulaţie 5-25 mm;
3. zgură neagră sau roşie
granulaţie 25-80 mm;
4. patul compact şi amenajat la
panta corespunzătoare.
B. 1. asfalt turnat
2. beton 8-100
3.

4.
VOlEB

11, 12, 13,

Terenul
volei se
din
zgură, existind şi posibilitatea utilizării asfaltului sau a amestecului de
tip «ELBITEX», care cuprinde bitum
şi pudretă de cauciuc. liniile de marcaj sînt de culoare aibă şi au o grosime
de 5 cm care se cuprinde În dimensiunile terenului de joc.
Pentru o utilizare mai bună a amplasamentului ales şi o întreţinere mai
usoară se recomandă ca terenurile
de volei să fie grupate (2, 3 sau 4) pe
aceeaşi suprafaţă de zgură (fig. 2).
Întreaga platformă va fi astfel realizată
Încît să rezulte pante de 0,5 la sută pe
2 sau pe 4 direcţii, pentru scurgerea
apelor meteorice de suprafaţă.
Stratificaţie:

1. amestec: 75%
5% nisip; 20%

zgură roşie fină;
argilă;

sau roşie cu gramm;
3. zgură neagră sau roşie cu granulaţie 25-80 mm;
4. patul compact şi amenajat la panta
corespu nzătoare.
in cazul cînd terenul de volei se foloseşte alternativ şi pentru alte jocuri
sportive, se execută stilpi demontabili
(fig. 12), locurile de plantare a acestora
fiind acoperite cu capace, de preferinţă de lemn. Pentru accesul arbitrului la scaunul special (fig. 14), prevă
zut in partea superioară a unuia dintre
stilpi, se sudează pe părţile laterale
ale acestuia console metalice, alternativ din 25 În 25 cm.
2.

zgură neagră
nulaţie 5-25

u-C=~---~~------------ ~

Stratificaţie

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

6.00

M'<!"
"<t'N

Stratiticaţie

cN.,.,j

~.Uj

Min.50

o:::ă
)~~

6.00

13

IRiNA
Ing- PAUL, ORZEA

Cind
bine să fie

este

înlocuieşte şi
De fiecare dată
ţele sau etrlerele,
grijă să
ambele feţe
ţele, orice pată grasă
ia
rarea capacităţii de frÎnare. De· asemenea, dacă a intrat apă (Ia spălare,
de exemplu) Între disc şi plăcuţe, se
micşorează capacitatea şi trebuie să
ne alegem o porţiune de drum fără

obstacole pe care să facem citeva
frÎnări energice pentru a usca discul.
Atenţie! După Îhlocuirea plăcuţelor,
pistoanele rămin împinse şi ia prima
apăsare pe pedală ele nu ajung să
preseze plăcuţele pe disc. De aceea
trebuie să facem citeva pompări, adică
pedalări succesive, pină cind pedala

revine la normal.
Deşi sistemul de. frÎnare este construit, În general, cuo mare siguranţă
În fu ncţîonare, .există., intotdeauna, şi
posibilitatea defectăriilui. Aceasta. se
intîmplă prin pierderea lichidului de
frină,ce se poate face hmt sau brusc.
Pierderea lentă o putem depista urmă
rind. În permanenţă nivelul lichid ului
de frină din rezervor. Desigur, pe mă
sură ce plăcuţele de frină se uzează,
nivelul lui scade, dar, oricit de mult
s-ar uza plăcuţele, tot mai rămîne
lichid În rezervor. Cind montăm plă
cuţele de frînă noi, nivelul va creşte.
Dacă remarcăm o scădere accentuată

a
plăcuţele

frînă.

Dacă pompa nu este etanşă, se
demontează ceie două şuruburi care
fixează
flanşa
corpului
pompe!

de şasiu, apoi brăţara racordului de
la rezervor (fig. 1). Pompa se demontează in ordine astfel: mai intîi, burduful, apoi siguranţa (1.1) şi şaiba (1.2),
plstonul (1 •.3), garnitura manşetă (1.4),
arcul (1.5) şi supapa (1 .6). Se spală
totul bine cu alcool denaturat. Se
verifică dacă pistonul şi cilindrul nu
au rizuri şi. dacă pistonul nu are joc
excesiv 1n cilindru. Se inlocuiesc garnitura manşetă (1.4) şigar"ituracir
cu1l:iră de pe piston (saupistorlul,
dacă jocul este prea mare). Diametrul
cilindru lui pompeicentrale este de
19 mm.
Piesele uscate şi şterse bin.e se
cufundă in lichid de frină. Apoi se
poate. incepe remontarea 1n ord ine
inversă.
.
Dacă un etrier nu este etanş, acesta
se demontează. Pentru etrierul de la
roata din faţă este suficient să slăbim

AI C

AUTO PINTRU TlNIRET

ORSAlltl AUTOMOBilUlUI
În cadrul acestei rubrici ne-am
pus o prez.entare
f:tiintiifică
pentru tineretul
să
dzeze cu «zeul automobil»,
putea da un bagaj de r:1!!"Io!'\.tin'tE~
mai vast (eventual unele
de istoricul automobilului), vom
şi imagini insoţite de un scurt comentariu.
AUTOMOBILUL este vehiculul rutier ce se p.oate
mijloacelor de ororDullsie
pecti\!
de drumuri.
sifica
de!Sitirlaţiîa
le pentru '1' .. "',,"" .... ,.,'-+111 Del'so,anE~lor
această " .... +""", .. 1....
mele,

raţordul flexibil cu cheia fixă de 17 şi
şurubul de aerisire. cu cheia inelară
de 8. Dac.ă etriere.le sTnt puţin .inţepenite, nu/se. vor forţa, ci se vor
lovi uşor din· .toate direcţiile. Pentru

etrlerul de la frina din spate vor trebui
degajate şi placa (4.1) şi cablul frÎnei
de.mină.

Se scoate burduful (2.3), se demontează piuliţa (2.2.), menţinlndaxul (2.6)
cu o şurubelniţă. Se .loveşte uşor cu
un dom de bronz axul (2;6) şi se ex-

tragepistonul (2.4). Se scoate apoi
inelul de etanşare (2.5) cu o bară cu
vîrf rotunjit (fIg. 7). Deoarece aceste
autoturisme sint produse fie cu inel

eta.nşare cu secţiune pătrată,
secţiune rotundă, va trebui. să
marcăm tipul inelului pentru a cu
păra altLII la fel.

de
cu

Pentru roţile din faţă. diametru'· c
lindrilor este de 38 mm, iar
cilindrul.. spate este de 32 mm
Atenţie! Firma constructoare i
zice categoric demontarea axului
şi a arcul.ui (2.8) din interiorul p
naşului (2.4). Acestea constituie
temuI de autoreglare.
De asemenea este indicat ca
şi pistonaşul, odată demontate,
spălate Într-o baie de tricloreti
.operaţiunea repetîndu-se de două

un motor termic in care energia ch.imică a combustlbilului se transformă
parţial, prin ardere in interiorul cilindrilor, in lucru· mecanic cedat pistoanelor În mişcare alternativă. Mecanismul bielă-manivelă transformă mişca
rea alternativă a pistoanelor
În
mişcare de rotaţie a arborelui cotit
al motorului; (2) AMBREIAJUl asitransmiterea puterii de la motor
roţile motoare ale automobilului;
CUTIA DE VITEZE este dispusă
şi roţile motoare,· dînd pasitlili1:atEl8 ca la o
constantă a
să varieze
a"rborelul cotit al
momentul transmis la rotile
mod corespunzător 'cu
Totodată,

FORMA CAROSERIEI:
decapotabile;cabriolet; sedan; cupeu;
Iimuzină.

FUNCTIE DE DISPUNEREA MO~
TORULUI PE ŞASIU şi DupA PO~
llTIA OSIEI MOTOARE:
-

cu motorul În
în spate
cu motorul
re În fată
cu' motorul
toare În spate
3).

pe loc cu
asemenea,
mersul
al autovehiculual
a inversa sensul de
,"",,,,·~,,, ... d .. i·

(4) TRANSMISiA

...... ,,"""'~'''''''' il

are rolul. de a transmite
motor de la cutia de

motoare

E
sanitare).
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planurile de simetrie ale
pneurilor automobilului;

CONDUCEREA

f121

PREfINTlVĂ

OBOSIAlA lA "GHIDON"

Colonel VICTOR BEO.A

Există

alcool deurmele de
Dacă pistonul prezintă
urme de oxidare sau
trebuie
La
se
procedează şi pentru etrieL
Se
bine
şi etrierul
ş; se montează pisfig< 8
Montalul pistonaşului în alez?J trebuie să se facă cu mIna (fig. 9). In nici
un caz nu trebuie să forţăm intrarea
pistonaşului În· etrier pentru a nu
deteriora garnitura. De aceea, la montaj trebuie să ţinem pistonul (2.4)
vertical, cu axul (2.6) În sus, pe care
introducem o şaibă nouă de cupru
(2.7); aliniem perfect pistonul şi alezaju/; Împingem progresiv cu mîna
pistonul În alezai, ghidind din cînd
În cînd axul (2.6) cu şurubelniţa
(fig. 10).
Atenţie! Reperul P (poanson sau
linie) de pe piston trebuie să fie orientat de la centrul pistonului către şuru
bul de aerisire (fig. 11).
Apoi putem pune piuliţa (2.6) şi o
putem strînge. Se umple etrierul cu
lichid şi se montează racordul. Se montează presa (fig. 6) şi, manevrÎndu-se
pistonaşul În exterior şi interior cu
presa şi pedala de frînă, se poate face
eliminarea aerului.
Capacitatea instalaţiei de frÎnare este
de circa 0,27 1.
Dacă racordul flexibil a cedat, el
trebuie înlocuit. Am arătat cum se
demontează acesta de la etrier. De
pe şasiu nu se poate elibera decît scoţînd agrafa m (fig. 12). Aceasta se forţează cu un' dorn introdus În direcţia
săgeţii, la nevoie cu ciocanul. Apoi
se deşurubează racordul şi se Înlocuieşte cu unul nou. Prevenirea

a

ruperii racordurilor se face examÎnÎnd
periodic starea celor patru racorduri
flexibile.
Aensirea sistemului' de
face astfel: o
de
se mai
pedala este
persoană

slăbeşte

aerisire, întîi de la una
roţile din
spate, şi Iasă să iasă aerul pînă ce
apare lichid. Se repetă operaţia pînă
ce iese numai lichid, fără bule de aer
După ce au fost aerisite roţile din spate
se repetă operaţia la roţile din faţă,
Atenţie! Cînd se face aerisirea, se
apasă foarte Încet pe pedală şi nu
se ridică pedala decît atunci cînd sînt
strînse şuruburile de aerisire pentru
a nu trage aer În sistem.
Dacă aerisirea este bine făcută,
pedala nu se mai simte elastică, ci
dură.

Majoritatea accidente.lor se Întîmplă
prin pierderea neetanşeităţii. De
aceea, În situaţia În care ne trezim
cu pedala apăsată pînă la podea, fără
efect, nu trebuie să ne pierdem cumpătul, să apăsăm inutil pedala, ci să
eliberăm pedala pentru ca pompa să
se incarce apăsind· repetat (adică să
pompăm). În acelaşi timp vom schimba
viteza Într-o treaptă inferioară pentru
a folosi frÎna de motor, vom acţiona
frÎna de mînă şi vom căuta să ocolim
obstacolele.
Pentru a păstra În stare cît mai bună
frÎna de serviciu, trebuie evitată coborîrea pantelor lungi folosind-o intensiv,
căci aceasta se supraîncălzeşte. Un
bun conducător auto ştie să folo~
sească În asemenea măsură frîna de
motor incît poate coborî pante lungi
aproape fără să atingă pedala de frînă.
Însă

opinia după care piloţii motocicletelor şi motoretelor nu au «probleme» in ce priveşte oboseala, că in
contact direct cu aerul
jaţi de parbriz, nu pot fi
de
oboseală. Sint păreri după care, in
pofida oboseW acumulate după o noapte de nesomn, mersul pe motocicletă
ori motoretă te «trezeşte»., mai ales
cind
au loc in orele de
atunci cind răcoarea
ficată cu viteza modernelor aUlVYt~I"
cuie
două ro~i biciuieştefeţele
SUlOal)recîa rolul recolfrfortant
cu aerul, oboseala

cuvIntul,

urmă·-

riie ei mnd
ma~ grave decit
oboselii ia volan,
asemenea cazl.!ri intervine un facstab!!italea precară a
auto\l'ehic!.lllei'OI cu două roţi, care poa··
te avea consecinte mult mai grave,
datorită. faptului că cei care le conduc
sint mult mai slab protejati În cazul
coliziunilor, in comparaţie cu şoferiL
Problema oboselli la ghidon este de
mare actualitate, mai cu seamă acum,
in lunile de vară, cînd căldura toridă
amplifică oboseala care se instalează
in organism după o zi de muncă sau
după o deplasare mai lungă.
Mersul uniform, deseori pe şosele
cu aliniamente lungi, În condiţii de
temperatură ridicată, CÎnd practic pilotul cu două roţi străbate o masă fierbinte de aer, favorizează apariţia unei
stări de somnolenţă şi lamotorişti,
şi la motociclişti, mai ales in orele de
după-am iază.

Practica a demonstrat numeroase
cazuri de pierdere a controlului autovehiculelor cu două roţi din pricina
aţipirii la «ghidon». Asemenea cazuri
par de necrezut, dar totuşi, din păcate,
au şi contin uă să aibă loc.
Tocmai de aceea, mai ales acum,
in sezonul de vară, considerăm necesar să atragem atenţia piloţilor pe
două roţi asupra pericolelor care le
generează oboseala.
De regulă, d~plasările cu autovehicuiele cu două roţi se realizează pe
distanţe mici, in majoritatea cazurilor
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sub 50 km, de acasă la locul de muncă
şi inapoi..
Vara Însă motociclîştii şi motoriştii
fac, nu rareori, excursii lungi pe motocicletă sau motoretă., Asemenea deplasări plăcute, atractive, care dau
numeroase satisfacţii, trebuie reali··
zate insă după regulile excursii lor
automobilistice, cu halte mai dese" ia
100 km rulaţi, cu exerciţii de gimnastică pentru reconfortare etc.
Alimentaţia abudentă, greoaie, trebuie evitată.
de piloţiî cu două roţi,
atund cind
deplasări de acest gen.
Este cunoscută relaţia dintre oboseală
atenţie. Mijloacele de informare
masă insistă de regulă asupra
atenţiei la volan şi mai puţin se referă
ia probleme'e pe care le ridică atenţia
in cazul pilotilor de autovehicule cu
două roţi. Trebuîe Însă să subliniem
că neatenţia poate avea consecinţe
grave şi in cazul acestor participanţi
la trafjcul rutier.
ultimele luni s-au inregistrat cazuri cind, din pricina cîtorva secunde
de neatenţie, moţocicliştii sau motoristii au intrat in obstacole existente
pe partea carosabilă: autovehicule grele, În staţionare,din pricina unor defecţiuni, parapeţ;; unor poduri etc. Au
fost şi destule cazuri cînd autovehicule
cu două roţi au pătruns pe sensul
contrar de mers ori au intrat in decor
din pricinl!l piloţilor care, Întorcind
capul către interlocutori ori Îndreptîndu-şi privirea spre motorul maşi
nilor respective, au pierdut pentru
extrem de scurt timp controlul şoselei.
Efectele oboselii pot fi de-a dreptul
dezastruoase atunci cînd asfaltul şo
selei este umed şi pilotarea autovehicuielor cu două roţi devine mai difi-

rn

cilă.

Sezonul de vară este sezonul de
deplasare masivă pe drumurile publice
a autovehiculelor cu două roţi. Piloţii
lor trebuie să respecte cu stricteţe
regulile de circulaţie şi cele de conducere preventivă. Ei nu trebuie să uite
însă că oboseala poate constitui un
inamic perfid atunci cind in deplasările lor acest factor nu esee luat În
seamă.

8

şi planul tangent la roţile din faţă care
trece prin punctul cel mai depărtat
fată al automobilului;
UNGHIUL DE ATAC SPATE()(,s
-unghiul format de planul de reazem
!;ii planul tangent la roţile din spate
care trece prin punctul cel mai depăr-

AMPATAMENTUL A - distanta
dintre axele roţilor punţilor din faţă
şi din spate;
CONSOLA DIN FATĂ CF - dis- ()("
ta~a dintre a~ pu~ii din f~ă şi t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tat sp~~
punctul extrem faţă;
.....
GARDA LA SOL G - distanţa
CONSOLA DIN SPATE CS
A
dintre sol şi punctul cel mai coborit
distanţa de la axa punţii din spate pînă
....- - - - - - - - L _________~
al părţii suspendate a automobilului
la punctul extrem spate;
(măsurată cînd automobilul este incărUNGHIUL DE ATAC FATĂt.:t.fcat la sarcina utilă şi pneu riie sînt
umflate la presiunea normală).
unghiul format de planul de reazem
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Aspectul general
in care locuim,
de
specifică
sînt determinate de planul arhitecde obiectele si mobila cu care
de Inijloacele folosite
a îmbina În asa fel toate aceste
încît, lao'laltă, ele să alcătuiască o compoziţie unică.
Felul cum se prezintă apartamentul depinde Însă într-o măsură la fel
de importantă şi de modalitatea de
amenajare a pereţilor, a pardoselii şi
pla"fonului, de materialele folosite la
ferestre, la alegerea tuturor obiectelor de mobilier din cameră. Unul dintre cele mai expresive mijloace care
asigură realizarea compoziţiei unitare
are la bază principiul creării de asemănări sau pe cel al obţinerii de con-

traste. Pentru materializarea celui
dintîi, la amenajarea pereţilor, a pardoselii, la alegerea mobilei, a tuturor
obiectelor de mobilier, se vor folosi
materiaie asemănătoare sau chiar identice ca aspect exterior.
În bucătărie, pereţii şi duşumeaua
se pot acoperi cu plăci de ceramică
de acelaşi fel. Baia, vestibulul sau orice
Încăperi cu suprafeţe mai mici se pot
amenaja În acelaşi mod.
Deoarece unul şi acelaşi material
nu poate fi folosit şi pentru pereţi
şi pentru duşumea, faţă de aceste
destinaţii existînd cerinţe diferite, se
vor alege materiale avînd caracteristici
tehnice diferenţiate, dar apropiate sau
chiar identice ca aspect exterior.
În camera comună şi dormitor se

perită cu linoleum sau cu alt material
potrivit pe care să se poată desena şi
scrie. Copiii - o ştim cu toţii - sînt
neîntrecuţi În dorinţa lor firească de a
se exprima prin desen pe orice le iese
În cale. Nici mobila, nici tapetul nu
sînt cruţate, iar pedepsele care li se
aplică pentru faptul de a fi desenat
pe locuri interzise nu Întotdeauna au
ca rezultat efectul dorit. Oferindu-Ie,
pentru desenat, suprafaţa interioară
a uşii de la camera lor, pereţii nu vor
mai fi în primejdie, iar copilul va fi
şi el mai bucuros. Un desen reuşit
poate rămîne, pentru o perioadă de
til"!:1p mai mare, pe uşă.
In figura "1 se vede cum, de exemplu,
motivul unei poteci Îngălbenite, născut

de imaginaţia unui copil, este preluat
În «supergrafică». După ce străbate
duşumeaua şi uşa, fîşia se prelungeşte
în sus pe perete. O asemenea fîşie
poate fi obţinută, de exemplu, dintr-un
material tip suprafaţă covor, ce urmează a fi fixată prin lipire şi, prin
urmare, poate fi îndepărtată uşor.
Pardoseala,
poliţa
suspendată,
mobila uşoară şi peretele sînt făcuţi
din materiale apropiate ca aspect exterior. Un singur perete face excepţie,
Este peretele din stînga (cum privim
desenul), care se acoperă prin lipire
cu o hartă mare, ce îndeplineşte, concomitent, atît o funcţie decorativă, cît
şi pe aceea de îmbogăţire a cunoştinţe
lor.

exemipllLl, pentru
desen,
remarcă la materialul
diferite.
tapet şi
cuvertura
un desen
dar În tonalide culoare diferite.
de la ideea că pereţii şi
pardoseala joacă un rol importantdacă nu cel mai
În conturarea aspectului
se
recurge destul de des în
la aşa-numita «supergrafică». O variantă dintre cele mai simple a unei
asemenea modalităţi se aplică, de
exemplu, la amenajarea interiorului
unei camere pentru copii (fig. 1). După
cum se vede, aici fantezia îşi spune
din plin cuvîntul. Uşa devine un element interesant pentru crearea compoziţiei de interior. Ea poate fi aco-

I

1. Cameră pentru copii. În intel'jorul ei, drept element compo-

ziţional principal este tolosită «supergratica»; În cazul dat,un desen
uşă.
Pereţii băii şi suprateţele instalaţii!or sanitare sînt acopelite
acelaşi material de tipul tapeiului lavabil.
3. Dulap rotitor rotund, amplasat într-un colţ al camerei. E! se

executat de copii pe

2.
cu

inchide prin Întoarcerea deschiderii lui spre perete. Desenul sudUlapului, banchetelor şi covorului repetă desenul tape~

4. iE)(emp!u de compoziţie

diagol1afă a
li nei camere.

intelio-

Coltul
este ocupat de un ansamblu În tormă de stert de
cetc, peste care sînt aumcate perne mici decorative. E! se reflectă În două
oglinzi suspendate, fixate
pe colţul pereţilor cotes·
punzători. Pardoseala, pej"eţii şi husa ansamblului
au aceeaşi culoare, dar in
nuanţe diferite. Această un itate este În măsură să
sublinieze obiectele mai
mici.

Tăiaţi
mărimea

o bucată de pînză tare, de
părţii laterale a mesei la
care scrie şi Învaţă şcolarul familiei.
Pe aceasta coaseţi cîteva buzunare
de mărimi diferite. Brodaţi-o pe margine cu un galon, În care faceţi pe fiecare
latură cîte 4 butoniere. Prin acestea
fixaţi sertarul mobil cu rechizite, care
vor fi astfel mereu la Îndemîna scolarului.
'

I

ELEMENT

DE PÎNZĂ

IVIRTISMINT ISTIVAl

I -P

'"

SFOARA
ÎNTiNSĂ

ATĂ

GROASĂ

n zmeu În formă de pasăre, înălţat
În văzduh este, fără Îndoială, o apariţie
mai puţin obişnuită. Materialele necesare pentru construirea lui sînt
foarte accesibile tuturor celor care
doresc să-I aibă. Astfel, pentru a
realiza cadrul sînt necesare două baghete din lemn de pin, avînd secţiunea
de (3 x 8 mm. Hobanul se obţine
din sfoară răs.ucită, subţire, dar rezis. tentă, sau, În lipsa acesteia, din fir
de nailon. Mai este nevoie de hirtie
de calc şi de clei de tîmplărie.
Se Începe cu executarea cadrului.
Pentru el sînt necesare două baghete
de lemn cu lungimea de 700 si 1 400 mm.
In capetele lor se operează orificii
cu un burghiu de 2 mm. Ambele baghete se lipesc Între ele cu clei (ca
în desen, porţiunea A). Locul lor de
Îmbinare se consolidează, legîndu-I
strîns cu aţă. Pînă ce cadrul se usucă,
se desenează pe hîrtia de calc conturu! unei păsări. Se decupează desenul cu ajutorul foarfecelor, avînd
grijă să rămînă o margine de cel puţin
15 mm. Aceasta se va cresta din loc
În loc şi se va Îndoi. Sub ea se va lipi
sfoară Întinsă ale cărei capete se vor

ce învelişul aripii va fi
pe «osatura» zmeului. Se consolidează colturile cu hîrtie mai densă.
Aripile păsării se leagă sau se lipesc
de baghete În patru locuri. Pe ele se
fixează hobanele, legîndu-Ie de sfoara
care a fost lipită pe marginea învelişu
lui lor. Peste noduri se lipesc bucăţele
de hîrtie.
Cînd zmeul este finalizat, se desenează pe el «penajul». Desenul obţinut se dă cu nitrolac negru. Rămîne
să se fixeze pe zmeu «căpăstrul» lui.
Pentru aceasta se leagă cu aţă (cca
1 500 mm lungime) ambele aripi ale
păsării, iar peste această aţă se fi xează
un al doilea fir de aţă (cca 900 mm lungime) ale cărui capete se leagă de baghetă În dreptul cozii şi ciocului păsării.
Ambele fire de aţă trebuie astfel legate
Încît nodul să nimerească exact sub
ciocul păsării, Îngreunat puţin prin
lipirea pe el a unor bucăţele mici de
postav. {te «căpăstru» se leagă aţa
care va permite dirijarea În voie a
zmeu lui-pasăre În înălţimile cerului.
În ceea ce priveşte forţa ascensională care asigură zborul, aceasta
ia naştere chiar la cel mai slab vînt.
lega
fixat

după

MOOll OI AVION
OI VÎNĂTOARI CATAPUlTAT

zmeu obişnuit din hîrtie,puţin
În construcţia lui, devine un
zlT1e~ll?care poate fi uşor manevrat, cu
ş'8!fI!!e de participare la o ... luptă între
zmeie.
Priviţi desenul. Se poate vedeaică
zmeul nostru ce poate fi pilotat are
două «friie» (sînt făcute din cîte două
fire de sfoară răsucite Împreună) in
loc de unul singur (alcătuit din trei
fire de sfoară), cum are un zmeu
obişnuit. De la fiecare «căpăstru» porneşte cîte o sfoară de care va ţine cel
ce va asigura zborul zmeului.
Şipcile care sînt puse În diagonală
şi care alcătuiesc osatura zmeu lui se
prelungesc peste suprafaţa acestuia
şi sînt ascuţite la vîrf. Lor li se adaugă
Încă o şipcă În mijloc -, de asemenea ascuţită la vîrf, care va constitui «armamentul» zmeului.
Zmeul «pilotat» poate fi manevrat
cu multă uşurinţă. Pentru ca el să se
deplaseze Într-un zbor lin, Încet, coada
lui va trebui să fie ceva mai scurtă
decît coada unui zmeu obişnuit. O
coadă scurtată oferă În acelaşi timp
şi o mai bună posibilitate pentru a
lua mai bine Înălţimea. Trebuie avut
Însă grijă cît anume scurtăm din ea,
deoarece o coadă prea scurtă creează
greutăţi În dirijarea zmeu lui. Lungimea
cozii va fi stabilită pe cale experimen'no

I ~cat

tală.

Dacă zmeul are tendinţa să se răs
toarne spre stînga, se trage de sfoara

din d.reapta, În caz contrar, d
din stinga.
Cel care manevrează zbor
. are posibilitatea să realize
atractive şi interesante
plasarea acestuia: să-I
picaj, să-I determine să fa
pe o parte sau pe alta, să fac
zigzaguri, alunecări. În tot ac
avînd grijă ca cele două sfori să
Încurce Între ele.
Pentru desfăşurarea luptei
două zmeie, adversarii vor sta la
Într-un cerc cu diametrul de
Sforile ambelor zmeie vor a~.e'f\' obligatoriu
aceeaşi lungime. 'rO""pă
lansare, zmeiele vor fi dirijate a~tfel
Încît să se Îndepărteze unele de altele.
În această poziţie, lupta poate Începe.
Fiecare se va strădui să lovească În
celălalt zmeu, folosind «armamentul»,
respectiv cea de-a treia şipcă ascuţită,
şi, bineinţeles, să-şi protejeze zmeul
propriu.
Deosebit de importantă pentru cîşti
garea luptei este prima lovitură. De
pe urma acesteia, zmeul se resimte
imediat: el nu mai poate fi la fel de
uşor de manevrat ca Înainte de a o
primi.
In timpul luptei se pot produce accidente: spărturi În suprafaţa de hîrtie,
stinghii şi sfori rupte, «frîul» desfăcut.
Lupta se Încheie de obicei prin aterizarea forţată a zmeu lui avariat.

Pentru construirea acestui model se
folosesc o stinghie din lemn de tei sau
de pin, o bucată de placaj cu grosimea
de 2 mm pentru aripă şi de 1 mm pentru
ampenajul cozii, sirmă, cuie mici şi
clei.
Cu ajutorul unui cuţit se taie din stinghia de lemn fuzelajul. EI poate fi lucrat
şi la strung, avind insă grijă ca, indiferent de calea pe care a fost obţinut,
suprafaţa lui să fie bine finisată.
Aripa, stabilizatorul şi deriva se confectionează din placaj prin operaţii de
traforaj. Marginile acestor elemente se
şlefuiesc cu grijă. În partea din spate a
fuzelajului se trasează două secţiuni
perpendiculare una pe alta: In secţiunea
orizontală se fixează cu clei stabilizatorul, iar in cea verticală - deriva.
Aripa se amplasează in tăietura făcută
cu ferăstrăul in fuzelaj. Ea se va fixa cu

clei şi cuie mici. Confecţionaţi cirligul
de pornire prin indoirea unei bucăti de
sîrmă (cîrligul va servi şi drept am'ortizor in timpul aterizării) şi fixaţi-I in partea
de jos a extremitătii din fată a botului
fuzelajului. Vopsiţi' modelui intr-o culoare vie. EI este acum gata.
Pentru catapulta se fOloseşte elastic
- cca 25-30 mm lungime - pus ih
două. EI va avea secţiunea de 4 x 1 mm.
Modelul se lansează riguros contra
vîntului. EI zboară bine dacă aripa
şi ampenajul cozii au fost lucrate cu
grijă, dacă nu au pe ele nici un fel de
denivelări, dacă sint perfect drepte
Dacă In timpul zborului modelul se ridică cu botul in sus, se bat in faţă unuldouă cuie mici.
La lansarea modelului fiţi atenţi să
nu aveti in fată 'oameni: evitati in felul
acesta· orice' accident posibil.

circa.
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le
08fiECT'~VUl, este o lentilă. planconvexă in
calU~
mEU rau un menisc convex -'
diametru!
de 45-48 mm, şlefuită, nu presatij acest lucru va
verificat la
examinarea oblică a len-

prin reflexie nu trebuie să
ner..egl.ll!ate,
genul oglinzilor de
CI imagini curate (evident, deformate),
fără pete sau striaţiL Deşi instrumentul va fi mai
lung, recomandăm o putere de +0,5 dioptrii, ceea ce
reprezintă o distanţă focală de 200 cm.
TUBUL lunetei va fi confecţionat din ţevi de plastic negru, opac şi va avea lungimea egală cu distanţa
focală a obiectivului, micşorată cu 50 mm. Este deci
necesară măsurarea exactă a distanţei focale a
obiectivului, operaţie care se face cel mai bine prin
măsurarea distanţei de la lentilă la imaginea Soarelui, obţinută cu maximum de claritate pe un carton
alb, plasat perpendicular pe direcţia razelor de lumină de la lentilă. In interiorul tubului se vor introduce hirtie neagră mată, plus un sistem de diafragme selective, cu diametrele şi la distanţele indicate
În fig. 1. Această complicaţie este strict necesară
pentru evitarea reflexelor parazite. In raport cu aceste lucruri, este necesar ca diametrul interior altubului să fie de cel puţin 00 mm, atit pentru comoditate,
cît şi pentru raţiuni estetice, ţinînd cont de lungimea
sa, care este de 195 cm:
MONTURA OBIECTIVULUI va fi confecţio
nată din metal, la strung, potrivit cotelor date În fig. 2.
Atragem atentia asupra faptului că la montare este
absolut necesară asigurarea perpendicularităţii pianului principal al obiectivului pe axul longitudinal
.al tubului; vom arăta la reglaj cum se verifică acest
lucru.
OCULARELE pot proveni de la microscoape;
de exemplu, microscoapele obişnuite LO.R. dispun
de oculare cu puteri (nu distanţe focale!) de 7x, 10x
şi 15x. Distanţele lor focale sînt de 36, respectiv
25 şi 17 mm. Dacă obiectivul are distanţa focală
de 2000 mm, rezultă puteri măritoare de 55, 80 şi
117 ori (cu ajutorul ultimului ocular se cam depă
şeşte limita normală). Mai este Însă nevoie de un
ocular mai slab, avînd deci o distanţă focală mai
mare. Pe acesta îl vom confecţiona din două lentile
de ceasornicar 3x (se găsesc la magazinele de
optică medicală), potrivit desenului din fig. 3 a. Plasate fiind la distanţa de 65 mm una de alta, distanţa
focală a ocularului, calculată cu formula:
f =
fi' fz
f l + f., - d
şi t, fiind d îstanţele focale ale celor două lentile,
d ...:.. distanta dintre ele), va fi de cca 68 mm (fi =
f, =
mm). Deci puterea măritoare obţinută va
ti de 2
. 68 = 29 de ori (aproximativ). Nu trebuie
că şi interiorul ocularului trebuie să fie
de reflexe parazite, deci va fi vopsit in
inclusiv marginea interioară a diafragdin interior.
UIli'HJI!nn,Ht1
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fjacara ocular
la schimbarea OCI.Ilareior să le
tubul lor cu tot Fiecare
ocular va fi montat în ette un tub, tot de plastic opac,
de 200 mm (fig. 3
prevăzut ia capătul opus
cu dte o
metalică,
cu
diametru! de 20 mm. Tuburile ocularelor vor
fin 1n manşonul tubului principal - cuiisarea 'mnd
asigurată de prezenţa unei căptuşeli de veiur sau
molton a manşonuluL
avem

REGLAREA INSTRUMENTULUI comportă
una efectuată din cînd În cînd, iar cea
de--a doua, În mod curent !a observaţii. Prima se referă la coaxialitatea lentilelor cu axul longitudinal
al tubului şi este cea care asigură calitatea - pe cît
posibil, la un .astfel de obiectiv - a imaginilor.
Pentru aceasta, luneta fiind aşezată pe un trepied
stabil, o vom indrepta spre Steaua polară. Folosind
cel mai puternic dintre oculare, vom examina imaginea stelei in trei poziţii:cu punere la punct a imaginii,
cînd steaua va apărea aidoma unui punct luminos;
cu scoaterea tubului ocularului pe o distanţă de
cca10 mm, respectiv cu introducerea acestuia tot
pe 10-12 mm.
In prima situaţie, imaginea va trebui să apară
clară, fără cozi luminoase sau alungiri (dacă instrumentul este bine reglat). In celelalte două poziţii,
steaua ne va apărea ca un disc, format din inele
concentrice - cel exterior fiind puternic colorat in
roşu sau 1n albastru, după cum tubul ocuiaru!ui este
mai mult introdus, respectiv scos mai 1n afară, faţă
de poziţia corectă de la prima situaţie .
De multe ori, în cele două situaţii descrise, adică
la observaţii intrafocale şi extrafoca!e, discul observat nu este perfect circular, ci eliptic. Pentru a depista cauza defectului, vom roti încet ocularul: dacă
defectul provine de la el, elipsa observată se va roti
şi ea. Aceasta Înseamnă că lentilele ocularului nu
sînt montate riguros . perpendicular pe axul optic
sau că axa tubului portocular nu este coaxială cu
aceea a tubului principal. Se va trece deci la remedierea situaţiei. De regulă însă, elipticitatea imaginii
provine de la montarea incorectă (nonperpendicuIară pe axul optic) a obiectivului: fenomenul se
observă rotind întreaga lunetă În jurul axului longitudinal, cind elipsa-imagine se va roti şi .ea 1nacelaşi
sens. Remediu! constă, evident, În corectarea poziţiei obiectivului În montura sa, pînă ce imaginile
intra şi extrafocaie vor deveni perfect circulare.
Este de menţionat faptul că o poziţie aproximativ
corectă a ocularu!ui ca distanţă faţă de obiectiv
clare - se obţine ziua, observînd
muti depărtate: ia cel puţin 300-400 m.
care o fac cei mai multi coneste aceea că nu reastrucfori
lizează o montură stabilă.
fig.4 dăm o schiţă de
montură
adică avînd un ax vertical si
unul
În dreptul centrului să'u
două operaţii:

se va monta
line! de tablă de
3 mm, care va purta::>
15
A ale monturi!
Este de la sine înţeles că pot
concepute
variante, dar oricare ar fi varianta, ",rin"""",,!,.
tate o reprezintă e!imînarea oricăror
netel, concomitent cu asigurarea
de
mişcare lină, pe orice direcţie, fără smucituri sau alte
mişcări nedorite.
Obser~ţiile care pot fi efectuate cu luneta astfel
construită sînt variate: petele solare, destul de numeroase acum şi În următorii 4-5 ani; relieful atît
de accidentat al Lunii, cu detalii pînă la 8-9 km;
fazele planetei Venus; discul (cu una sau două benzi
de nori) şi cei 4 sateliţi principali ai lui Jupiter; sistemul de inele din jurul lui Saturn; planeta Uranus şi
chiar Neptun; stele duble; roiuri stelare ... Trebuie
Însă precizat că, dată fiind aberaţia cromatică a
obiectivului, pentru reducerea efectelor sale nedorite, vom folosi diafragme plasate În faţa obiectivu.lui, la cca 10 mm de aceasta, după cum urmează:
- 20 mm diametru pentru observaţii solare;
- 3) mm diametru pentru observarea planetelor;
- 35 mm diametru pentru observarea Lunii;
- nici un fel de diafragmă pentru observaţii
stelare.
Nu uitaţi ca la observarea Soarelui să plasaţi,
În spatele ocularului, un filtru de sudură nr. 4 sau
nr. 5, după cum Soarele se află mai jos sau mai sus
faţă de
OBSERVAREA FĂRĂ FIL,TRU
de

DUCE INSTANTANEU LA DISTRUGEREAIREMEDIABILĂ A OCHRUlUI.
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CO~jijtlte d.etamie din
alăturată, tie VOii marca di'feri~

care
«Cristal»
Aici
arătam dif)1l1f că procesul de şlefuire
se face prin <frecarea, după anumite
reguli
a celor două discuri,
cu
ele,pină ce se atinge
raza de curbură dorită. Pentru o oglindă de telescop de 100 mm diametru
şi 1 200 mm distanţă focală, nu este
necesară operaţia de parabolizare care
necesită o. oa~ecare experienţă, iar
instrumentuJajunge la o lungime de
numai aproximativ 1100 mm, deşi puterea sa maximă .de mărire este de
ordinul a 200-240 de ori. Raza de
curbură a acestei oglinzi este de 2400
mm, iar săgeata concavităţii măsoară
doar.. ; 0,5209 mm! eli un regim de
lucru, să spunem de 2 ore pe zi, concavitatea este realizată in cel mult
4 zile, iar procesul de polizare, adică
de refacere a luciu lui normal al sticlei
pe partea prelucrată, nu necesită mai
mult de 6-8 zile de lucru.
Deşi pare paradoxal, vom spune
aici că precizia unei suprafeţe astfel
realizate exclusiv cu mina atinge in
mod normal 0,1 microni, putindu-se
ajunge chiar la 0,02 microni. ln acelaşi
editwriii

camVOf să se angajeze pe ca!~a
obtinerii
astfel de realizări trebuie
să ştie că intre luneta descrisă mai sus
şl telescop nu se poate face o comparaţie. Telescopul este complet lipsit
de aberaţie cromatică, deci aştrii vor
apărea În cîmp cu culorile lor reale.
In al doilea find, fa<ţă de puterea separatoare a lunetei, care numai in
cazuri excepţionale atinge 3,5 s de
arc, cea a telescopului este de 1,2 s
de arc, ceea ce permite de acum efectuarea de observaţii cu caracter
ştiinţific asupra planetelor Jupiter şi
Marte, chiar şi Saturn. In al treHea
rînd, Înzestrat cu o montură ecuatoriaIă bună- ceea ce nu este chiar dificil-, telescopul poate fi utilizat cu
deplin succes la fotografia astronomică: de la relieful Lunii la in~lele lui
Saturn. şi, mai departe, la aceea a
unor roiuri stelare, nebuloase etc.
Dacă este vorba de un telescop ceva
mai mare, de cca 150 mm diametru,
studiile ce pot fi efectuate nu pot fi
cuprinse În detaliu În spaţiul ce ne
stă la dispoziţie.

teie culori, cît mai corect pOSibil,
ObSef1iabi#e
ochiul liber sau cu
tonul diversejor instrumente,
de observaţii vor e'feduate din sfert
in s'fert de oră, notindu<-se ora, instrumentul utilizat şi starea cerului (curat,
nori subţiri etc.).
In măsura În care se dispune de
obiective fotografice de cel puţin
135 mm distanţă focală ~ deci teleobiective - vor putea fi. executate
fotografii ale Lunii eclipsate chîar pe
peliculă color. .Pentru acea~ta, cu titlu
informativ, iată cîteva durate de expunere:
h m
'ntimpul fazei parţiale (19 20 _

h

m

20 00 ) :1/30 sia F:6,3.

iNP

15~

sale foa:rte
dată de un

Cli
mm,
măsoară 1,2 mm şi necesită a
mărită
de cel puţin 10 ori la copiere. Se obser-

vă

că

pentru fazei,e avansate este
o urmărire riguroasă a Lunii
in timpul expunerii, altfel În loc de
imagine8"Lunii vom obţine o diră luminoasă; la 40 s expunere, folosind teleobiectivul de 135 mm, dira măsoară
0,4 mm de film. Iată de ce, pentru .
peliculă alb-negru, recomandăm utilizarea peliculei NP 20, pentru care duratele· de expunere sint de 3,2 ori mai
scurte decit pentru NP 15, iar developarea se va face fie in revelator A 49,
fie În Rodinal R-09, În diluţie 1:40.
necesară

IESiREA DIN
UMBRĂ: 22 h 48 m
SfÎRSiTUL ECLiPSEi

TOTALE: 21 n44m'

4 x90,;8

~::rJIilifM>iZiiimAiCi
SE PUNDE
~
SURU8URi
fiXARE PE TREPiED
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(25
, necesare
celor care îşi petrec
concediul la munte sau la mare, pot
fi procurate de la raioanele de echipament sportiv din comerţul de stat.
excursioniştilor,

tehnium

.2

Bucureşti

Prin articolul de faţă venim În sprijinul acelora care şi-au construit una
dintre staţiile de telecomandă publicate În numerele anterioare ale revistei
noastre şi care doresc să şi-o monteze
pe un navomodel.
In construcţia
servoideea
mecanism am
Înlăturării pe
a
mecanice
care au
vantajui unei uzurÎ
Dispozitivul
serveşte la aducerea
navomodelului în poziţie de
inainte, fără
folosirea unui resort.
plus, faţă de
un servomecanism clasic, acesta conţine un disc de pertinax montat pe
axul cirme! şi care are pe el două fîş!i
de cupru pe care poate aluneca un
contact K. Să urmărim schema electrică din fig. 1. Cele două relee (care
trebuie să aibă cel puţin două chei)
sînt releele de «stinga-dreapta» ale
receptorului montat pe navomodel.
in poziţia de' mers inainte, contactul
alunecător K se află intre cele două
lame A şi B. In momentul cind cîrma
se roteşte spre dreapta sau spre stînga,
contactul K incepe să alunece ori pe
A ori pe B. Aceasta nu are nici o influenţă asupra mersului motorului, decît după ce comanda a Încetat, deci
releele revin la poziţie iniţială. Din acest
moment, motorul Începe să se mişte

În sens invers, pînă cind contactul K
se află iarăşi Între lamele A şi B. În
toate contactele sînt prezenÎn poziţia de repaus.
Discul 4 (fig. 2) se confecţionează
din pertinax sau textolit metalizat,
care se realizează contactele A
circuitelor imprimate.
piese 3 şi 5 sînt identice
se realizează din tablă
se nituiesc in
alta a discului de
plăcuţe se va lipi
(2). Asupra sistemului de montare
a CÎrmei nu vom insista, deoarece presupunem că aceasta este deja montată
În navă.
la o distanţă de circa 20 mm de
disc se va lipi tot pe axul cîrmei tija 6,
confecţionată din sîrmă de 1,5-a mm
diametru şi care va ajuta la manevrarea acesteia. Pe fundul navei se va
lipi piesa 11 confecţionată din lemn
sau plexiglas, pe care se va fixa prin
intermediul a patru arce contactul
alunecător 10. EI se va confecţiona din
tablă flexibilă de alamă. In desen am
dat cîteva cote orientative, Însă eie
nu sînt critice. Fiecare constructor le
poate modifica În funcţie de navomodelul de care dispune.
Dispozitivul descris a fost realizat
de autor, dind rezultate foarte bune.

2 "' ...,d·i •• "' ..... •
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N. TURTUREANU
matică,

P 1 permite reglarea valorii prescrise sau de referinţă, iar P 2 furnizează
valoarea măsurată (valoarea reală).
Aceste două valori sînt introduse în
amplificatorul diferenţia!. Cînd cele două
valori sînt identice, căderea de tensiune
pe rezistenţele de 100 n din circuitul de
colector al tranzistoarelor T 1- T 2 este sub
pragul de 0,6 V necesar pentru polarizarea tranzistoarelor T 4' respectiv T 7 (npn).
Dacă diferenta între cele două valori este
mai mare d~ 50 m V, tranzistoarele din
punte vor intra în conducţie. Astfel o să
conducă T 4 şi T 6 sau T 5 şi T 7' în concordanţă cu tensiunea obţinută la P 2 care
poate fi mai mare sau mai mică decît cea
de referinţă (P d. în acest fel se schimbă
polaritatea tensiunii aplicate motorului,
care se va învîrti ori spre stînga ori spre
dreapta, pînă la echilibrarea montajului.
Acest principiu potenţiometric cu autoechilibrare este folosit frecvent în automatizările industriale.
Tranzistoarele T 4 - T 5- T 6- T 7 care formează puntea sînt cu siliciu. Datorită
caracteristicii joncţiunilor cu siliciu, pragul de intrare în conducţie a unei asemenea joncţiuni este de aproximativ 0,6 V
(pentru germaniu 0,3 V).
Acest fapt are drept rezultat un oarecare histerezis al montajului, adică o
mică diferenţă de poziţie a elementului
de executie în cazul în care o anumită
tensiune . de referintă determinată este
aplicată în ordine ~rescătoare sau descrescătoare (învîrtirea spre dreapta sau
spre stînga a butonului de comandă a
potenţiometrului P 1 pe acelaşi reper).
Această diferenţă de poziţie este neînsemnată, montajul în schimb devine foarte
stabil (nu intră în oscilaţie).

de

susţinere.
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Montajul prezentat permite comandarea şi urmărirea automată şi fidelă a poziţiei unghiulare a unui element rotativ
de execuţie faţă de poziţia unui element
de referinţă. Deplasarea unghiulară a axul ui elementului de referinţă se face manual, iar urmărirea acestei mişcări de
către axul elementului de execuţie se
realizează automat. Montajul are caracter de telecomandă electronică. Schema
este astfel concepută încît, în afară de
scopul menţionat, permite utilizarea montajului la traducerea unei tensiuni electrice de o valoare determinată într-o deplasare unghiulară corespunzătoare. Elementul de execuţie este antrenat de un
electromotor de poziţionare. în funcţie
de puterea acestui motor sînt alese tranzistoarele şi elementele pasive ale schemei.
Analizînd schema, se pot o bserva unele
particularităţi şi artificii funcţionale interesante.
Tranzistoarele T 1- T ~ formează un amplificator diferenţia!. in locul rezistenţei
din circuitul de emitor S-<J folosit un generator de curent constant (T 3)' Motorul
este instalat Într-un montaj de punte
format din tranzistoare complementare
(T 4 -T 5 -T 6 -T 7 )· Potenţiometrele P 1 -P 2 sînt
egale şi .fac parte dintr-un divizor de
tensiune, împreună cu rezistenţele R 1 -R z,
respectiv R 3 -R 4 . Potenţiometrul P 2 are
axul legat direct cu axul elementului de
execuţie, iar axul potenţiometrului P 1 se
reglează manual cu un buton gradat.
Motorul antrenează printr-un angrenaj
axul elementului de execuţie.
în funcţie de scopul urmărit, butonul
1ui P 1 se va grada şi etalona în frecvenţă,
puncte cardinale, grade unghiulare etc.
Folosind terminologia utilizată în auto-

axul

It-

)

!

1

I

SlRME DE
CONEXIUNe
(FlEXfSILE)

2

Trebuie să mai menţionăm încă un
artificiu. Se remarcă introducerea rezistenţei de 22 n în divizorul de tensiune al
bazei tranzistorului T 3 (sursa de curent
constant). Această rezistenţă este parcursă
de curentul motorului. Folosind această
reacţie, se obţine o basculare, respectiv
tranzistoarele din punte nu sînt comandate
în permanenţă şi au un regim de lucru
prin comutaţie. Comutaţia este rapidă;
astfel, motorul are suficientă inerţie ca să
nu lucreze prin intermitenţă, în schimb
puterea de disipaţie a tranzistoarelor din
punte poate să fie mai scăzută. Totodată,
acest regim de lucru contribuie la mări
rea stabilităţii.
La proiectarea aparatului, tranzistoarele folosite vor fi corelate cu puterea
motorului utilizat.
Astfel se pot realiza montaje experimentale, cu motoare de la jucăriile electrice. Aceste motoare Însă au un randament slab şi un consum destul de mare. în
montajul prezentat s-a folosit un motor
pentru casetofon. Tranzistoarele recomandate permit utilizarea unui motor mai
puternic. Folosirea tranzistoarelor din seria BC este permisă la utilizarea unui mo-

tor cu un consum redus. în caz contrar,
ele se vor încălzi excesiv. Este recomandabilă sortarea tranzistoarelor din punte
Încît coeficientul beta să fie cît mai apropiat sau cel puţin din aceeaşi grupă. De
asemenea, tranzistoarele T 1- T 2 vor fi cît
mai egale.
La recomandări constructive mai menţionăm condiţia folosirii unui conductor
nu prea lung pentru racordarea cursorului
lui P I la montaj (punctul B1 întrucît se
introduc paraziţi. De asemenea, în locul
potenţiometrului P I
montajul poate fi
comandat cu o tensiune corespunzătoare
aplicată între punctele B şi C.
Reamintim necesitatea ca P 2 să fie
legat solidar cu axul elementului de execuţie. Astfel, dacă montajuI se întrebuinţează la rotirea unei antene, P 2 va fi legat
cu aXţll de sprijin al acesteia, la rotirea
unui ventil - cu axul ventilulu~ la un condensator variabil - cu axul rotorului etc.
întrebuinţările montajului sînt multiple şi sperăm că prin descrierea prezentată am dat un mare imbold imaginaţiei
constructorilor amatori dornici de experienţe.
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iar

se
Semnalul electric de la instrumentele muzicale se poate distorsiona imprimindu-i
efect vibrato.
În schema electrică, tranzistoarele Ti şi T2 formează
cator audio modulat cu semnalul
generat de tranzistoarele
şi
semnalului se corec-

Tranziston.d
rest toate sint

din reuistele
e spe[ialitate
tin 25x25
grilă sau hirtie
Dioda poate fi

orice

radiofrecventă. Dacă

se
ne de un rele~ suficient de selrlSibjl,
se montează in locui său
amplificator de curent ""'''''"ltirunl
apoi releul.
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Cu tranzistorul
2N2646 se poate construi un generator de impulsuri.
Frecvenţa acestor impulsuri este
controlată din potenţiometrul de
1 M 11.. Conectind condensatorul
C2 la punctul bt impulsurile la
!
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AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
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AC
AC
AC
AC

153 K
154
155
156
157
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168
169
170
111
172
173
174
175/01
176
178
179
180
180 K
181
181
182
183
184
185
186
181
181 K
188

AC 188 K

AC
AC
EFT333
EFT 343
AC un
EFT 343
EFT 333
EFT 333
EFT 333
EFT 343
EFT 333
AC 180
AC 180
AC 181

EFT333
EFT 333
EFT343
AC 181
AC 181
AC 180
AC 181 K
AC 1,81

AC 180 K
AC

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

185
187
181
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188 K
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• Este destul de neplăcut să constati,
că iti lipseşte din
in
trU8a
un cui de o anumită
dimens~une. Dar incă şi mai neplăcut
este să ştii că
ai, dar să nu-I poţi
regăsi prin cutia (sau lada) unde zac
amestecate cuie, şuruburi. papuci, şai

• Amatorilor de şah pentru care
masa convenţională a devenit un cîmp
ingust de desfăşurare le sugerăm varianta tridimensională din fotografia
alăturată. Nu trebuie să se inţeleagă
insă că numai avansaţii pot utiliza
asemenea sistem, jucînd de pildă
trei
simultan; artificiul se dobinevenit şi pentru începători,
lJermifil1ld analizarea unui joc pe va-

be el'c.
Rea~~zind ."u,,,,,nlr+,,,1

Pentru a aduce la normal cad raceas, aveţi voie să-I
numai două bucăţi, care
vor
reasam b late; În cazul
celui de-al doilea ceas, erorile pot
fID Înlăturate - restabilind ordinea
corectă tăierea cadranului
doar in
Indicati În fiecare caz cum
tăiat cadranul
şi cum se vor lipi apoi cele două,
re~;PE!ctiiv trei bucăţi.

ORIZONTAL
1. «Măsură}} energetică - Prefi x ce
arată că in molecula unui compus
se găsesc atomi de suit 2. Inepuizabile surse de energie electrică - Agent
motor termic (pl.). 3. «Hrana» cuptoarelor inalte. 4. Transportoare şi de ...
circulatie - Poet
antic. 5. În sunete!
Telefon. 6.
Se
un
În sus cu cai putere» - Popas. 7.
relatiei om-mediu. 8. «Cui de
Dr€~silll1e,):) ~ loc. 9. Desemnează un
care conţine un gaz la o presiu-

-=-

lfl=r'licr,ni"" mecanică

Prin
cedează
- Elementul sodiu - «Sursă
de electricitate. 11. Ram u ră a
mecanicii care studiază mişcarea corca. efect al
aplicate «deca».

PEUCUtÂ
iar
aCies1:ea incl! ofo·aie de
fiel"birlte, reglat l,a
({bUnlb.~clf). «iru>, se cah::ă
pe deasupra
ce capătă
'o c'l1doare aproape cafeni,e. Ca ur-

cleare. 7. Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice - Sursă 'tlidroenergetică «acumulată». 8. Rezultatul scă
derii - In grupa a VU-a
a
perioada a treia şi pr~ma OUlw-·un
blou publicat de Mend!eieev in 1811.
9. A produce sunet prelung
cu rezonantă mecanică
energetică g'azoasă.1O.. A
şina «În go!»- Eleclrod
Indice - Energia set:ohJhJi

mare, pelicula de polietilenă se..
,lipeşte de hirtie.
in realizarea unei «suduri» trainice, rolul principal îl joacă antrenamentul căpătat, precum şi alegerea regimului optim de temperatură.

Mişcarea iniţială pe care o va face
rezultă din forţa de reazem a picioarelor lui (din această cauză capetele
\listelor vor face singure «prima vÎsIă»,

deplasindu-se spre picioare). Cursa de
lucru a vislelor se înfăptuieşte sub apă,
,,-I-,.'Înnorii picioarelor Înotăpermite aproape
manevrarea vis lei,
la lovire inversă.
cu mai multă
uşurinţă, se recomandă prinderea acestora cu
arc (sau dOUă) de cadrele
laterale.
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PRISECARU D. - Bldad. Vă mulpentru felicitări. Pentru magnetofon puteţi utiliza un autotransformator, cu posibilităţi de corectare a tensiunii, sau un stabilizatorferorezonant.
Cablul de coborire nu se poate lega
la mijlocul buclei.
EAGARU f. - Curtea de Argeş.
Cele enunţate de dv. contravin legii
conservării energiei.
HOROB CONSTANTIN - Bacău.
Verificaţi etajul final balelai linii şi
redresorul de IT.
SIMONOVaCI GHEORGHE - Hunedoara. Vom publica detaliat acest
mod de gradare.
ROŞU COSTEL- Braşov. Jocurile
electronice de o anumită categorie
pot fi urmărite pe ecranul televizorului. În rest, vom publica.
CĂLUGĂR
ZAHARIA - Sighişoara. Operind modificări În schemă,
nu ne putem pronunţa asupra rezultatelor.
POPESCU C. - Giurgiu. În cataloagele de produse ale firmelor la
care vă referiţi nu figurează şi tranzistorul indicat de dv.

ţumim

A. - Buziaş. Prin
reprezentanta economică din România.
IONESCU MARIN - Vălenii de
Munte. la magnetofon pare a fi defect
cablul sau mufa de legătură. Apelaţi
la o cooperativă din Ploieşti.
SIEUTSKY TIBERIU Lugoj.
Vom publica şi un tahometru electronic.
IANCU IONEL- Alexandria. P 401
se poate inlocui cu EFT 317. Restul
cu EFT 353.
BUDAU STEfAN Bacău. Vă
recomandăm a nu construi un aparat
generator de unde electromagnetice
fără a avea autorizaţia cuvenită.
HORATIU ION - Brăila. Vom publica şi astfel de nave.
CRISTEA GEORGE - Brăila. Nu
se pot executa modificări optime in
magnetofoane fără a se opera şi măsu
rătorile cuvenite.
SIUSI fRANI - Lugoj. luaţi legă
tura cu radioclubul judeţean.
PURDEl DAN - Ploieşti. Nu se
recomandă separarea subansamblurilor prin conexiuni lungi; apare pericolul electrocutării. Cu circuitul TBA
810 construiţi amplificatorul din nr. 6/
1978.
ANDOR GHEORGHIE- Arad. Construiţi după un montaj mai recent
publicat.
CIURDEA DAN - Broşieni. Poate
fi tiristor.
ANCA 10Nfolosi o boxă de 6
CHICOŞ GHEORGHIEFără măsurători nu poate
defectul.
NICOLA DAN GEORGE - Timişoara. Am publicat decodor stereo.
Revedeţi colecţia.

PINTILIE CORNELIU -

laşi.

Rezis-

m

'Ţ3

Timi-

şoara

Rad ioreceptoruI
CROWN TR680A recepţio
nează gama undelor medii
intre 530 şi 1 620 kHz. Semnalul de frecventă intermediară este de 455 kHz. Acest
miniradioreceptor se alimentează cu 3 V din două
baterii. Consumul fără semnal este de 9 mA, iar pentru
putere nominală de 60 mA.
Tranzistoarele din lanţul
RF-IF se pot inlocui cu EFT
317-EFT 319, iar din AF
cu EFT 323.

T.lJf'
25815-8

au echivalente în

producţia

româ-

nească.

Nu există EFD 112, ci AA 112 care
are o tensiune inversă maximă de 25 V,
fiind diodă de comutaţie.
APOSTOLACHE BOGDAN
Bucureşti

Construiţi un generator publicat maÎ
recent.
GORCEA VASILE - Bucureşti
Este foarte dificil să apreciem performanţele unui amplificator conceput
de dv. într-o manieră personală.
Redresor stabilizat cu ASZ 15 a fost
publicat În 1977. Revedeţi colecţia.
PETCU fLORIAN - Ploieşti
Nerespectarea normelor ST AS Împiedică publicarea articolului.
BODEA MARiAN - jud. Galaţi
Infiinţarea unei rubrici de mică publicitate nu este prevăzută În viitorul
apropiat.
Rubrica «Pentru tinerii din agricultură» va continua să publice, ca şi
pînă acum, materiale legate de acest
domeniu de activitate.
Nu este posibilă editarea unui supliment «Tehnium». Rezistoare puteţi
procura de la Magazinul «Dioda» din
Bucureşti.

SARCAM DON - laşi
Trimiteţi montaje realizate nu coAşteptăm alte construcţii.
piate.
OLTEANU VIRGIL - Rm. Vilcea
BOLOGA ION - Baia Mare
Deocamdată nu va fi publicat.
Carcasa bobinelor de deflexie nu
ToplRCEANU VIOREL - Bucupoate fi dizolvată. Nu confundaţi careşti
oalele TV cu statiile de emisie. TransSchema radioreceptorului «Bucu- formatorul are s'ectiunea miezului de
reşti-500» o găsiţi În lucrarea «Scheme 3 cmp. Pentru fulger electronic, ~ ŞÎ
comentate ale radioreceptoarelor» a- T2 sînt ASZ 15, iar T;; şi T4 sînt BC 177.
părută În Editura tehnică. Amplifica-·
Se poate recepţiona programul 2
toare de mică putere am publicat şi
UHF numai În zona Braşovului.
vom mai publica.
Pentru restul Întrebărilor consultaţi
Tranzistoarele 2 SA58 şi 2 SA92 nu colecţia «Tehnium».
reşti
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PETRE BACIU -

torul are in jur de 150 .n. Tiristorul
montat pe radiator rezistă la 800 V
tensiune inversă şi 10 A.
ALEXANDRU BON corn. Vidra.
Am recepţionat sugestiile dv. Ia care
vom da răspuns Într-un articol.
BORDEA fLORIN - Constanta.
Adresaţi-vă editurii care a editat cartea
(sau autorului).
KOLUMBAN LASILO- Timişoara.
Tranzistorul AC100 nu poate fi Înlocuit
cu AC 181.
SA VU DAN Constanta. Construiţi-vă filtrele de care aveţi nevoie
experimental.
DRIMBA GHEORGHE - jud. Vaslui. Nu poate fi înlocuită dioda TV 18.
DEAKY EMIL - Harghita
În limita spaţiului tipografic.
MANDO TEODOR - Craiova; PA·
RASCHIV TEODOR -- Galaţi;
mOAN MBMĂ_TA - Bucureştij VOUNTINU C. - Suceava; VANCU
G. - Turdaj BOCŞA ŞTEFAN jud. Timiş.
Nu îndeplinesc condiţiile de publicare.
P(J.PI;.s,~U TRAIAN - Craiova
vom trimite schema printr-o scrisoare.
CRISTIAN - Bucu-
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