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Transmiterea la distanţă a unor comenzi pentru a executa
mecanice sau chiar conducerea unor vehicule în
este de o deosebită importanţă atît pentru sectoare
majore ale activităţii umane, cît şi pentru diverse sporturi
tehnico-aplicative.
Din acest considerent, staţiile de telecomandă sînt deosebit de îndrăgite de tinerii constructoriamator~ Întrucît
cu ele pot să conducă de la distanţă un navomode~ un aeromode~ să declanşeze un aparat de fotografiat sau filmat etc.
Numeroaselor solicitări în acest domeniu primite de la
cititorii noştr~ avem plăcerea de a le răspunde publicînd
în acest număr prima parte a unei staţii de telecomandă
operaţii
mişcare
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calităţi tehnice remarcabile.
Emiţătorul se caracterizează printr-o putere emisă de
5 W permisă de regulamentul în vigoare. Receptorul este
de tip superheterodină cu o sensibilitate mai bună de

cu

3 J1.V/m.
Vom prezenta descrierea, montarea şi reglarea emiţăto
rulu~ care, odată realizat, va putea ajuta la corecta reglare
a receptorului.
După cum se poate constata. din fig. 1, emiţătorul conţine 4 tranzistoare cu siliciu şi un circuit integrat folosit
ca amplificator de AF în etajul de modulaţie.
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5 propuneri, dintre care o

noastră, caracterizată

de readeosebite ale omului În domeşi tehnicii, acreditează tot
mai
ideea conform căreia progresul unui popor nu este determinat
numai de bogăţiile sale materiale, ci
şi de potenţialul creator al maselor
largi de oameni ai muncii indiferent
de domeniul in care lucrează.
Dealtfel, În ţara noastră revoluţia
tehnico-ştiinţifică este rezultatul direct
al creativităţii oamenilor, consecinţe
le ei fiind În strînsă concordanţă cu
caracterul de masă al activitătii de
cercetare şi proiectare, al mişcării de
raţionalizări, invenţii şi inovaţii la care
sînt antrenati oamenii muncii din Întreaga economie naţională ..
Sute de mii de tineri utecişti participă anual îndrumaţ! de organele şi
organizaţiile U.T.C. Ia o activitate de
creaţie tehnico-ştiinţifică, urmărind Îndeosebi soluţionarea unor probleme
legate nemijlocit de producţie. Declanşarea mişcării «Ştiinţă-tehnică
producţie»,
constituirea comisiilor
pentru creaţia tehnico-ştiinţifică şi a
comisiilor tehnico-ştiinţifice au contribuit la implicarea directă a Uniunii

Tineretului Comunist În organizarea
tehnice În rîndui tineretului, determinînd intensificarea participării tuturor categoriilor
de tineri la realizarea obiectivelor cincinalului revoluţiei tehnico-ştiinţifice.
Un raid-anchetă În trei mari întreprinderi bucureştene - <<23 August»,
«Timpuri noi» şi «Griviţa roşie»
prezintă cititorilor noştri obiectivele
recente şi proiectele de viitor ale organizaţiilor U.T.C., adînc implicate În introducerea noului În procesul de producţie, În valorificarea ideilor novatoare.
ÎNCREDEREA ACORDATA
TINERILOR, ARGUMENT
PENTRU REALIZARI
SUPERIOARE
La Întreprinderea «23 August» din
Capitală, o valoroasă iniţiativă «Contul personal de creatie tehnico-ştiinactivităţii ştiinţifice şi

ţifică»

află În al treilea an de aplicare. Dacă În primul an participarea
muncitorilor, tehnicienilor, maiştrilor
şi inginerilor nu a fost concludentă
pentru potenţialul de creativitate al
colectivului, astăzi numărul celor care
participă la introducerea progresului

se

tehnic a crescut de peste 12 ori.
«Principalele obiective ale muncii uteciştilor, afirmă tovarăşul Dorin Pavel, secretarul comitetului
U.T.C. pe intreprindere, vizează realizarea unor produse de Înalt nivel calitativ, aplicarea de noi soluţii tehnice pentru economisirea
materiilor prime, a materialelor
şi a consumului de energie, pentru
reducerea imporiului, creşterea
productivităţii muncii prin mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie, dezvoltarea activităţii de auioutilare, optimizarea
sistemului de planificare şi Încăr
care a maşinilor in vederea creşte
rii fondului de utilizare al acestora.
Rezultatele obţinute anul trecut
la nivelul întreprinderii (productivitatea muncii - 105 la sută, cheltuielile materiale reduse cu 5,8/
1 000 de lei, economii de 641 tone
de metal, 4350 tone de combustibil
convenţional şi 5 857 MWh la energie electrică) atestă calitatea consecinţelor acestei iniţiative În care
sÎnt implicaţi În mare măsură tinerii».
Afirmaţia secretarului comitetului
U.T.C. este întregită de tovarăşul inginer Alexandru Niculescu, de la
cabinetul tehnic, care se ocupă de
centralizarea propunerilor de invenţii

inovaţie

În curs de caracterizare, inginerul
Sorin lucian Nicoiaescu a făcut
7 propuneri care sînt inregistrate
şi au aviz favorabil pentru apUcarea În producţie. Tematica este
deosebit de diversă: dispozitive,
sisteme de
mecanisme, noi utilaje etc.
rea
Ib:ărilor sint direct supervizate de
autori În ateliere de autouiilare»,
La începutul anului trecut, din iniţiativa conducerii întreprinderii s-a organizat un colectiv de tineri ingineri,
specializat pe operaţii tehnologice.,
avînd ca principal obiectiv introducerea tehnicii noi.
Pentru mărirea randamentului s-a
efectuat o testare atentă a posibilită
ţilor participanţilor, a gradului de interes pentru creativitate, a pasiunii
pentru diferite domenii tehnologice;
au fost, de asemenea, analizate şi activitatea din facultate, participarea la
cercuri ştiinţifice, gradul de pregătire
u

profesională.
Discutăm

cu unul dintre membrii
acestui colectiv, inginerul Stejaral
Roşu, absolvent al Facultăţii de mecanică Institutul politehnic Bucureşti,
cu o bogată activitate În cercurile studenţeşti.
«Creditul de Încredere acordat
nouă, tinerilor, ne-a bucurat şi ne-a
mobilizat, În acelaşi timp, pentru
rezolvarea unor probleme tehnice
ale întreprinderii. Dar nu puteam
lucra fără o secţie de proiectare,
care s-a infiintat În urmă cu citeva
luni.
.
Ratiunea muncii noastre este eficienţa şi acum avem condiţii pentru ca ideile noastre să se concretizeze În scurt timp de la faza planşetei, la aplicarea directă În pro-

Un colectiv din secţia scu..
lirie ne ajută la execuţia prototipurilor. Am realizat recem o maşină
de găurit adînc, care funcţionează
pe un
nou şi este deja
locomotive; con·
seIC!rllte!le economice sînt considerabile: reducerea cheltuielilor va.
lutare şi
productivităţii
muncii cu
ia sută. O altă
realizare colectivului nostru este
iarodul cu
central de eva·
cuare a
ce aduce economii de
de lei anual şi elimină
aplicat la secţia m otoara.
Printre alie
mără
oţel

de
prehllcrare, aducînd
economii materiale».
că tinerii specialişti, mobilizaţi
organizaţia U,T.C., dintre care
unii nici nu şi-au terminat stagiatura,
participă direct la introducerea noului În producţie confirmă faptul că Încrederea acordată este justificată şi
chiar necesară atunci CÎnd progresul
tehnic este o exigenţă de prim ordin
În industrie.

INITIATIVE EFICIENTE, DAR

ŞI

RESTANTE LA POSIBILE
COLABORĂRI
IlO
La Întreprinderea «Timpuri noi»,
una dintre principalele preocupări ale
comisiei profesional ... ştiinţifice este ridicarea calificării. Aici politehnica
muncitorească este săptămînal frecventată de sute de tineri care sînt familiarizati cu noutătile tehnice În domeniul 'prelucrărilor prin aşchiere.
Cursurile sînt asigurate cu lectori,
specialişti şi maiştri bine pregătiţi, cu
o experienţă didactică deosebită.
Preşedintele comisiei profesionalştiinţifice, inginerul Dumitru Burloiu,
a absolvit În urmă cu 4 ani Facultatea
de tehnologie a construcţiilor de maşini. «Şi aici, ca şi in facultate,
creativitatea este pusă pe primul
plan, ne spune tînărul inginer. Pariicipăm la reproiectarea unor pro--It
duse urmărind reducerea preţului,
a manopereÎ, economiile de materiale, asigurarea unui design mo·
dern, competitiv, pentru produsele
Întreprinderii din care o bună parie
fac obiectul exportului. Citeva din

şi inovaţii.

«In acest an am inregistrat peste
30 de propuneri, toate realizate de
tineri. Iată citeva exemple: inginerul Stejerel Roşu are două inovaţii
şi o invenţie Înregistrată la O.S.I.M.
pentru brevetare (anul trecut a avut,
de asemenea, 3 inovaţii şi două
propuneri de inovaţii cu. aviz favorabil), inginerul Emil Toma a făcut

1. Colectivul Întreprinderii «Timpuri noi» realizează o gamă
de motoare. Cele 11 familii de moto şi elecbocompresoare
cuprind peste 40 de produse, care sînt an de an optimizate prin
noi raţionalizări, inovaţii şi invenţii ai căror autori sînt În mare
măsură tinerii.
2. Strungul carusel conş,truit prin autoutilare cu participarea
uteciştilor de la cunoscuta Intreprindere de utilaj chimic «Griviţa
roşie» este un agregat complex, destinat producţiei de componente necesare marilor combinate din industria chimiei.
variată
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Teza statuată În documentele ConNaţionale a partidului din deadin cită in cuvîntările
tovarăşului

3. La hala de
montaj general
al moto şi electroco m presAoarelor de la Intreprinderea «Timpuri noi», tinerii se află printre
protagoniştii introducerii progresului tehnic
În
ie.

CEAUŞESCU,

secretar general al partidului, vizează
toate domeniile vieţii economice, politice şi sociale, inclusiv deci şi învăţă
mîntul.
Conferind şcolii rolul principal În
educarea şi formarea tinerei generaţii,
conducerea partidului şi statului nostru a acordat o atenţie deosebită perfecţionării şi modernizării procesului
de învăţămînt, accentul fiind pus pe
integrarea sa cu cercetarea, producţia şi viaţa socială, În consens cu exigenţele economiei naţionale pe intreg parcursul făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi Înaintării României spre comunism.
Traducerea În viaţă a acestor comandamente este concretizată În judeţul Gorj printr-o bază materială cuprinzătoare 200 ateliere-şcoaIă, diversificate În 10 profiluri specifice economiei judeţului, În care sînt organizate 1 387 locuri de muncă. De asemenea, cele 218 cercuri ştiinţifice şi
tehnice cuprind aproape 1 000 de elevi
din toate cele 18 unităţi liceale din
judeţ.

4. Sudarea ca-

pacelor eliptice
pentru cazanele
de presiune se
realizează la intreprinderea de
utilaj
chimic
«Griviţa
roşie»
instalaţie
nouă, concepută
şi executată prin

cu o

autoutilare.
realizările aplicate, cum ar fi maşina de racordat elemente supape
(autor: maistrul Eugen Niţu), maşina de rodat cartere (autor: tehni-

cian George Cristescu), dispozitivele de finisat bolţuri de piston
(autori: Vasile Gorj şi Grigore Pungan), aduc importante economii
de materiale, manoperă, reducînd
În acelaşi timp importul.
De asemenea, înlocuirea unor
materiale: metal cu mase plastice,
oţel cu fontă, a adus importante
economii în rezolvărife oferite la
temele: rotoare carcasă de ventilator, pinioane la pompa de ulei, optimizarea maşinii de rodat scaune
supape».
Ceea ce este important este faptul
că tinerii au deja un cadru organizat,
unde Îşi pot prezenta ideile, unde se
confruntă sugestii, unde se finalizează soluţii. În acelaşi timp se impune
ca tinerii utecişti de la «Timpuri noi»:
comitetul U.T.C. şi comisia profesional-ştiinţifică să găsea?că modalităţi

viabile de colaborare directă cu specialiştii Institutului naţional de motoare termice, pentru a avea posibilitatea
unei particIpări mai eficiente la optimizarea noilor tipuri de motoare ce intră
În producţie. O asemenea colaborare
se impune, consecinţele acesteie fiind
În măsură să sporească productivitatea muncii, calitatea producţiei, să
aducă noi şi Însemnate economii de
materiale şi energie electrică. Un alt
capitol încă nefructificat de uteciştii
intreprinderii «Timpuri noi» rămîne
colaborarea cu studenţii aflaţi În stag iul de practică.

Dincolo de aspectul formativ al
acestei perioade se pot găsi căi utile
de conlucrare atit cu cadrele didac1tice
de specialitate, cît şi cu studenţii care
au deja antrenamentul muncii În
cercuri ştiinţifice.
ŞANSA AFIRMARII
PROFESIONALE - APLICAREA
SOLUTIILOR NOI

Secretarul comitetului U.T.C. de la
Întreprinderea de utilaj chimic «Griviţa roşie», tovarăşul Nicolae Iti că,
ne împărtăşeşte cîteva iniţiative Înscrise În programul comisiei profesional-ştiinţifice: "Ia nivelul secţiilor
se lucrează o zi pe săptămînă cu
electrozi economisiţij utilajele sînt
acum în grija fiecărui tînăr, volumul
de reparaţii scăzînd simţitor; «Eu
muncesc, eu controlez, eu răs
pund» este o iniţiativă care a perm~s o implicare mai directă a uteciştilor În ridicarea calităţii produselor realizate".
În ceea ce priveşte mişcarea de invenţii şi inovaţii, primim mai multe
amănunte de la inginerul Dan Rădu
lescu, şeful comisiei profesional-şti
inţifice: «o adevărată piatră de Încercare a creativităţii a fost realizarea presei de 1 600 de tone, exe·
cutată de specialiştii Întreprinderii
În colaborare cu specialiştii de la
alte unităţi economice. După instalarea acestui agregat a trebuit să
găsim soluţii pentru realizarea unor
aparate de măsură şi control corespunzătoare. Acestea sînt necesare pentru efectuarea unor măsu
rători de mare complexitate pentru

Cum sînt materializate preocupări
le pentru o nouă calitate a învăţămîn
tului şi a procesului de integrare, care
sînt cele mai recente realizări În acest
domeniu sînt Întrebările cărora le-am
aflat răspuns Într-un recent raid făcut
la Grupul şcolar minier Rovinari.
Una dintre importantele pepiniere
de cadre calificate pentru o industrie
tradiţională, mineritul, Grupul şcolar
din Rovinari, are o excelentă experienţă în domeniul activităţii cercurilor
tehn ico-şti inţifice.
Un loc important În ansamblul muncii de cercetare ştiinţifică il ocupă colectivele mixte, alcătuite din elevi şi
cadre didactice, care stabilesc obiective precise, propun teme ce urmează
a se finaliza. În cadrul GrupulUi şco
lar minier Rovinari, acest deziderat s-a
realizat prin funcţionarea comisiilor
de creaţie tehnico-ştiinţifică şi a maiştrilor şi inginerilor.
«Acestea au elaborat, după cum
ne spunea tovarăşul inginer Petre
Vilceanu, directorul grupului, teme
de cercetare ce vizează procesul

planităţi, comprimabilităţi la cadru etc.
Aceste aparate au o mare fineţe,
fiind capabile să Înregistreze dimensiunile pînă la sutimi de milimetru».
Inginerul Dan Mihăilescu, tînăr
absolvent al Facultăţii de metalurgie,
un pasionat al noului, ocoleşte cu
modestie propriile realizări. Este vorba
de un dispozitiv de centrat discuri la
presa de 1 600 de tone şi aplkarea
laserului de joaSă putere la dispozitivul de măsurat planităţi şi verticalităţi.
Printre alte invenţii şi inovaţii aplicate
În producţie se mai numără: dispozitivul pentru îndoirea ţevilor (autori:
Dumitru GÎrleanu şi Petre Gheorghe
din secţia cazangerie şi ing. Hristache
Grecu), maşina de executat ţevi cu
aripioare (autori: inginerii Nicolae
Dobre, Sterian Necula şi Teodor
Lupu).

producţie, antrenind grupe de
elevi, indrumaţi de profesori şi ingineri din cadrul şcolii. Astfel, colectivul format din elevii Ecaterina
Berchez, Elena Pănescu, Ion Aldea,
anul III mineri, sub conducerea
profesoarei Elena Dabelea, a studiat şi determinat elementele geometrice de trepte de exploatare
din cariere, În funcţie de utilitatea
de excavare, de natura rocitor,
omogenitatea, stratificarea şi tectonica lor, cit şi de proprietiţile
.fizico-mecanice ale acestora.
Colectivul de utecişti format din
lIerică Scheleru, Violeta Petruţă,
Cristian Gherguşi, anul III, sub indrumarea inginerului Mihai Piinişoară, a abordat studiul de simulare al proceselor de transport centralizat aplicat in cadrul carierelor
rovinărene, aducind imbunătiţiri
sistemului de urmărire al stagnă
rilor in producţie. De asemenea,
colectivul alcătuit din elevii Dumitru Podea, Ion Petrescu, Aurel
Tatomirescu, Dan Petrescu, anul
IV, indrumat de ing. Vera Ciontea,
a realizcft tema «Sistemul de pornire automată logică a maşinilor
electrice», aplicind direct principiile logice in teoria circuitelor de

de

comutaţie dinamică».

In acelaşi timp, promoţia absolvendin acest an a realizat o serie de
teme care vizează, În primul rînd,
autoutilarea cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate.
Şi În stagiile de practică, uteciştii
Grupului şcolar minier din Rovinari au
de Îndeplinit un plan de producţie de
aproape 400 000 de lei anual. In primele două trimestre ale acestui 1,0 datorită iniţiativelor materializate de
organizaţia U.T.C. a Grupului şcolar
minier Rovinari, care vizează buna
organizare a muncii, controlul tehnic
de calitate, disciplina În producţie
s-au realizat depăşiri de peste 15000
de lei.
Tn cabinetul de tehnologie am avut
prilejul să asistăm la o demonstraţie
practică efectuată cu o serie de microinstalaţii, realizate la scară, menite să exemplifice complexitatea utilajelor folosite În industria minieră.
Realizate funcţional, acestea sînt deosebit de utile În procesul de învătă(CONTINUARE IN PAG. 5)
ţilor

Efectul creativităţii tinerilor. este şi
aici la Întreprinderea de utilaj chimic
«Griviţa roşie», unitate bine cunoscută pentru Înaltele performanţe tehnologice atît În ţară, cît şi peste hotare,
integrat organic În perfecţionarea continuă a prQcesului de producţie.
Şansa pro"fesională a tinerilor este
afirmarea În introducerea noutăţilor,
proces În care se verifică nu numai
capacitatea de găsire a celor mai eficiente soluţii, dar şi atitudinea comunistă faţă de colectiv, faţă de producţie, pentru Îndeplinirea obiectivelor
cincinal ului revoluţiei tehnico-ştiinţi
fice. De aceea, comitetele U.T.C. din
întreprinderi, comisiile profesional-şti
intifice trebuie să se mobilizeze mai
mult pentru găsirea tuturor modalită
ţilor concrete pentru a facilita tinerilor
o participare activă la introducerea
noului in producţie.

:1

ITABIUZAIIARI
IIIEIIIUII
În continuarea rubricii de iniţiere începem un nou ciclu de materiale în care
vor fi prezentate elemente teoretice şi scheme practice de stabilizatoare pentru
tensiuni joase. După transformatoare şi redresoare - prezentate pe larg în numerele anterioare ale revistei -, stabilizatoarele reprezintă următoarea etapă în
construcţia alimentatoarelor.

Apariţia şi răspîndirea pe scară tot
mai largă a componentelor electronice
moderne (tranzistoare cu efect de cîmp,
circuite integrate, tiristoare etc.) obligă
pe constructorii amatori să-şi doteze
laboratoarele cu surse de tensiune continuă reglabilă şi stabilizală. cu protecţie
automată la scurtcircuit. In plus, experimentarea unor montaje speciale impune
luarea de măsuri pentru reducerea componentelor alternative din tensiunea redresată (ondulaţii) sau pentru micşora
rea rezistenţei de ieşire a alimentatorului.
Toate aceste performanţe pot fi obţinute
simultan prin intercalarea între redresor
(după filtru) şi consumator a unui bloc
stabilizator (fig. 1).
În continuare vor fi prezentare, pe
rînd, funcţiile şi parametrii stabilizatoarelor pentru a avea o bază de referinţă
în analizarea schemelor practice.

F ACTORUL DE STABILIZARE
În sensul cel mai restrîns, a stabiliza
o tensiune continuă Înseamnă a reduce

la intrare.
Fiind vorba de un raport, variaţiile
relative se pot exprima în părţi pe unitate
(AU/U), în procente (100'AU/U), în părţi
la mie (1 OOO'AU/U) etc.
Un stabilizator este cu atît mai bun
cu cît factorul F are valoarea mai mare.
Desigur, nu toate montajele reclamă
tensiuni riguros stabilizate, un factor F
de ordinul zecilor fiind adesea suficient.
Pentru situaţii şi aparate mai pretenţioase se proiectează stabilizatoare cu
factorw F de ordinul sutelor sau chiar
TRANS FORMATOR

REDRESOR

+

număr de ori plaja de variaţie spontană a valorilor ei instantanee
la bornele unui consumator. Variaţiile

de un anumit

tensiunii (le-am zis spontane pentru a
le deosebi de cele voite, obţinute prin
reglaje) pot avea diferite cauze: fluctuaţii
ale tensiunii de la reţea, variaţii ale curentului absorbit de consumator (ş~ prin
urmare, ale căderii de tensiune pe acesta),
instabilitate termică etc. Teoretic nu este
posibil să se realizeze o sursă de tensiune
stabilă, adică fără nici un fel de
variaţii în
Pentru a aprecia calitatea unei
s-a introdus parametrul denumit factor de stabilizare
Acesta reprezintă raportul dintre
tiile relative ale tensiunii de la intrare
(Vi) şi cele ale tensiunii de ieşire (Ve),
atunci cînd curentul. prin sarcină păs
trează o valoare constantă;
F - ~Ui/Ui 1
- AUe/Ve
1 = constant (1)
Cu alte cuvinte, factorul F indică de
cîte ori sînt mai mici variaţiile relative
ale tensiunii de la ieşire faţă de cele de

al miilor.
EXEMPLUL NR.
Alimentatoral unui instrument de mă
sură trebuie să furnizeze tensiunea continuă de 9 V cu abateri absolute mai mici
de 50 m V. Ştiind că tensiunea reţelei
variază in intervalul. 205 V-235 V, să
se determine valoarea minimă necesară
pentru factorul de stabilizare.
Exprimînd în procente variaţiile relative ale tensiunilor, obţinem aproximativ:
AUi = ± 15 V (faţă de valoarea centrală Ui = 220 V);
•
100' AUi/Ui = 1 500 ~ 7 (0/).
220
/0 ,
AUe = ±50mV = ±0,050V;

şi

AIAPIIIRE OI MĂlURA
Instrumentele universale de măsură
au domenii fixe de tensiune şi curent
alese astfel încît să se poată acoperi
întreaga plajă a valorilor frecvent uti·
lizate. Nu toate măsurătorile însă au
aceeaşi precizie, eroarea relativă a citirilor crescînd în apropierea extremităţii
din stînga a scale~ adică atunci cînd valoarea absolută a citirii este mică. Din
acest motiv, la instrumentele cu indicaţie
liniară se preferă efectuarea măsurători
lor, pe cît posibil, în a doua jumătate a
scalei.
De exemplu, un voltmetru divizat de la
O la 100, pus pe domeniul de 100 V, va
avea o sensibilitate de 1 V pe diviziune.
Greşind cu o jumătate de diviziune la
citire, afectăm rezultatul cu o eroare
absolută de ±0,5 V. Tradusă în eroare
relativă, aceasta este nesemnificativă dacă
măsurăm, de pildă, 100 V (±0,5~-;;), dar
devine supărătoare dacă tensiunea mă
surată este mică ţpentru 11 V, eroarea
relativă devir'! cca ± 4,5%). Pe de altă
parte, tensiunile miCI care depăşesc 10 V
nu pot fi citite decît pe domeniul de 100 V,
deci erorile arătate p~ inevitabile.
Aceleaşi considerente sînt valabile şi
pe!?-tru domeniile de curent.
In cele ce urmează propunem constructorilor începători două montaje care
transformă instrumentul liber în voltmetru, respectiv miliampermetru cu
variabile. Efectuînd etalonările prin
paraţie, în funcţie de valorile ce
a fi măsurate, aceste montaje permit
nerea unor precizii sporite, putind
folosite la depistarea unor diferenţe sau
variaţii foarte mici de tensiune sau curent.
VOLTMETRV REGLABIL
Schema de principiu
conţine o
Rad
în serie cu
de măM. Mărimile caracteristice ale
mentului (Ri
rezistenţa internă, Vi

4

CONSUMATOR

FILTRU

tensiunea la cap de scală şi Ii - curentul
la cap de scală) sînt interdependente
prin legea lui Ohm: U i = R(I i.
Pentru ea voltmetrul să indice la cap
de scală o tensiune de n ori mai mare,
U = n'U i, valoarea rezistenţei adiţionale
se ia R..d = (n-l)' Ri' In acest mod sînt
calculate toate domeniile voltmetrelor,
montînd mai multe rezistenţe adiţionale
ce pot fi comutate după necesitate.
Dacă în locul rezi stenţei adiţionale
fixe se introduce un grup serie de potentiometre (1 kQ, 10 kQ, 100 k:Q etc.),
~btinem un voltmetru reglabil al cărui
cap de scală poate fi adus practic la orice
valoare de tensiune (evident, mai mare
"
ea U i).
Schema este arătată în fig. 2. Inainte de
a etalona capul de scală, potenţiometrele
vor fi date toate la maximum, pentru a
nu pune în pericol instrumentul.
Valoarea maximă a tensiunii U, cu
piesele din sc,hemă, depinde de sensibilitatea instrumentului indicator. De exemplu, dacă M este un microamperm~tru
de 50 ţiA (Ii)' cu rezistenţa internă
Ri = 500 n, rezultă U i = 50'10- 6 A·
500 Q = 25'10- 3 V (25 mV).
.
Rad(max) 111 000 Q
Obtmem n -1 = - - - - - = - - - - ,
Ri
500 Q
= 222, deci n = 223.
Tensiunea
Veste U = n'V i =
V ~ 5,6 V.
Dacă în locul
de
kn am monta
de MQ, capul de
scală al voltmetrului ar putea
reglat
pînă la cea 55 V.
Folosind acest artificiu
de

nu dispunem de punte (ohmmetrul
d.ă precizie satisfăcătoare). Nu ne
interesează atît de mult valoarea, cît
identitatea celor două rezistenţe. Realizînd montajul din fig. 3, cu Rl şi R 2
alese la întîmplare (din seria de 1 kQ),
măsurăm tensiunile U 1 şi U 2 pe rînd.
Pentru ea măsurătoarea să fie precisă,
reglăm capul de scală al voltmetrului
la cea 2,5 V. Citirile se vor face astfel
foarte aproape de extremitatea scalei.
Schimbăm pe rînd una dintre rezistenţele Rh R2 (eventual amîndouă) pînă cînd
obţinem identitatea citirilor U 1 şi U 2>
deci a valorilor Rl şi R 2 •
MILIAMPERMETRU
REGLABIL
Pentru a mări de n ori curentul indicat
de un instrument la cap de scală, adică
pentru a desensibiliza instrumentul, în
paralel cu aceasta se montează o rezistenţă Rs (şunt) calculată cu relaţia:
nu

100·.1.Ue/Ue =-2
9

~ 0,55 ('/;;);

F ~ _7_ ~ 13.
0,55
REZISTENTA DE IESIRE
Un parametru foarte important al stabilizatoare1or este rezistenţa de ieşire (sau
rezistenţa internă} Deşi semnificaţia_~a

este de rezistenţă a sursei (;(văzută» de
un consumator conectat la bornele de
ieşire), ea se defineşte şi se măsoară
practic prin raportul:

Ri = AUe
AI

I Ui = constant

(2)

mitarea curentului prin şunt la valoarea
maximă admisă de nichelina potenţio
metrului.
Miliampermetrul reglabil se dovedeşte
foarte util atunci cînd avem de depistat
mici diferenţe sau variaţii de curent în
jurul unor valori ce cad în extremitatea
stîngă a scalei pentru domeniile AVOmetrului. Etalonarea se face reglînd capul
de scală la valoarea dorită.

Ri,Ui,Ii

u

R=~
8

n-1

R.

reprezintă rezistenţa internă a
strumentul~ iar n este raportul

inde
desensibilizare (n = I/Ii)' Acesta este modul de obţinere a miliampermetrelor şi
a ampermetrelor pornind de la instrumente m'lÎ sensibile (fig. 4).
Dacă în lc;:::ul rezistenţei fixe R, se
montează ::.m potenţiometru (fig. 5~ curentul la cap de ~,caIă poat.? fi reglat
între anumite limite dorite. În serie cu
potenţiometrul s-a introdus o rezistenţă
de limitare R, reglajul fiind şi aŞa imprecis in apropiere de extremitatea cursorului (stînga).
Considerînd tm instrument M de
cu
000 n, valorile din
conduc la următoarele limite de
curent:
a)
maximum, R + P =

+
mA;

1 :::::: 10, deci 1 ::::::

4,5V
+

U2

+

I

1

1

RS

+

unde AUe reprezintă variaţia absolulă a
tensiunii de ieşire corespunzătoare unei
variatii AI a curentului consumat, atunCi
cînd tensiunea de intrare rămîne constantă. Dacă exprimăm tensiunea în volţi
şi curentul în amper~ Ri rezultă în ohmi.
Definitia de mai sus ne arată că tensiunea d~ ieşire variază cu atît mai puţin
la variatia curentului de sarcină· cu cît
rezisten~ internă este mai mică. De
aceea, la proiectarea stabilizatoarelor se
urmăreşte obţinerea unor rezistenţe de
ieşire cît mai mici.
Orice· sursă de tensiune prezintă o
rezistenţă de ieşire, mai mare sau mai
mică. Prin artificii electronice, valoarea
acesteia poate fi redusă oricît de mult,
chiar pînă la zero. Uneori se impune
chiar construcţia unei surse cu rezistenţă
de ieşire negativă (creşterea tensiunii de
ieşire cu creşterea curentului consumat),
lucru de asemenea posibil prin mijloace
electronice.
Practic, pentru a măsura rezistenţa
internă a unei surse, se procedează ca
în fig. 2 În paralel pe ieşire se conectează
un voltmetru pe care "se citesc valorile
tensiunii de ieşire Ue. In serie cu ieşirea
se conectează un reostat, un rezistor fix
(pentru limitarea curentului la valoarea
maximă admisă de sursă) şi un ampermetru. Pornind alimentatorul, se citesc
cele două indicatii ale instrumentelor
(U h I1~ Din curs~rul reostatului se variază curentul consumat la o altă valoare 12, căreia îi va corespunde o tensiune U 2' Rezistenţa internă se calculează făcînd raportul variaţii lor absolute
U 2-U 1 şi 11-1 2 , In mod normal, la
creşterea curentului de sarcină corespunde o scădere a tensiunii de ieşire şi viceversa. Dacă raportul precedent rezultă
negativ, sursa are rezistenţă internă ne-

gativă.

EXEMPLUL NR. 2
Vrem să măsurăm rezistenţa de ieşire
a unui alimentator stabilizat care debitează 9 V la un consum maxim de 0,6 A.
Procedînd ca în fig. 2, vom pune voltmetrul pe scala de 10 V, vom alege rezistenţa
R de 15 n (la 6-10 W) şi reostatul P
de 100 n (minimum 2 W). Cu reostatul
dat la minimum (rezistenţa înseriată nulă),
citim pe instrumente tensiunea şi curentul, de exemplu U 1 = 8,8 V şi Il = 0,58 A.
Mutînd cursorul reostatului în poziţia
opusă, instrumentele vor indica, să zicem,
U 2 = 9,0 V şi 12 = 0,08 A. Variaţiile
absolute sînt U 2 -U 1 = 0,2 V şi 11-12 =
0,50 A, deci rezistenţa de ieşire a sursei
0,2 V = 0,4 n.
0,5 A
Un alimentator care are rezistenţa de
ieşire practic nulă se mai numeşte şi
sursă ideală de tensiune. Există şi situaţii
speciale în care se impune o rezistenţă
de ieşire foarte mare a sursei (practic
infinită1 cînd avem de-a face cu o sursă
ideală de curent.
Alimentatoarele obişnuite construite
de amatori au rezistenţa internă de ordinul zecimii sau al sutimilor de ohm.
Cu cît este mai mare curentul consumat
(şi eventual mai variabil), cu atît mai
mică trebuie să fie rezistenţa internă a
sursei, pentru a nu se produce căderi de
tensiune apreciabile pe ea.
În zona de dependenţă liniară dintre
tensiune şi curent, rezistenţa internă Ri
reprezintă
tocmai panta graficului
Ue = f (1), adică tangenta unghiului format de grafic cu axa curentului (fig. 3).
Această observaţie permite o măsurare
mai precisă a rezistenţei interne, construind graficul pentru mai multe perechi
de valori Ue,I.

este Ri

=
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În ultima vreme se folosesc tot mai mult
la construcţia amplificatoarelor AF etajele
fi nale în contratimp (push-pull) cu ~ tran,ristoare complementare pnp şi npn. Inainle de
aceste tranzistoare trebuie
căutîndu-se o pereche cu
mai apropiate, pentru a
diştorsiunile introduse de etaj u!
Sort area se face din
tipurile complementare prin fabricaţie (de
exemplu. BD 135-BD 136), măsurînd la
betameiru factorul de amplificare în curent, (J. În afară de faptul că precizia acestor
măsurători nu este prea mare, condiţiile
de funcţionare în montaj sînt mult diferite de cele din schema betametrului.
două tranzistoare găsite ca «identice»
bet ametru pot a vea factorii de
amplificare mult diferiţi cînd sînt puse
să functioneze la curenti mai mari. Ideal
ar fi ca' măsurătorile să 'se facă în regimul
de lucru dorit (şi unele betametre permit
dar atunci schema aparatului

Rl1,2KG

Montajul propus alăturat nu este propriu-zis un aparat de măsură, ci doar un
tester care compară, cu o foarte bună
sensibilitate, două tranzistoare compledin punct de vedere al factorului
a ITlplificare În curent. Schema reprezintă o punte de rezistenţe avînd alimentarea pe diagonala AB
indicator pe diagonala
AD şi DB sînt montate ;A"~t;,,n;la
colector ale celor două tranzistoare
şi T2-pnp~ înseriate cu cîte o
de sarcină (R 3 , respectiv R 4). Divizorul
Rj-P-R2 se ajustează din potenţiome
trul P astfel încît cursorul C să fie exact
la jumătatea tensiunii de alimentare. Rezistenţele R3 şi R4' respectiv Rs şi R6'
vor fi
mai riguros egale.
Echilibrarea punţii se face fără tranzistoare,
bornele CI
respectiv,
scurtcircuitate.
lucru se
trecînd comutatorul K
două
Ka
Kb) în

Constructorul începător întîmpină
adeseori dificultăţi la identificarea terminalelor sau la stabilirea tensiunii
de referinţă pentru o diodă Zener de
pe care s-a şters marcajul. Chiar dacă
este marcată, dioda trebuie verificată
Înainte de utilizare pentru a-i determina
tensiunea de referinţă şi limitele de
variaţie ale tensiunii la borne în domeniul de curent În care urmează a funcţiona.

Reamintim că o diodă semiconductoare stabilizatoare de tensiune (sau
diodă Zener) este o joncţiune pn (cu
germaniu sau cu siliciu) polarizată în
sens invers.
Simbolul ei este cel din fig. 1. De
obicei, la marcare se Însemnează catodul (+) printr-un punct colorat (de
exemplu, la seria DZ) sau printr-un
inel (Ia seria PL), aşa cum se vede în
fig. 2.
Pentru identificare şi măsurători,
dioda trebuie conectată la o sursă de
tensiune prin intermediul unei rez!stente limitatoare de curent (fig. 3). Tensiunea maximă furnizată de alimentator trebuie să fie mai mare decît tensiunea de referinţă a diodei Uz. Valoarea rezistenţei R se alege astfel
ÎnCÎt dioda să fie parcursă de un curent
de cîţiva miliamperi (5-20 mA) pentru
diodele cu germaniu şi de cîteva zeci
de miliamperi pentru diodele cu siliciu
(PL).
De exemplu, pentru o diodă DZ 308
vom aplica tensiuni crescătoare pînă
la 15 V. Limitînd curentul maxim la
·15 mA, vom alege R = 1 k n.
Pentru verificare se conectează voltmetrul la bornele diodei, respectînd
polaritatea indicată În fig. 3 (plusul
voltmetrului la plusul sursei, chiar
dacă dioda este montată invers, necunoscîndu-i terminalele). Se creşte
tensiunea de la sursJ, urmărind indicatiile voltmetrului. Dacă dioda a fost
conectată corect, la un moment dat
acul instrumentului nu mai deviază
(sau se mişcă foarte încet) la creşteri
apreciabile ale tensiunii U. Valoarea

instrumentul pus pe scala de 5 mA să
indice zero. Se trece apoi instrumentul
pe un domeniu mai sensibil (1-0,5
şi se retuşează echilibrul. Comutatorul
se deschide (poziţia 1~ instrumt'ntui se
trece pe 5 mA (eventual 1-2 mA), puntea
fiind astfel pregătită pentru verificare.
Periodic se verifică echilibrul aşa cum s-a
arătat mai sus. Întrerupătoru! 12 (de tip
buton) se ţine închis numai În ti mpul
citirilor pe instrument.
în aceste condiţii, puntea permite sesizarea unor diferente foarte mici între
rezistenţele conectat~ la bornele ClEI şi
respectiv între
tran-

citită pe voltmetru în această situaţie
reprezintă tocmai tensiunea de referinţă Uz a diodei. Nu este utilă determi-

narea cu o precizie mai bună de +0,1 V,
deoarece tensiunea de referinţă depinde Într-o anumită măsură de curentul prin diodă şi de temperatură. În
cataloage, valoarea de referinţă este
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şi la

pentru un curent specificat (Iz)
temperatura de 25°C. Cel mai
indicat este ca măsurătoarea să se
facă la un curent cît mai apropiat de
condiţiile de utilizare practică.
Dacă dioda a fost conectată greşit,
voltmetrul din montajul precedent va
indica o tensiune aproape constantă,
indiferent de tensiunea de la intrare.
Ceea ce măsoară voltmetrul de fapt
este căderea de tensiune pe joncţiunea
semiconductoare (în conducţie directă), constantă pentru o plajă largă a
curenţilor şi egală cu cca 0,3 V pentru
diodele cu germaniu, respectiv ~u
cca 0,7 V pentru cele cu siliciu. In
acest caz se inversează conectarea
diodei şi se procedează cum s-a arătat
anterior.
Dacă âmaÎoiu! !1~! dispune de al!mentator reglabil, el poate obţine tensiunea variabilă de la o sursă fixă
(15-24 V) montînd la ieşire un potentiometru bobinat de cca 500 Q ca divizor, aşa cum se arată În
4.
ilo

Cu polaritatea dată în
interpretarea citirilor se face
a) indicaţie nulă sau aproape nulă -tranzistoarele au acelaşi beta;
deviaţie pozitivă a acului tranzis(npnl are factorul beta mai mare
(cu
mai mare cu cît deviaţia este mai
mare);
c) deviaţie a acului în sens invers tranzistorul T 2 (pnp) are beta mai mare;
se inversează polaritatea instrument ului
pentru a aprecia cantitativ diferenţa.
Montajul permite
tranzistoarelor complementare
orice
de
alegînd corespunzător
de sarcină (R 3,
R 6 ). Acestea vor
cîte două.
utilizat
fi un A VOdomeniile de
0,5

Bazinul
dintre cele mai mari
ţară, unde
este
nirea obiectivelor de
Realizările elevilor
BrâncusÎ atestă Încă o
tatea muncii lor, argument
pentru primii paşi care-Î vor
producţie după terminarea
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Ing. G. CABIAGLIA

Cablaj ul este realizat pe un circuit
imprimat de sticlotextolit avînd dimensiunile 80 x 160 mm (fig. 2).
Etajele acestui emiţător sînt următoa
rele:
Oscilatorul realizat cu un tranzistor
de tip 2N2219(A) sau 2N2218(A) este
stabilizat cu cristalul de 27,12 MHz.
Polarizarea acestui tranzistor este fixatăca să se asigure o uşoară intrare în
oscilaţie la aplicarea tensiunii de alimentare şi să se poată obţine în circuitul
din colector (acordat pe 27,12 MHz)
putere§! necesară excitării etajului driver
realizat cu un tranzistor 2N3866 sau
2N3553.
Etajul driver este ex<;.itat prin intermediul înfăşurării L 2 • In colector are
un circuit LC acordat tot pe 27,12 MHz,
care transmite prin L4 o putere de cca
1 W ultimului etaj. Etajul final este
realizat cu un tranzistor de tip 2N 3375
prevăzut cu un radiator corespunzător
disipaţiei sale.
Pe colectorul său este aplicată mod.ulaţia (secundarul transformatorului de
AF. Tr cu impedanţa de cea 3(0).
Legătura cu antena se face prin intermediul unui filtru format din L s CT3 şi
CT4 (10-40 pF).
Oscilatorul de AF are ca element de
bază un tranzistor TUJ
şi un grup Re.
Modulatorul este realizat cu un circuit integrat de tip T AA 611 care, avînd
o putere de ieşire de 2,5 W, poate modula
foarte uşor 100% etajul final de radio-

şi

apoi cu o buclă Hertz (fig. 3) se reglează
CT I şi miezul bobinelor LI + L2 pînă
la apariţia oscilaţiilor şi apoi pentru
maximum de iluminare (păstrînd totuşi
o rezervă de 1 tură a miezului peste
punctul de intrare în oscilaţie). Se sudează
2N 3866, se cuplează bucla Hertz la
L3 + L4 (sau un bec de lanternă în paralel
pe L4 ) şi se reglează CT2 pentru maximum de iluminare; în sfirşit, se sudează
şi 2N 3375 şi cu ajutorul unui bec de
110 V/5 W, plasat în locul antenei,
se reglează filtrul il (CT3 şi CT4 ) pînă
la iluminarea maximă a acestuia.
Ultima operaţie constă în verificarea
faptului că la eliminarea modulaţiei puterea de RF trebuia să scadă cam la
jumătate (vezi graficul alăturat).
Cu ajutorul unui frecvenţmetru cu
citire directă se va constata frecvenţa
ce se poate acoperi cu unul din cei trei
semireglabili (butonul aferent acestuia
fiind apăsat).
În caz că nu obţinem plaja de frecvenţă
scontată, se va înlocui capacitatea de
22 nF (din emitorul TUJ) care va trebui
să fie de foarte bună calitate (styroflex
sau mică).
Reglajul definitiv se va efectua în paralel cu retuş urile ce se vor face la receptor pentru acţionarea sigură şi la
distanţă cît mai mare a releelor canalelor
corespunzătoare celor trei frecvenţe (care
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frecventă.

Menţionă..'TI

că

microfon cu cristal în punctul M, datode 5 m V, la intrarea
circuitului integrat se poate' obţine un
emiţător pentru banda de 28 MHz (bineînţeles folosind un cristal în această bandă
şi refăcînd puţin acordurile din' CT).
Pentru realizarea emiţătorului se lipesc toate componentele pe cablaj, mai
puţin tranzistoarele 2N 3866, 2N 3375
şi transformatorul de modulaţie.
Se alimentează montajul şi se verifică
întîi funcţionarea etajului de joasă frecvenţă (modulatorul), conectînd un difuzor de 3Q în locul primarului TR
(cînd trebuie să se audă clar şi puternic
nota corespunzătoare butonului apăsat)

TAA
611

f,= 1150 Hz

fz= 1700Hz
MiCROFON
f3=2250Hz .....-------' CRiSTAL
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SW
însă pînă la cifra de 8 +
Menţionăm că circuitul integrat

pot fi extinse

4W

3W

'l.W
1W

,
"
•
MOOUl~TIE
CU MOOUlATIE 100%

10).
(cu
m?~ifica~ea corespunzătoare a cablaju1W ImprImat) poate fi înlocuit cu TBA
790 K, TBA 800 sau TBA 810, adoptînd
o schemă specifică acestor tipuri.
Bobinele LI' L 2, L3 şi L4 sînt construite

pe carcase 06 mm, utilizate frecvent în
transformatoarele IF din televizoare.
Astfel LI şi L3 au cîte 12 spire, iar Lz
şi L4 cîte 3 spire CuEm 00,5. Bobina
Ls are 10-14 spire din CuAg 01,6,
bobinaj fără carcasă, cu lungimea de
35 mm.

,~
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PRUMPllflCATIR
o deosebită importanţă pentru radioreceptoarele de trafic o prezintă preamplificatoarele
sau amplificatoarele de radiofrecvenţă, care
dictează În mare măsură sensibilitatea şi selectivitatea. De aceea, pentru preamplificatoare
s-au elaborat componente, respectiv tehnici
de montaj, care să Înlesnească şi să asigure
radio În cele mai diverse situaţii de
şi propagare.
de curînd tranzistoarele
multe artificii
cu efect
acestea

6
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[CONTINUARE IN NR. VIITOR)

Preamplificatorul din schema alăturată este tenţiometru prevăzut cu buton poate servi şi la
conceput pentru banda de 2 m şi foloseşte două r-eglarea manuală a amplificării În timpul traficutranzistoare cu efect de cimp În montaj cas- lui.
Eficienţa acestui montaj este deosebit de
cod. Aceste tranzistoare pot fi BF W 11 (probună, mai ales prin lipsa zgomotului, fiind reducţie LP.R.S.) sau BF 245.
Semnalul de la antenă este cuplat prin 6,8 pF comandat şi pentru instalaţiile de antenă.
pe grila tranzistorului T2 • Tot În grila acestui
tranzistor este montat şi un circuit oscilant
cu ajutorul căruia se operează asupra selectivităţii. Pentru ieşire, semnalul se culege din
drena tranzistorului Tt , care conţine de asemenea un circuitoscilant. Bobinele II şi l2 au
cite 5 spire CuAg 9J 1,2 bobinate cu pas de 1
mm (diametrul bobinei 8 mm).
Cele două circuiteosci\ante se acordă de144,5 MHz,
calat. Astfel, L 1 C este acordat
fiind deci
iar
C este acordat pe 145
favorizată
a benzii unde există o

filTRE ICTIVE
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Ing- ANDRIAN NICOLAE
Realizarea unor' filtre la frecvenţe sub
20 kHz şi cu factor de calitate ridicat
necesită bobine de dimensiuni mari, iar
modificarea frecvenţ~i de rezonanţă se
face în limite destul de mici. De aceea se
preferă filtrele active care înlătură dezavatltajele mai sus menţionate.
In continuare se vor analiza cîteva
montaje mai deosebite, cu unu~ două sau
trei amplificatoare operaţionale.
Domeniul de aplicaţie al filtrelor active
este vast Se utilizează în telecomandă
pentru separarea, canalelor' în frecvenţă,
în telegrafie, comunicaţii cu bandă laterală unică, aparatură geologică, medicală.
De asemenea, ele intră în construcţia

Rezistenţa

Rz

= RtlI2.'

Rz se determină cu relaţia

Frecvenţa centrală

formula:

fo

Rezistenţa

se

determină

cu

= Jf;(ZilR 1C 1)

de sarcină va trebui să fie
maimare decît R 1. Valorile sînt calculate
pentru fJ:'ecvenţa de 10 kHz. Dacă intrarea neinversoare se leagă la masă, se
obţine un oscilator (fig. 2). Cu potenţio
metrul, R3 se reglează pragul de intrare
în oscilaţie.
Un filtru trece-bandă cu factor de calitate variabil poate fi 'realizat prin modificarea unui oscilator în punte Wien

detectoarelor de fază-frecvenţă, a anatizoarelor' de spectru etc.

iNTRARE

+

i 00
iNTRARE Rt
100kQ

Dacă valorile componentelor sînt alese
astfel Încît R4 C Z = R 3C 3, se poate scrie
formula benzii la 3 dB ca mai jos:
B = 1/(2flR 1 Cd
[Hz],
~--------------~
',.tA
iar frecvenţa centrală
" fo = 1/[2fl (R ZC 1 R 3C 3 ) ]
In exemplul dat, ,Ia frecvenţa de 1 kHz
banda este de 5 Hz, iar tensiunea de ieşire
este de 1 Vvv.
.
Rezistenţa de intrare este mai mare de
iE~IRE
40 kn. Impedanţa de ieşire este mai mică
de 200 o, iar amplificarea înjur de 10000.
-Rezistenţa de sarcină este mai mare de
1 kn Produsul R4 CZ trebuie să nu difere
INTRARE
de R 3C 3 cu mai mult de 1 la sută.
(Z9~75.n)
Un montaj cu triplă funcţiune ppate
fi urmărit în fig. 5. Circuitul operează ca
filtru trece-bandă, filtru opreşte-bandă
sau ca oscilator de tensiune sinusoidală.
El funcţionează bine în banda 1-20 kHz..
Circuitul este filtru·' trece-bandă cînd
întrerupătorul 11 este închis, Iz deschis,
01
iar comutatorul Kl pe poziţia F.
02
Un filtru opreşte-bandă se obţine in03
chizînd ~ şi deschizînd 11,
Pentru a opera ca osci1ator sinusoida~
iEŞiRi
întrerupătorul 11 se închide, Iz se deschide, iar Kl se trece pe poziţia O. Sint
trei ieşir~ fiecare furnizînd oscilaţia deRt Foa
fazată cu 180:' faţă de celelalte două.
Factorul de calitate Q poate fi modificat prin schimbarea raportului' R 1 :Rz.
Rl
FTB
Teoretic, Q = 00 cind R 1 = Rz. Frecvenţa centrală a filtrelor sau frecvenţa
de oscilaţie este dată de formula:
fo = 1/2flRC.
Toate rezistenţele şi condensatoarele
Cu un factor de amplificare de 600 se
sint cu toleranţa de 5 Ia sută.
obţine un Q = 2 000,· iar pentru un
În figura 6 este dată schema unui
Q = 30 este nevoie de un cîştig de 140.
filtru activ ce poate fi folosit şi ca preamFactorul de calitate Q poate fi modificat
plificator de ton:
din rezistenţa R3 în limitele ± 10 la sută,
Cu ajutorul comutatorului Kz (2 x 3
iar frecvenţa centrală într-un raport de
poziţii) se aleg benzile de frecvenţă ce
10:1.
urmează a fi corectate.
Pentru valorile date în schemă, doPoziţia I corespunde frecvenţei de
meniul acoperit prin variaţia rezistenţei
tăiere cuprinsă în banda 20 ... 200 Hz. Cu
potenţiometrului qublu de 20 kO este
ajutorul potenţiometrului P 1 se reglează
cuprins între 160 Hz şi 1,6'kHz. Condenfrecvenţa de tăiere în interiorul acestei
satoarele sînt cu mylar. Frecvenţa de rebenzi. Pe poziţia II a comutatorului Kz
zonanţă se calculează cu formula:
se pot face corecţii în banda 200... 2 000 Hz
f =
1
iar pe poziţia III se corectează banda
o 2 il
R 1 C 1 RzC z
2...20 kHz.
Banda şi frecvenţa centrală a unui
Brumul suprapus peste semnalul audio
filtru trece-bandă pot fi controlate indese poate elimina trecînd comutatorul
pendent din două rezistoare separate
Kz pe poziţia 1, iar K 1 pe poziţia J.F.
şi în schema din fig. 4.
Pe poziţia III a comutatorului Kz şi
Factorul de calitate Q poate fi modiI.F. a comutatorului K 1 se poate elificat de la 2 la 200 şi frecvenţa centrală
mina fîşîitul caracteristic înregistrărilor
de la 1 la 10 kHz.
pe bandă sau se corectează unele discuri.

[j]

J

Dacă
calează

o reţea opreşte-bandă se interîn bucla de reacţie a unui amplificator, se obţine un filtru trece-bandă
(F.T.B.~ Schema este cea din fig. 1.

(fig. 3). O altă caracteristică a reţelei este
aceea că permite modificarea independentă a frecvenţei de rezonanţă şi a factorului de calitate.

1IIIPIliIII
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Circuitul care trebuie manipulat se
la contactul Kz. Tranzistorul montat poate fi cu germaniu sau
siliciu; important este ca puterea maximă disipată a tranzistorului să fie
conectează

corelată

cu releul utilizat.
Releul folosit, cu componentele indicate, are bobina de comandă de
30 0..

N TURTUREANU
Manipulatorul electronic semiautomat redat in schema alăturată permite
folosirea unui singur tranzistor, punctele şi liniile fiind generate electrpnic.
Urmărind schema, se poate vedea
folosirea unui principiu simplu de polarjzare temporizată a tranzistorului
care comandă anclanşarea unui releu
Înseriat in circuitul de colector.
La punerea În funcţiune, baza tranzistorului se pofarizează printr-un contact K1 ' (normal Închis) al releului de
la rezistorul de1 kO (Ia car.e se mai
adaugă la «puncte» şi rezistorul de
2,2 kQ). Tranzistorul intră in conduc-

şi se alimentează bobina de comandă a releului.
Contactul K1 se comută şi circuitul

tie

de polarizare se intrerupe. Polarizarea
tranzistorului se menţine un timp, datorită condensatorului Ci' care se descarcă prin potenţiometrul P1 inseriat
cu rezistorul de 1 ko.. Releul nemaifiind excitat, comută iarăşi K1 În poziţia de repaus. Ciclul de polarizare se
repetă pînă cind manipulatorul are
una dintre pozitiile Închise «linie» sau
«punct».
Viteza de repetiţie se poate regla
cu P1'

~.

SPRE CIRCUiTUL
MANiPULAT

+

6V

[ititorii

reEoman,dă

IVIIIIZIR
IIIIR
Montajul alăturat, conceput şi experimentat pentru autoturismul «Dacia
1300», asigură acţionarea automJltă a
claxoanelor cu o întîrziere de 3--4 secunde după deschiderea uneia dintre uşi.
Avertizarea sonoră continuă şi după
reînchiderea uşilor, ea încetînd numai
prin deschiderea întrerupătorului 13' Durata întîrzieri~ reglabilă prin alegerea
adecvată a valorii R 1 (30-82 kn/O,5 W),
este suficientă pentru acţionarea întrerupătorului h imediat după deschiderea
uşii de către posesor. Se subînţelege că

acest întrerupător va fi plasat Într-un
loc mascat (în interior), uşor accesibil
de la intrare.
Schema a fost realizată cu un tiristor
de 10 A (KY202K), comandat în poartă
de către un tranzistor pnp, de mică putere, cu siliciu. Pentru a urmări modul
de functionare, să considerăm 13 închis
(contact) şi comutatorul K (de la lampa
plafonieră) în poziţia 3, adică aceea care
asigură aprinderea lămpii L la deschiderea uşilor.
La deschiderea uneia dintre uş~ întrerupătorul din toc (Il sau Iz) se închide,
aducînd minusul bateriei la becul L
(care se aprinde) şi la grupul paralel
Rt-D. Dioda rămîne blocată, fiind invers polarizată, iar prin R1 începe să se
încarce condensatorul C (250-500 {LF/
25 V). Cînd potenţialul din baza tranzistorului atinge valoarea necesară, acesta se deschide, polarizînd prin divizorul
R 2- -R3 poarta tiristorului. Tiristorul amorsează şi continuă să conducă prin
sarcină (cele două claxoane, în paralel),
chiar după reînchiderea uşii, avînd asigurat curentul de menţinere prin rezisţenţa ~ (180-510 n/2 W).
Intrerupătorul 13 blochează montajul
indiferent de momentul acţionării sale.
După blocarea circuitului şi închiderea
uşilor, condensatorul se descarcă prin
diodă şi bec.
Racordarea la instalaţia electrică existentă se face în patru puncte (cifrele Încercuite), după cum urmează:
1. la boma 2 a unuia dintre claxoane
(boma care nu este la masă);
2. Ia masa autoturismului (oriunde);
3. la contactul 4 al comutatorului din

IIMIAllZATIR
DIllVll

Avertizorul pe care îl prezentăm
este uşor de realizat şi folosit pentru semnalizarea atingeri~ sau depăşirii unui anumit nivel al apei
într-un recipient. Se recomandă ca
avertizorul să se monteze pe o fîşie
de pînză sau piele. La un capăt al
fîşiei se montează avertizorul propriu-zis, iar la celălalt capăt sursa
de alimentare (bateria de 9-12 V).
Avertizorul este prevăzut cu o sondă cu doi electrozi. în momentul
in care apa din recipient (cadă)
atinge electrozii, automat se emit
semnale sonore de avertizare. Tranzistorul folosit este de tipul SC 1n
sau SC 204. Difuzorul are o impedanţă de 45-50.0.. Valoarea rezistorului serie cu difuzorul se alege a~tfel incîtÎmpreună cu impe-

IITIIĂ
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(PlAFONÎERĂ)

plafonieră

(conform schemei);
4. la. plusul bateriei.
Conexiunile 1 şi 4 vor fi executate cu
cordon liţat pentru 10 A, bine izolat.
Montajul va ti introdus obligatoriu
într-o cutie izolantă, pentru a preîntîm-

pina atingerea accidentală de masa maTiristorul se montează pe radiator
de minimum 20 cm z.
Pentru experimentare se va utiliza În
locul claxon ului o sonerie cu întrerupere
de curent. Se ajustează ~ şi R l'
şinii.

1IIIlEilABIl
Prevăzut cu o «cămaşă» filetată
care se poate deplasa pe corpul
său, fiind blocată de către două
piuliţe, dornul propus În figurile
alăturate permite efectuarea unor
găuri În tablă, cu o bună reproductibilitate a diametrului. Prin manevrarea adeevată ~ cămăşii, dimensiunile găuriior pot fi reglate Între
simpla punctare şi diametrul maxim
permis de vîrful dornului. Tabla
care urmează a fi găurită se aşază
pe un bloc din lemn masiv.
Pentru a asigura o mai bună imo-

1MO

ELEGTROzi
§~§ APĂ
danta difuzorului să Însumeze 100D..
Circuitul integrat folosit este de
tipul CDS 451.

ferită. Se recomandă ca pentru o
bună recepţie, ferita antenei suplimentare să fie paralelă cu cea din
aparat şi la o distanţă de 3-6 cm.

de

.,
ANTENA

l

oF307

s.
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La aparatele de radio cu tranzistoare prevăzute numai pentru recep-ţionarea posturilor În gama undelor
medii, prin ataşarea unei antene suplimentare se măreşte sensibilitatea.
Construcţia antenei se face astfel:
pe o bară de ferită cu o lungime de
80 mm şi cu un diametru de 8-10 mm
se bobinează 120 de spire cu sîrmă
din CuEm q, 0,2 pînă la 0,3 mm, sau
cu liţă de radiofrecvenţă. După bobinarea a 40 de spire se scoate o priză
şi se continuă bobinarea cu restul
de 80 de spire.
Capetele bobinei se fixează cu lac
sau cu răşină epoxidică. În paralel cu
bobina de pe ferită se montează un
condensator variabil C cu valoarea
maximă de 360-500 pF. Antena exterioară are o lungime obişnuită şi se
conectează la priza scoasă pe bobina

L

G

MARIN

bilizare a cămăşii În timpul lucrului,
În corpul ei a fost prevăzut un orificiu filetat in care se stringe un
şurub, apăsînd astfel pe corpul
dornului (În porţiunea nefiletată).
Cotele indicate sînt orientative.
în privinţa execuţiei -care rămîne
la alegerea constructorului -men·
tionăm doar că dornul propriu-zis
trebuie confectionat dintr-un oţel
bun (de scule); după filetarea şi
profilarea virfului conic, bine ascuţit, acesta se căieşte.

că lucrarea trimisă la concurs trebuie si conţină o descriere
cit mai amănunţită a ideii
tehnico-ştiinţifice, a modaIităţilor de realizare practică, a eficienţei tehnico-economice in producţie in raport cu ceea ce se cunoaşte
in prezent Ea poate fi insoţită de schiţe şi desene
explicative care si ajute la
o mai bună inţelegere şi cunoaştere a valorii tehnicoştiinţifice a ideii trimise la
concurs.
3. Mai mulţi cititori ne-au
adresat Intrebarea dacă la
concurs se pot admite propuneri de invenţii inregistrate la O.S.I. M. in cursul
acestui an. IN LEGATURA
CU ACEAS-rA SUBLINIEM
cA LA CONCURSUL NOSTRU DE IDEI TEHNICOŞTIINTIFICE NU SE ADMIT LUCRARI PROPUSE
şllNREGISTRATE CA INVENTII. Participanţii pot trimite la concurs LUCRARI
ORIGINALE inspirate din
sarcinile actuale puse de
partid in faţa tuturor oame-

tim cu acest prilej

TEIIICI-ITIIITIIICI
, ,
,Cea de-a doua ediţie a
concursului de idei tehnicoştiinţifice organizat de revistele «Ştiinţă şi tehnică»
şi «Tehnium» se află in plină desfăşurare. Zilnic sosesc la redacţie lucrări cu
menţiunea
«Pentru concursul de idei».
In legătură cu acest concurs, mai mulţi cititori ai
revistei noastre, dornici să
participe la noua ediţie 1978 ~ ne-au solicitat citeva
informaţii
suplimentare.
Aşadar, in rindurile care urmează precizăm:

1) LA CONCURS POT
PARTICIPA TOTI QAMENil MUNCII, INDIFERENT
DE SPECIALITATE,
DE
ViRSTA ŞI PREOCupARI,
MUNCITORI ŞI MAIŞTRI,
INGiNERI ŞI TEHNICIENI

DIN UNITATILE ECONOMICE, ELEVI, STUDENTI
ŞI CADRE
DIDACTICE
DIN INVATAMINT, CERCETATORI ŞI .ALTI SPECIALIŞTI DIN mSTITUTS
LE DE CERCETARE ŞI INGINERIE TEHNOLOGiCA,
SPECIALIŞTI DIN AGRICULTURA ŞI DIN ALTE
DOMENII DE ACTIVITATE
2) Venind In Intlmpinarea
acelor participanţi care nu
au posibilitatea si-şi dactilografieze lucrările, LA CONCURS POT FI TRIMISE ŞI
LUCRARI
NEDACTILOGRAFIATE. In acest caz,rugăm ca materialele si fie
scrise cit mai citeţ, dind
astfel juriului posibilitatea
de a lectura şi hotirlln timp
util asupra valorii tehnicoştiinţifice a lucrării. Amin-

VI1IAlllUn
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Elev TUDOR GHILESCU.
Liceul .. G. Bariţ:iu"

Este foarte util să se cunoască
exact caracteristicile elementelor de
circuit, mai ales ale elementelor neliniare cum sînt dispozitivele semiÎn fig. 3 este reprezentată· caracteconductoare (tranzistoare, diode, diode Zener etc.) pe care trebuie să le ristica unei diode stabilizatoare (Zener), montajuJ de vizualizare fiind
folosim în diverse aparate:
cel din fig. 4. Valoarea minimă a
Cunoaşterea caracteristicilor este
rezistenţei Ry
este:
posibilă prin vizualizare pe ecranul
unui osciloscop. Pentru acest lucru
Umax - Uz
15- Uz (V)
sînt necesare următoarele aparate: Rymin=---Iz
Izmax(A)
un osciloscop cu două intrări (Y max
Caracteristi~a le = f (U CE) penverticală şi X - orizontală); un generator de tensiune liniar-crescătoa tru un tranzIstor este arătată în
re, de putere mare (0-15 V, Imax =
1
rezistenţe variabile pentru diverse domenii ale caracteristicii.
În fig. 1 este redată caracteristica
unei diode semiconductoare, iar în
0-15V
fig. 2 se dă montajul pentru vizualizare pe osciloscop. Valoarea miiA
nimă pentru rezistenţa Ry (în ohmi)
y
este:

nilor muncii, lucrări care să
contribuie la punerea in valoare a unor noi resurse de
materii prime,economisirea
de materiale, de energie şi
combustibil, elaborarea de
noi substanţe şi inlocuitori,
la punerea in evidenţă a
unor noi tehnologii care să
duci la creşterea productivităţii muncii in industrie
şi agricultură, la imbunătă
ţirea calităţii produselor etc.
4. Lucrările vor fi apreciate
de către un juriu format din
specialişti din diferite domenii de activitate şi reprezentanţi ai Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, ai Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, ai
C.C. al U. T.C., precum şi
specialişti din redacţie.
5. Cele mai valoroase lucrări, selecţionate de juriu,
vor fi premiate şi vor fi puse
la dispoziţia unităţilor .economice şi de cercetare pentru a fi aplicate in produclie.
REAMINTIM DATA NCHIDERII CONCURSULUI:
31 OCTOMBRIE 1978 - DATA POŞTEI.

fig. 5. Montajul pentru vizualizare
se dă în fig. 6, unde:

fJ x U BE
R = --Ic max
Icmax
La toate montajele prezentate,
imaginea caracteristicii apare inversată stînga-dreapta (simetric faţă de
axa OY). Redresarea imaginii se
face cu ajutorul unui inversor, de
exemplu cel din fig. 7. Schema sursei
de tensiune liniar-crescătoare este
<!.at~ în fig. 8.
-?.4V
Umax

RYmin= - - ;

u

Uo

~=--oX

EfT323

~~100

-----+

zm ax 1 - - - - - - + 1

u

Us
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Marea majoritate a temporizatoarelor
electronire de uz fotografic sînt considerate corespunzătoare dacă au o precizie de 5( 10)% şi o repetabilitate de
2-5%. Fotografiile obţinute pe hîrtie albnegru folosind un temporizator obişnuit
pot fi afectate în cel mai rău caz de mici
diferenţe de contrast sau densitate generală.

În fotografia color, pentru, a obţine
rezultate de calitate, sînt necesare o precizie superioară de etalonare şi o repetabilitate foarte bună. Precizia de etalonare poate fi inţeleasă in mod relativ,
respectiv dacă o valoare oarecare este
considerată corectă, multiplii şi submultiplii acesteia vor trebui să respecte cu
mare rigurozitate rapoartele respective.
Practic, aceasta inseamnă că, dacă timpul
considerat 10 s este în realitate de 11 s,
prin etalonare se vor respecta rapoartele
pentru multipli şi submultipli: 20 s (real
22~ 30 s (real 33~ 1 s (real 1,1 s),2 s (real
2,2) etc. Prin reluarea temporizării pentru
o valoare oarecare de mai multe ori
(faţă de un instrument etalon) se obţin
timpi diferiţi. Se consideră repetabilita-

tea temporizatorului ca fiind foarte bună
dacă este caracterizată de valori inferioare
cifrei de 1 la sută. Construcţia unui temporizator de mare precizie se justifică
tinînd cont de latitudinea -mai mică de
~xpunere a materialelor fotosensibile color şi de modificările de culoare ce însoţesc modificările timpului de expunere.
Problema preciziei se pune mai ales
pentru valorile mici ale timpului de expunere (0,2-5 s) şi cînd se lucrează prin
metoda aditivă de corecţie, caz in care
valorile timpilor parţiali de expunere
sînt fracţionare, iar timpul total trebuie
obtinut corect prin sumare.
Schema propusă a fost realizată de
către autor, obţinîndu-se o repetabilitate
de 0,5% din timpul de expunere. Etalonarea s-a făcut cu un cronometru electric,
obţinîndu-se o precizie de 1%. Circuitul
realizat corect şi cu piese de bună calitate (in primul rînd condensatorul C
trebuie să aibă curenţi de fugă minimi)
este liniar cel puţin pînă la 50 s, ceea ce
permite o etalonare indirectă în funcţie
de r~zistenţa efectivă introdusă de potenţiometrul Pl' Chiar cu ajutorul unui

ceas obişnuit cu secundar central se pot
stabili precis timpii mari (10, 20, 30, 40,
50 s~ celelalte valori intermediare stabilindu-se cu un ohmmetru (potenţiometrul
se măsoară deconectat din circuit).
Construcţia se adresează fotoamatorilor avansaţi in prelucrarea materialelor
color. Partea de circuit care conţine
releul de acţionare a aparatului'de mărit
se alimentează separat Astfe~ constructorul poate folosi orice releu avind tensiunea de lucru pînă la 40 V şi consum
maxim de curent de 100 mA Fig. 1 conţine schema generală a circuitului de
temporizare. Desenul plăcii pentru circuitul imprimat se dă în fig. 2. Partea
de alimentare e~te separată, schema fiind
cea din fig. 3.
Date constructive
- CI: circuit integrat dublu comparator logic de tip CLD 271.
- T b T:z, T 3: tranzistoare cu siliciu
(DC 107, DC 109, DC 171, DC 172 etc.).
- T 4: tranzistor' cu siliciu (DC 107
sau DC 171; pentru tensiuni de lucru ale
releului mai mici de 25 V se pot folosi
şi DC 108, DC 109 sau DC 172, DC 173).
D 1 : diodă cu siliciu de tip 1 N 4001
sau o joncţiune bază-emitor a unui
tranzistor cu siliciu.'
- D 2, D 3 : orice diodă cu siliciu cu
un curent mai mare de 100 mA.
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C: condensatorul de temporizare.
Performanţele sistemulw sînt foarte bune
dacă se foloseşte un condensator' cu
tantal de valoare cuprinsă între 33 şi

100 ţtF.
- Potenţiometrul P 1 este de 1 Mn,
liniar. Dacă se foloseşte un condensator
electrolitic obişnuit de 100 ţtF, acesta
va fi de tensiune mai mare (63-100 V).
Potenţiometrul P 1 nu va depăşi în această situaţie valoarea de 250 kU pentru a
nu se afecta liniaritatea.
Valorile rezistenţelor R10 şi Rll se
calculează
cu relaţia R 10 = R 11 =

Ecc (kQ~ unde Eec este tensiunea de ali5
mentare a releului folosit (care nu trebuie
să depăşească 40 V).
Semireglabilul are rolul de a modifica
durata maximă de temporizare (cînd Pt
!re cursorul la capăt). Rezistenţa R9 are
rolul de a bloca tranzistorul T 5 atunci
cînd circuitul integrat este in starea
{(zero». Dioda D 1 are rol de protecţie a
intrării circuitului integrat, dioda D2
blochează tranzistorul T 4 şi dioda D3
protejează tranzistorul T 4 la şocuri de
tensiune.
Tranzistoarele T 1 şi T 2 pot fi înlocuite
cu un tranzistor cu efect de cîmp de tip
ROS 02 (I.P.R.S.~ conectat conform detaliului din fig. 1. Tranzistorul T 3 lucrează ca sursă de curent (1 0 :::=: 5 mA)
pentru ca tranzistoarele T 1 şi T 2 să aibă
acelaşi curent de colector.
Comanda temporizatorului se face cu
un microîntrerupător MI conectat ca în
schemă (CND - contact normal deschis, CNI - contact normal închis,
COM - comunul). Apăsarea microîntrerupătorului se va face pentru o aceeaşi
durată (2.. .3 s) care se va respecta cît
mai bine. Microîntrerupătorul poate fi
IV
220V
înlocuit cu contactele unui releu încor(110 V)
porat într-un alt temporizator de construcţie simplă (1-2 tranzistoare), reOBTURATDR
glat pentru valoarea duratei de apăsare.
ElECTRO MAGNETIC
Releul temporizatorului va comanda în
....."'--0 o--..principal circuitul lămpii aparatului de
::10-14V
mărit (fig. 1), dar este bine să se facă şi o
a doua ieşire de pe altă pereche de contacte pentru o tensiune de mică valoare,
10--14 V (eventual luată din sursa Ecc),
pentru acţionarea unui obturator electromagnetic.
Tinînd cont de faptul că aprinderea şi
stingerea becului implică o modificare
mare a compoziţiei spectrale, la timpi
mici de expunere corecţia de culoare se
poate dovedi ca ineficientă în totalitate.
De aceea se echipează aparatul de mărit
cu un obturator electromagnetic.
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C. VASILE
Ţesătura

În multe situaţii sînt de o deosebită
utilitate acele dispozitive care au posibilitatea de a mări gradul de difuzie a
luminii.
Aparatele de mărit pentru filmele
color sînt prevăzute cu ecrane translucide difuzante În locul obişnuitului
condensor, lumina astfel obţinută permiţînd evitarea punerii În evidenţă a
micilor defecte ale peliculei negative.
Totodată se obţin suprafeţe de aceeaşi culoare şi cu acelaşi grad de saturaţie, uniformizate, ceea ce este avantajos ca efect vizual.
Fotoamatorii cu mai multă experienţă, atunci cînd vor «să îndulcească»
lumina aparatului de mărit, pun peste
condensor o placă de sticlă mată sau
înlocuiesc complet condensorul dacă
prin aceasta nu modifică cîmpul uniform de pe planşeta aparatului.
În articolul de faţă se prezintă citeva
modalităţi de obţinere a unor dispozitive de difuzare a luminii, dispozitive
ce vor fi numite reţele difuzante.
1.0 micşorare a granulaţiei aparente vizibilă pe copia fotografică se ob':"
ţine intercalînd in fasciculul luminos
de după obiectiv o reţea difuzantă deplasată uşor În timpul expunerii. Materialul difuzant este o ţesătură de
nailon de la un ciorap neutilizabil.

se Întinde pe un inel metalic
avînd diametrul de 50-120 mm. Utilizînd această reţea difuzantă, se poate
Înlătura şi aspectul gri granular al
unor fotografii făcute cu blitzul.
2. Lumina dată de blitz este o lumină
generatoare de contraste puternice,
ceea ce duce la obţinerea unor fotografii cu slabe calităţi estetice. O micşorare a contrastului este posibilă
folosind o reţea difuzantă În faţa lămpii.
Această reţea se obţine întinzînd o
ţesătură rară (tifon, de exemplu) pe o
ramă din tablă subţire ce se montează
pe conturul părţii frontale a lămpii
blitz. ColorÎnd uşor ţesătura, se obţine
o lumină corespunzătoare altor temperaturi de culoare. Astfel, portocaliul, galbenul, roşul scad temperatura
de culoare, iar albastrul o ridică. Este
necesară o corecţie a numărului ghid,
corecţie care se determină practic
printr-o succesiune de expuneri ale
unui subiect echilibrat tonal, expuneri
făcute de la aceeaşi distanţă cu diafragme de valori diferite. Cea mai corectă determinare se face folosind
film reversibil.
3. Sînt răspîndite În rîndui fotoamatorilor corpurile de iluminat portabile (pentru becuri nitraphot). O
lumină difuză direcţionată se poate
obţine prin îndepărtarea sursei de
lumină faţă de subiect. Dacă din considerente de spaţiu sau pentru a menţine o valoare mai mare a intensităţii
luminoase îndepărtarea sursei nu este
posibilă, se măreşte gradul de difuzibilitate montind o reţea difuzantă. Şi
în acest caz este vorba tot de o ţesătură
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In con-tinuarea ciclului privind developarea peliculelor color prezentăm
cititorilor cîteva reţetare curent utilizate la prelucrarea materialelor fotosensibile color ORWO şi AGFA de uz
fotografic.
Cantităţile sînt date pentru 1 I de
solutie. Dizolvarea se face în 700750
de apă, la urmă completîndu-se
la volumul final de 1 1.

mi

RETETAR ORWO
Revelator alb-negru C09
(pH = 7,2 ... 7,4)
A 901 (hexametafosfat de
2g
sodiu) . . . . . .
Sulfit de sodiu anh.
50 9
5g
A 140 (amidol)
2g
Bromură de potasiu
.
Revelator color C 13
(pH = 10,7... 11,0)
A 901 (hexametafosfat de
3g
sodiu) . . . . . . . . . ..
Sulfat de hidroxilamină . .
1,2 9
Etil-oxietil-p-fenilendiamină

6g
sulfat . . . . . . . .
Carbonat de potasiu . .
75 9
2g
Sulfit de sodiu anh.
Bromură de potasiu
2,5 9
Revelator color C 15
(pH = 10,7... 11,0)
A 901 (hexametafosfat de
sodiu) . . . . . . . . . .
39
Sulfat de hidroxilamină . . .
1,2 9
. 39
Dietil-p-fenilendiamină sulfat
Carbonat de potasiu anh. . .
75 9

v.

CALINESCU

Sulfit de sodiu anh.
29
Bromură de potasiu
2,5 9
Nitrobenzimidazolnitrat . . . 0,01 9
Baie stop-fixare-tanare C 35
(pH = 4,0... 4,4)
Sulfit de sodiu anh.
7,5 9
Acetat de sodiu .
15 9
Acid acetic glacial
25 mi
Alaun de potasiu
.
25 9
Tiosulfat de sodiu cristalizat
210 9
Baie stop C 37
(pH = 4,0... 4,3)
Acetat de sodiu . . . . . .
15 9
Acid acetic glacial . . . . .
25 mi
Baie de albire C 55 (pH = 5,0... 5,5)
Fericianură de potasiu . . .
40 9
Bromură de potasiu
15 9
Fosfat monopotasic
25 9
Baie de albire C 57 (pH = 6,0...6,5)
Fericianură de potasiu
100 9
Bromură de potasiu
15 9
Fosfat monopotasic
5,8 9
Fosfat disodic . . .
4,3 9
Se adaugă, dacă este cazul, 2 9
de hexametafosfat de sodiu (A 901).
Baie de fixare C 71 (pH = 6,4 ...7,2)
Tiosulfat de sodiu cristalizat •. 210 9
Baia de fixare C 71 poate fi înlocuită
cu soluţia rapidă A 324 În diluţie 1:4,
durata de fixare fiind de 2 minute.
Produsul A 324 se livrează sub formă
de soluţie concentrată.
Baie de fixare C 75 (pH = 4,6...5,0)
Acid boric . . . . . .
29
Benzosulfinat de sodiu
29
Acetat de sodiu
20 9
Alaun de potasiu
30 9

RD3

rară (tifon) întinsă pe un cerc din sirmă
sau o coroană circulară din tablă ce

Sulfat de amoniu . . . . . .
45 9
Tiosulfat de sodiu . . . . .
200 9
Revelator alb-negru C07
(pH = 9,9-10,1)
2g
A 901
Borax . .
15 9
Sulfit de sodiu
40 9
Hidrochinonă
4,5 9
Fenidon . . .
0,25 9
Carbonat de potasiu
25 9
2g
Bromură de potasiu
2g
Tiocianat de potasiu
7 mi
10dură de potasiu (sol. 0,1%)
Revelator cromogen C 17
(pH = 10,8-11)
A 901 . . . . . . . . .
39
Sulfat de hidroxilamină .
1,5 9
Sulfat de dietil-parafenilendiamină . . . .
49
Carbonat de potasiu . .
75 9
Sulfit de sodiu . . . . .
39
Bromură de potasiu
..
29
Capacitatea de developare este de
7-8 filme sau rolfilme de lungime normală pentru ambele băi revelatoare.
Dacă apa nu este dură, se poate renunţa la substanţa dedurizantă A 901
(hexametafosfat de sodiu).

RETETAR AGFA
Pentru peliculele color reversibile
se folosesc următoarele reţete:
Revelator alb-negru
(pH = 10,1. .. 10,3)
Metol . . . . . . . . .
3,5 9
Sulfit de sodiu anh.
40 9
Hidrochinonă
.....
79
Carbonat de sodiu anh.
40 9
Sulfocianură de sodiu
1,8 9
lodură de potasiu sol. 0,1%.
6 mi
Baie stop
(pH = 5,0 ... 5,4)
Acid acetic concentrat . . .
10 mi
Acetat de sodiu cristalizat.
30 9
Revelator color
(pH = 10,7 ... 10,9)
Sulfit de sodiu anh.
59
Carbonat de potasiu .
75 9
2,5 9
Sulfat de hidroxilamină

poate fi prinsă În două sau trei puncte
de marginea reflectorului. Prinderea
se face cu şuruburi (M3, M4) cu piuliţe,
rama avînd două sau trei urechi care
să asigure o distanţă de 3-6 cm de
suprafaţa anterioară a reflectorului.
In mod asemănător se pot realiza
reţele difuzante şi pentru alte cazuri.
Întinderea ţesăturii se face îmbrăcînd
suportul şi asigurind-o prin legare
(fig. 4). La periferia suportului, peste
ţesătură se intinde un adeziv sintetic
(aracet, răşină epoxidică etc.) care va
pătrunde pînă la suport. După uscare
se taie ţe~ătura de jur-împrejur.
In fotografia color se va urmări permanent dacă ţesătura difuzantă şi-a
menţinut culoarea.

Bromură

de potasiu
29
Sulfatul de hidroxilamină se poate
Înlocui cu 2,2 9 de clorhidrat de hidroxilamină.

Cu cîteva ore inainte de utilizare se
adaugă 6 9 de etiloxietil-p-fenilendiamină sulfat dtz.olvat într-o mică cantitate de apă sau 4,5 9 de dietil (sau
clorhidrat)-parafenilendiamină sulfat.

Baie de albire
(pH = 5,0... 5,4)
Fericianură de potasiu . .
80 9
Bromură de potasiu
29
Fosfat disodic cristalizat . .
29
Bisulfat de sodiu (potasiu)'
·12 9
Baie de fixare
(pH = 6,5 ...8,5)
Tiosulfat de sodiu cristalizat
200 9
Sulfit de sodiu anh.
10 9
Baie de stabilizare
Agent (de tip) F 905 sol. 10% 5-10 mi
FormoI35-40% . . . . .
10 mi
Se va renunţa la formol dacă pe film
se va face retuş.
Pentru materialele color negative
se dau următoarele reţete:
Revelator color
(pH = 10,0... 11,3)
Hexametafosfat de sodiu . . • • 2 9
Sulfat de hidroxilamină (sau
clorhidrat) . . . .
1,4 9
Sulfit de sodiu anh.
29
Carbonat de potasiu
75 9
Bromură de potasiu
2,5 9
Se adaugă cu cîteva ore Înainte de
utilizare 5 9 de dietil-p-fenilendiamină
suh<at.
Baie intermediară (pH = 10,2... 10,5)
Sulfat de magneziu cristalizat. •. 30 g
......
30 mi
Revelator color
Baie de. albire
(pH = 5,8 ... 6,2)
Ferocianură de potasiu
59
Fericianură de potasiu . .
40 9
Bromură de potasiu
12 9
Fosfat monosodic anh. . .
79
(sau fosfat monopotasic)
Fosfat disodic anh. . . ..
1,5 9
Baie de fixare
(pH = 7,0... 7,6)
Tiosulfat de sodiu cristalizat .•• 200 g.
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În războiul de independenţă a patriei din 1877, o contribuţie deosebită
a avut-o flota română de război, care,
deşi la începuturile sale, s-a acoperit
de glorie.
Printre navele cu o participare meritorie se numără şi canoniera «Fulgerul».
Spre a veni În sprijinul cercurilor
tehnico-aplicative de navomodelism,
prezentăm planurile constructive ale
acestei nave, cu menţiunea că vom
publica şi alte nave ce au participat
la războiul de independenţă.
Amintim constructorilor amatori că
prezentarea planurilor constructive ale
acestor nave istorice de către revista
«Tehnium» constituie o premieră.
Canoniera «Fulgerul» a fost construită in Franţa in 1873 şi a făcut parte
din Flotele de Dunăre in timpul răz
boiului de independenţă. Ea avea următoarele caracteristici: lungime 25 m; lăţime -4,8 m; pescaj -1,3 m;
viteză - 7 noduri; puterea maşinii 100 CP; deplasament - 90 t; costul
navei -140 000 de lei.

SCURT ISTORIC
Nava a sosit in ţară cu multe periparcurgind distanţa intre octombrie 1873 şi aprilie 1874. Actul de botez datează din 15 iunie 1874.
Pentru aducerea in ţară a «Fulgerului», căpitanul Murgescu a fost decorat atit de către autorităţi le române,
cit şi de către cele franceze, evenimentul fiind pe larg comentat in presa vremii. Turela (care venise pe uscat) trebuia să asigure protecţia contra gloanţelor, dar după ce este montată se stabileşte că nu este utilă,
mai mult, ingreunează manevrarea navei. Se inlătură astfel turela şi se
montează in locul ei o mitralieră «Nordenfeld».
peţii,

În timpul războiului, canoniera «Fulgerul» are o prezenţă activă În luptele
de pe Dunăre, aşezind baraje de mine
la Hirşova şi Măcin in 1877.
În iulie 1877 este armată cu torpile
pentru a ataca un monitor .turcesc În
Silistra (operaţiune contramandată).
Efectuează apoi transporturi la tre~
cerea peste Dunăre a armatei În 1878.
Suferă reparaţii capitale şi modernizări În 1880 şi apoi in 1893.
In primul război mondial participă
ca navă auxiliară, iar in cel de-al doilea război mondial o găsim ponton de
alimentare cu benzină pentru vedetele torpiloare la Sulina. Prin 1950 este
demontată şi trimisă spre topire.
Planul alăturat prezintă varianta iniţială din 1873. Machete utile pot fi vizionate la Muzeul Marinei din Constanţa· şi la Muzeul militar central din
Bucureşti.

In linii generale, la sistematizarea
rezervate pentru amenajarea nucleelor sportive de uz restrîns
trebuie avut În vedere că În paralel cu
valorificarea raţională a spaţiului disponibil să se respecte şi pierderile
regulamentare referitoare la dimensionarea diverselor terenuri şi instalaţii
de specialitate. In acelaşi timp este
necesar ca prin soluţiile adoptate pentru sistematizare să se favorizeze lucrul În colectiv, evitÎndu-se aglomerarea. care constituie principala frînă
În operativitatea organizării ,concursurilor sau a desfăşurării nestinjenite a
antrenamentelor.

4. patul compact şi amenajat cu
pantă (fig. 20).
B. 1. asfalt cu adaus de cauciuc;
2. covor asfaltic de mortar cu
suspensie de bitum;
3. prundiş;
4. nisip.
Terenul de hand bal poate fi împrejmuit cu un gard din plasă de sîrmă cu
Înălţimea minimă de 1,20 m. În spatele
porţilor, Împrejmuirea va avea cel puţin 3,5 m înălţime şi se va realiza din
sîrmă zincată de 2 mm grosime

construcţia

Refacerea terenurilor de sport existente, amenajarea noilor nuclee sportive şcolare de uz restrîns în cît mai
multe incinte prin muncă patriotică
au o importanţă deosebită in dezvoltarea sportului de masă şi de performanţă din ţara noastră.

suprafeţelor

HANDBAL (fig. 16, 17, 18, 19, 20)
Suprafaţa terenului de joc, în aer
liber, poate fi realizată din zgură,
asfalt, beton sau din compoziţie specială de tip «ELBITEX».
Variante de stratificaţie: (fig. 19)
A. 1. amestec: 75% zgură roşie fină;
5% nisip cu granulaţie sub
3 mm; 20% argilă;
2. zgură neagră sau roşie cu
granulaţie 5-25 mm;
3. zgură neagră sau roşie cu
9.ranulaţie 25-80 mm:

Recomandăm

pentru categoriile de machete. Corpul
ar putea fi confecţionat din calup de
lemn, iar suprastructurile din tablă de
alamă de 0,3 mm. Corpul, dunga de
pe coş,ancorele şi babalele sint negre, opera vie este roşie, coşul, catargele şi bigile bărci lor albe sau galbene, elicele şi bastoanele parapetului fiind executate din bronz.
Puntea se execută din lemn natur,
pe care se imită scîndurile.
Celor interesaţi de amănunte despre
canoniera «Fulgerul» le recomandăm
consultarea următoarei bibliografii;
1) «Istoria PI1arinei române de XXI
de secole incoace» -C. Ciuchi, Constanţa, 1906 (Biblioteca Centrală de
Stat)
2) «Istoricul flotilei» -It. col. Dră
ghicescu, revista «Marea noastră», numerele 2, 3, 4, anul VII-1938 (Biblioteca
Academiei)
3) «Războiul naval» - col. BăIă
nescu, 1914 (Muzeul Marinei).
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COlflll
Ing. PAUL ORZEA
Axul pedalier este axul În jurul că
ruia se rotesc pedalele de ambreiaj
şi frînă, precum şi pîrghia pedalei de
acceleraţie. Acest ax este singurul
organ care se gresează la autoturismul «Dacia-1100».
Pentru gresarea lui trebuie urcată
maşina pe rampă pentru identificarea
celor două cartere care protejează
comenzile.
La carterul din faţă există un orificiu protejat cu un dop de cauciuc.
Se Înlătură dopul de cauciuc şi prin
orificiul din carter se poate vedea
capul axului pedalier (fig. 1), ce are
un cap hexagonal de 14, În care se
găseşte montat' un gresor cu bilă
M6 (1.1). Cu o pompă de gresat
unsoare consistentă, prin gresorul M 6
se poate introduce unsoare sub presiune. După gresare, pedalele se mişcă
uşor.

Dacă

pedalele se

AIC

mişcă

foarte greu

şi, se aude un scirţîit, la acţionarea lor
trebuie curăţat axul pedalier.
Pentru curăţarea acestuia se vor
scoate cele 4 şuruburi M 6 (cu cheia
tubulară de 10) şi piuliţa M 6 care susţin carterul din faţă. De remarcat că
la acest autoturism este foarte utilă
o cheie confecţionată după schiţa din
fig. 2. Această cheie se mai foloseşte
la carterul motorului, la radiator, la
aripi etc.
După îndepărtarea carterului se poate demonta axul. Pentru aceasta se
Înlătură arcurile celor 3 pedale (fig. 1),1.2
se desface cu o cheie tubulară de 17
şurubul care fixează capul axului principal (cel opus gresorului) de long9ron.
Şurubul nu se va scoate complet,
căci pentru scoaterea axului va trebui
să lovim uşor şurubul pînă cind axul
se va degripa.
De asemenea va trebui să rotim cîte
puţin axul cu cheia fixă de 14 de la
capul cu gresor.
După scoaterea axului, acesta se
spală bine cu petrol. Axul foarte ruginit se degresează cu benzină şi se
curăţă cu şmirghel.
Pedalele se curăţă şi ele cu petrol.
in pedale sînt introduse presat bucşe
dintr-un material plastic rezistent la
uzură. Pentru scoaterea pedalelor se
demontează şurubul M 6 (3.1)' dintre
cele două pedale (fig. 3) care fixează
placa de podea.
Pentru eliberarea pedalei mai trebuie
scos bolţul care fixează capul cablului pe pedala de ambreiaj, cel ce fixează
pedala de frînă de pompa de frînă şi
cel ce fixează cablul de acceleraţie
de pirghia sa.
La pedala scoasă se poate depresa
bucşa uscată, înlocuindu-se cu una
nouă, procurată din comerţ.
ATENTIE! La demontare se vor
recupera toate şaibele de pe ax care
distanţează pedalele între ele. Se vor
curăţa, unge şi monta în aceeaşi poziţie. Dacă una dintre pedale (acceleraţie sau ambreiaj) merge totuşi greu,
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În doi timpi, la care ciclul motor se
efectuează într-o rotaţie completă a
arborelui cotit, adică În două curse ale
pistonului (figura 2, a şi b).
După modul cum se produce aprinderea amestecului carburant, motoarele cu ardere internă se impart În:
motoare cu aprindere prin scinteie
(M.A.S.), la care aprinderea am estecului carburant din cilindru se realizează prin declanşarea unei scîntei
electrice între electrozii unei bujii, şi
motoare cu aprindere prin comprimare,
la care aprinderea amestecului carburant se realizează, prin autoaprin-

Motorul este sursa de energie folosită pentru punerea În mişcare a autovehiculului. Pentru aceasta, motorul
transformă o energie oarecare (termică, electrică) În lucru mecanic necesar acestei deplasări.
Motoarele termice (denumirea provine de la energia pe care o transformă) se Împart În două mari grupe:
1) motoare cu ardere externă: maşini cu aburi şi turbine cu aburi;
2) motoare cu ardere internă.
în cazul motoarelor cu ardere externă, agentul motor utilizat pentru a
transforma energia termică a combustibilului În lucru mecanic este aburul
obţinut În cazanele sau căI dările de
aburi. Atît arderea combustibilului,
degajarea de căldură, cît şi producerea aburului au loc În afara motorului
A
(de aici denumirea de motoare cu
ardere externă).
La motoarele cu ardere internă procesele de ardere a combustibilului,
de degajare a căldurii, cît şi transformarea unei părţi a căldurii În lucru
mecanic cedat pistoanelor au loc in
interiorul motorului.
Motoarele cu ardere internă, funcţie
de ciclul motor, se împart În motoare ./"
'::"\
/"','
În patru timpi (figura 1), la care ciclul (
\\ (
motor se efectuează În două rotaţii -, ' - ' " ţ-'
complete ale arborelui cotit, adică În
l'
patru curse ale pistonului, şi motoare '-i-./'

E
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dere, prin comprimarea aerului În cilindru (M.A.C.)
Motoarele mai pot fi: cu un singur
cilindru = monocilindrice sau cu mai
mulţi cilindri motori = policilindrice.
Funcţie de modul de aşezare a cilindrilor deosebim: motoare verticale la care cilindrii sînt dispuşi deasupra
axei arborelui cotit - , motoare inversate - cilindrii dispuşi sub axa arborelui cotit -, motoare orizontale - cu
cilindrii dispuşi într-un plan orizontal
ce trece prin axa arborelui cotit - ,
motoare În V sau W, motoare În
stea etc.

FUNCTIONAREA MOTORULUI
CU ARDERE INTERNA
Schema de principiu a unui motor
cu ardere internă este prezentată În
figura 3. Elementele principale ale,unui
motor sînt: cilindrul (1), chiulasa (2),
carterul (3), pistonul (4), biela (5),
arborele cotit (6), supapa de admisie
(7), supapa de evacuare (8), baia de
ulei (9) şi bujia (10), montată În chiuIasă.

Datorită deplasării

E

pistonului În CÎ-

e

E

lindru, variază volumul gazelor.
Pistonul are două poziţii
În cilindrul motorului, denumite pu
moarte: cînd butonul manivelei
pe axa cilindrului, Între cilindru
arborelui = punctul mort interior
cînd butonul manivelei se află
extremitatea întregului ansamblu
punctul mort exterior (PME).
Ciclul motor reprezintă succesiunea
proceselor ce se repetă mereu În fiecare cilindru. Evoluţia ciclului este
următoarea:

Timpul I -

admisia. Pistonul se

găseşte la punctul mort interior.

Timpul 1: admisia (1/2 rotatie a
arborelui motor).
Timpul II: compresia (1/2 rotaţie a arborelui motor).
Timpul III: explozia şi desfinderea (1/2 rotaţie a arborelui motor).
Timpul IV: evacuarea (1/2 rotaţie a arborelui motor).
Deci la un ciclu complet avem
2 rofaţii ale arborelui motor.

E

E

[jJ
,

u

In

camera de ardere se găsesc gaze arse
reziduale rămase de la ciclul anterior.
Prin rotirea arborelui cotit pistonul se

A

\""4
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poate fi vinovat cablul respectiv, care
va trebui înlocuit.
Dacă folosim un cablu de ambreiaj .
care merge greu, riscăm să rupem
suportul cămăşii cablului. Acesta este
protejat de cel de-al doilea carter
(situat în spate). Suportul se prinde
cauza celor transmise de această
cu o piuliţă M 6 de traversă şi cu un
apar uzuri şi jocuri atît În
şurub M 6 de podea. Dacă şurubul
sferică (4.3), cît şi În cea cu
este slăbit, se poate rupe tabla pode~i.
Jocurile devin supărătoare
In acest caz va trebui sudată o şaibă
cind se aud bătăi caracteristice
ca întăritură.
podea (mai ales În viteza a treia)'
Levierul schimbătorului de viteză
vibraţii În levier.
este o pîrghie acţionată de mînă (fig. 4),
Pentru articulaţia cu bolţ se
care are o articulaţie sferică la nivelut
şplintul (fig. 5) şi se trage bolţu
podelei (4.4).
Se trage apoi de bară În jos şi
Capătul de sub podea are forma unei
servă că În bară sînt puse două
furci În care intră capul barei care
(două semibucşe cu guler din
transmite comenzile la cutia de viteze.
Acestea trebuie Înlocuite. Se
Furca se prinde de bară prin intermeză pastilele noi şi se Împinge
diul unei articulaţii cu bolţ (4.6).
barei În furcă.
Din cauza vibraţiilor. mai ales din
Dacă bolţul este aripat se fac d
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leturi, cu o pinză de ferăstrău, intre
şi furca levierului, de o parte şi
alta a capului barei, peste gulerul
stUelor, apoi se inlocuiesc. pastilele
bolţul.

Dacă a apărut uzură in articulaţia
rică alevierului (4.3), aceasta se
~...........te verificaapucind levierul cu mina
~\;.·'P.uţindeasupra

podelei

şi forţindu-I

~f.Cl.ecfteva ori in sus şi în jos.
~l~.<·Dacă există joc, fabricantul indică
1~:~~~locuirea levierului, a cuzinetului din
~ipla~tic şi

.

a arcului. Dacă jocul nu este
mare, se desfac cele 3 şuruburi
cu cheia de 10. şi se ridică apără
(4.4). Dintr-un bidon vechi de

ulei se tai~ o porţiune din calota sfese pune pe sfera din plastic de
pe levier, formind un alt cuzinet (A).
La montare se pune multă unsoare
consistentă. Cuzinetul nu trebuie să
limiteze mişcarea normală a levierului.
Dacă uzura este mare sau arcul (4.1)
este prea tasat, se ridică levierul şi se
pune sub arc .0 şaibă de plastic (se
poate tăia dintr-un bidon) pentru ridicarea arcului.
Cele 3 şuruburi care prind apărătoa
rea (4.4) de podea (4.5) pot fi inlocuite
cu şuruburi M 6 mai lungi, protejate
contra coroziunii.
ATENTIEI La montarea apărătorii
(4.4) seva ţine cont de faptul că aceasta are o singură poziţie de montare in
care se potrivesc cele 3 şurubu'ri şi
Jevierul se poate mişca corect.
rică şi

La prima vedere s-ar părea că, datorită preciziei normelor de prioritate,
În acest domeniu nu se pun probleme
de conducere preventivă.
Este adevărat că indicatoarele rutiere arată clar unde participanţii la trafic
se bucură de Întîietate de trecere şi
unde au obligaţia să acorde altora
prioritate. Tot atit de adevărat este
insă că a te baza intotdeauna pe dreptul de prioritate şi a nu ţine seama de o
serie de factori ce pot determina pe
alţi participanţi la trafic să incalce
normele de circulaţie de acest gen
reprez intă o mare eroare.
Cele afirmate mai sus nu trebuie să
ducă la inhibarea tinerilor noştri conducători de motociclete sau motorete,
deoarece, in covirşitoarea majoritate
a cazurilor, normele de prioritate se
respectă. Mai mult, sînt tot mai numeroşi conducătorii de autovehicule care,
reducind din timp şi considerabil viteza cind se apropie de indicatoarele
d~ pierdere a priorităţii, dau de inţeles
fără echivoc că vor acorda intiietatea
de trecere la care sînt obligaţi, nemaie.xistind deci, pentru' cei care se bucură
de prioritate,nici un dubiu că pot să-şi
continue drumul.
Conducerea auto preventivă cere
fnsă o «supraveghere» atentă a celor
care sînt puşi in situaţia de a ne acorda
prioritate•. Cind observăm că de pe
artera neprioritară se apropie de Încrucişare un autovehicul a cărui viteză
este v.ădit prea mare in raport cu distanţa ce o are de parcurs pină la punctul unde trebuie să oprească, este
clar că trebuie să luăm măsurile clasice
pentru prevenirea unei coliziuni: reducerea vitezei şi chiar oprirea. Nu

1I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •ltr~u~săM~dimn~~~~~
intenţie din partea partenerului de
laseazA de la PMI la punctul mort
şi, prin intermediul bielei manivelă,
erior, ceeace dă naştere in interoteşte arborele cotit al motorului.
rul cilindrului la' o depresiune. Se
Timpul IV - evacuarea. PJstonul
se deplasează de la PME la PMI şi
chide supapa de admisie şi cilinI este pus in contact cu carburaîmpinge gazele arse prin supapa de
;l.\. ul. Datorită diferenţei de presiune,
evacuare şi galeria de evacuare in
~.ămestecul proaspăt (aer + carburant)
atmosferă.
~/' '. e din carburator in cilindru. Supapa
7
10
admisie se Închide.
8
E
Timpul II - compresia. Pistonul AMESTEC
~ GAZ lE
\ efectuează cursa de revenire de la CARBURANT .......,
......... DE EVACUARE
\ punctul mort exterior la punctul mort........
-..
/ interior, comprimînd amestecul din
!:)...a--2
. cilindru. Tn acest timp, ambele supape
~ __
sînt închise. Datorită comprimări; aE AO
mestecului carburant, cresc presiunea CAM R E
emperatura.
ARDERE
impullll- arderea şi destinde1
'ea. Supapele sînt tot inchise: Ames- .........- tecul carburant este aprins in apro'
i~~plere de PMI cu ajutorul unei scîntei
6
ctrice ce ia naştere Între electrozii
ei bujii. Prin arderea amestecului
rburant se introduce În ciclu o cant~de căldură ce determină o creşre a temperaturii şi a presiunii gazu~i•. Sub acţiunea presiunii gazelor,
istonul este impins in jos spre-PME

I
I

I
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trafic. Poate fi vorba de neobservarea
indicatorului respectiv, generată de
una sau de un cumul de cauze de neatenţie manifestate de pilotul· respectiv:
discuţii cu pasagerii, deplasarea privirii pentru un timp relativ mai mare in
altă direcţie decît cea unde se află
mijiocul de s.emnalizare, oboseala etc.
De .ce să nu admitem însă şi alte ipoteze? Şi anume că la volanul maşinii
ori la ghidonul motocicletei sau motoretei, care se apropie imprudent de
intersecţie, se află o persoană fără
permis, că pilotul s-a urcat în maşină
sau pe motocicletă după cea consumat
alcool, ori, pur şi simplu, că a adormit
la volan ori ghidon.
Îndeosebi in oraşele aglomerate,
unde traficul este intens, conducerea
preventivă obligă la o deosebită .prudenţă cînd ne apropiem de intersecţii,
ţinînd cont mai cu seamă că la multe
încrucişări vizibilitatea este redusă.
Chiar dacă avem prioritate, nu trebuie să uităm că prudenţa noastră
poate reprezenta singurul factor menit să prevină o coliziune care, ce-i
drept, ln multe situatii, se soldează

Colone. VICTOR SECA
cu un tar spart ori o aripă îndoită, dar
În destule cazuri poate avea consecinţe mult mai grave.
Tn condiţiile circulaţiei urbane aglomerate, oprirea ori staţionarea neglijentă a unor vehicule în dreptul indicatoarelor de pierdere a priorităţii este
de natură a ascunde privirii participanţilor la trafic aceste mijloace de semnalizare, devenind un factor important de favorizare a comiterii accidentelor.
Bineînţeles că şi În aceste situaţii,
care pun pe conducătorul de vehicul
ce trebuie să acorde prioritate Într-o
situaţie destul de periculoasă, există
soluţii care să preintîmpine ajungerea
la coliziune. Regula de conducere
preventivă ce trebuie aplicată in asen1enea cazuri este tot cea la care ne-am
referit mai sus: prudenţa şi reducerea
vitezei la apropierea de intersecţii.
Chiar şi un conducător de autovehicul
cu mai puţină experienţă, trecînd de
un indicator pe care nu l-a observat,
va putea. realiza cu relativă uşurinţă
că se află pe punctul de a pătrunde
într-o arteră prioritară şi că trebuie
să acorde intîietate de trecere celor
ce rulează pe drumul respectiv. Indicatoarele de plioritate instalate inaintea multor încrucişări importante de
pe arterele prioritare - mijloace de
semnalizare ce pot fi observate uşor,
datorită formei lor rombice ..;.... reprezintă un mijloc in plus, de natură a
ajuta pe motocicliştii şi motoriştii noş:'
tri la orientarea lor asupra situaţiei
În care se află.
Cu atit mai mult se impune aplicarea strictă a regulilor de circulaţie şi
a celor de conducere preventivă În
aceste luni cind ploaia, ceaţa reduc
vizibilitatea şi fac mai dificilă observarea indicatoarelor, mai ales că nu toate
sint iluminate sau acoperite cu folie
reflectorizantă, tot aşa cum solul' umed
ori acoperit cu mîzgă cere rularea cu
o viteză adecvată acestor condiţii.
«Glumele» care şi le permit unii
conducători de autovehicule, care se
apropie cu viteză relativ mare de locurile unde trebuie să oprească pentru
a acorda prioritate, pot avea urmări
neplăcute nu numai pentru cei cu
care ei vor să «glumească» şi care
se deplasează pe arterele prioritare,
in sensul că, determinindu-i la frinări
bruşte, autovehiculele. îşi pot pierde
direcţia, derapa, se pot răsturna etc.,
dar şi pentru ei. Nu În puţine cazuri
asemenea manifestări de iresponsabilitate in trafic - căci imprudenţă
e prea puţin spus - au avut drept
urmare imposibilitatea opririi In locul
respectiv, derapaje pericu10ase etc.
soldate cu urmări ce lesne pot .fi imaginate.
Deci şi în domeniul regulilor de
prioritate e «destul loc» pentru conducerea preventivă.

Fig, 2 a - Ciclul În 2 timpi al motoarelor A.S.
Fig. 2 b -

Ciclul În 2 timpi al motoarelor A.C.
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De cele mai multe ori,. fotografia
necesită durate deexpunere incomprabil mai lungi decît
cele ale fotografiei normale. Chiar
fotografierea Lunii printr-un instrument astronomic se face cu durate de
expunere de 1-10 secunde, ceea ce
reprezintă o deplasare a imaginii În
planul focal (din cauza rotaţiei Pămîn
tului), calculabilă cu formula
astronomică

15 T Fmm

D

mm

unde D mm este deplasarea imaginII
În milimetri, În timpul de expunere
T secunde, în planul focal al unui
obiectiv cu distanţa focală F, tot În
milimetri. De exemplu. pentru unul
dintre telescoapele personale (tP =
150 mm; F = 2256 mm), pentru o expunere de 6 secunde, deplasarea ar
fi de
D
15.6.2 256 = 0984
mm
206264,8
'
mm
ceea ce reprezintă cca 4,8 la sută din
diametrul imaginii Lunii, care măsoară
în medie 20,42 mm (nu am ţinut cont
de reducerea deplasării lineare cu cît
declinaţia astrului este mai mare). La
fotografia stelară, cu un aparat fotografic obişnuit (F = 50 mm), pentru
o durată de expunere de numai 10 minute, deplasarea este de 2,18 mm În
zona ecuatorială a cerului - deci stelele apar ca dîre, nu ca puncte negre
pe clişeu.
In observatoarele astronomice, eliminarea acestui neajuns se face prin
instalarea aparaturii pe aşa-numitele
monturi ecuatoriale care, fiind orientate Într-un anumit mod, pot urmări
riguros astrul fotografiat, dacă instrumentului i se imprimă o singură miş
care, uniformă, de la est spre vest, cu
o viteză unghiulară de 15° pe oră.
Miscarea este dată de un motor electric sincron, cu turaţie convenabil ajus-

=

A

tată.

există două

1-

pe cîte 45 ,

realizînd o montură
o înzestreze cu un
motor sincron şi o reducţie adecvată
vitezei finale necesare, sau să înlocuiască ei înşişi motorul, executînd
mişcarea necesară manual, după cum
vom arăta mai departe.

CONSTRUCTIA MONTURII
ECUATORIALE
Unicul principiu al acestui tip de

206264,8

Pentru amatori

lităţi, şi anume:
ecuatorială, să

posibi-

montură este acela că, avînd 2 axe
de rotaţie perpendiculare între ele,
una dintre acestea este orientată paralel cu axa de rotaţie a Pămîntului practic, capătul ei superior este în-

dreptat spre polul ceresc nord, axa
fiind plasată în planul meridian al
locului.
Montura pe care o vom descrie poate
fi utilizată pentru luneta deja descrisă
În nr. 8 al revistei. Cu această ocazie
vom menţiona că pe această montură
poate fi instalat şi telescopul IMD de
10 mm diametru cu care au fost dotate
numeroase şcoli (cu unele remedieri
mecanice, acest instrument poate fi
utilizat cu deplin succes la o serie
întreagă de observaţii).
Funcţionarea monturii este extrem
de simplă. Dînd aparaturii instalate
pe ea o mişcare în sensul acelor ceasornicului - deci prin rotirea axului
orar -, aparatura va urmări astrele În
miscarea lor de la răsărit la apus,
ca(e se face cu viteza constantă de
0
15°joră, adică de 360 În 24 de ore.
În figura 1 este reprezentat ansamblul axului orar. Este important ca
miscarea acestui ax să se facă lin,
fără eforturi sau şocuri. De aceea am
indicat aşezarea axului pe bile rJ; 4,
nefi ind neapărat necesară montarea
unor rulmenţi de presiune.
În continuare se va confecţiona din
lemn de esentă tare - eventual lemn
de fag fiert sau PAL cu grosimea de
minimum 20 mm - o roată cu diametrul de 270 mm şi gaură centrală,
ros concentrică, de 45 mm.
urechilo!' 15 x 10.

roată va juca rolul de «roată orară»:
la instrumentele pretenţioase, ea este
o coroană melcată avînd diametrul
de cel puţin 300 mm şi 270-360 de
dinţi.

Pe gaura centrală a roţii - cu respectarea foarte precisă a centrajuluise va monta bucşa reprezentată În
fig. 2 şi care este destinată să asigure
strîngerea roţii orare pe axul orar,
prin intermediul şurubului «1 ». Stringerea se face prin introducerea şuru
bului prin gaura tP 7 şi inşurubarea sa
în filetul M6 direct opus; tăietura În 1
asigură stringerea uşoară a colierului
pe axul orar, respectiv blocarea roţii
pe ax.
-Într-un atelier mecanic se vor confecţiona un şurub de fier - minimum
OL60 - avînd lungimea de 350 mm şi
filetul M 30 x 2, precum şi o piuliţă
corespunzătoare, din bronz, de formă
pătrată, cu latura de 60 mm şi grosimea de 20 mm. Şurubul nu trebuie să
aibă joc în piuliţă; cele două piese vor
fi montate În ansamblul reprezentat
în fig. 3, respectîndu-se condiţia ca
axul longitudinal al şurubului lung de
350 mm să se găsească În planul roţii
orare. Un al doilea şurub, identic, va
stringe colierul piesei din fig. 5.
Legătura între ansamblul ax orarroată orară şi cel al şurubului de 350
se face printr-o bandă de tablă, Iată
de 10 mm şi cu grosimea de 0,5 mm.
Un capăt al acesteia se prinde pe roata
orară (vezi fig. 3), iar celălalt se fixează pe peretele piuliţei de bronz. Se re;
comandă ca această legătură să fie
făcută dintr-o bucată de ruletă, care
are avantajul de a fi flexibilă şi lip-sită
de orice deformări mecanice.
Potrivit indicaţiilor din fig. 3, de pe
roata orară, În sens opus celui al tablei
de legătură deja descrisă, se va rula
un arc spiral de lungime convenabilă.
EI are rolul să elimine orice joc al roţii
orare În timpul mişcării acesteia În

.il',."!-';''::'::·:·:.?'::!··::

jurul axului orar (Ia coroanele melcate
jocul este eliminat prin însăşi prezenţa
melcului) şi să Împiedice mişcarea grosieră a roţii Într-un sens sau altul.
Funcţionarea ansamblului este foarte simplă. După orientarea corespunzătoare a axului orar spre polul ceresc
nord - operaţie descrisă mai jos -,
prin rotirea adecvată. a şurubului de
350 mm, banda de tablă acţionează
roata orară, respectiv axul orar, într-o
mişcare de la răsărit spre apus, astfel
că orice aparat instalat pe axul orar
va efectua această mişcare, urmărind
astrele În mişcarea lor aparentă. Pentru a facilita regularitatea mişcării pe
care o va da operatorul (în lipsa unui
motor sincron adecvat), am prevăzut
ca rotiţa de mişcare să aibă diametrul
de 50 mm şi bordul randalinat (fig. 3).
Cînd piuliţa ajunge la capătul şurubu
lui (după cca 9 ore de lucru), ea va fi
readusă la capătul A.
Cu aceasta am realizat ansamblul de
mişcare. Urmează acum confecţiona
rea blocului de declinaţie şi fixarea
aparaturii de observaţie, construcţie
care nu pune prea multe probleme mecanice. Iată În ce constă el.
Pe placa superioară a axului orar.
se fixează În şuruburi ansamblul din
fig. 4, care constă dintr-un ax ce se

1 - lagăr; 2 - ax oral'; 3 - bilă fJ 4; 4 - talpă de fixare a axului
de declinaţie; 5 - ax orar; 6,7- sudură;· 8 - lagăr; 9 - bucşă
de blocare a roţii pe axul orar; 10 - piuliţă şi conbapiuliţă; 11 roată orară" 270; 12 - picior de susţinere; 13 - sudUl'ă; 14 - talpă
de fixare pe trepied; se vor da 3 găuri pentru şuruburi de fixare:
roata orară, pe mijloc (A), şi alte două in partea opusă
oic;iol'u!IUli de susţinere, spre margini.

poate roti fără joc Într-un lagăr. La
un capăt, axul poartă o placă pentru
fixarea lunetei (sau telescopului) şi a
camerei fotografice, -iar pe celălalt
capăt se filetează contragreutăţile necesare; aparatura instalată trebuie echilibrată faţă de axul orar, mai precis,
centrul de greutate trebuie plasat În
prelungirea axei longitudinale a axului
orar. De aceea am prevăzut confecţio
narea a 2-3 cilindri de fier cu diametrul de 100 mm şi grosimea de20 mm}
avînd filete centrale M 25; greutatea
fiecăruia este de cca 1,2 kg. Echilibrarea se face prin filetarea corespunză
toare a acestor discuri pe filetul axului de declinaţie.
Dacă pentru menţinerea riguroasă
a unui astru În cîmp În mişcarea orară,
ca şi pentru deplasări mici În jurul
unei poziţii, operatorul poate acţiona
corespunzător sistemului de mişcare
descris mai Înainte, pentru reglaje
fine În declinaţie este necesară realizarea ansamblului din fig. 5 şi care
poate fi numit dispozitiv de mişcare
lentă in declinaţie. EI se va monta pe
axul de declinaţie În locul marcat cu
«D» (fig. 4). Piesa 25 x 50 x 5 se fixează pe instrumentul de observaţie (lunetă, telescop) În aşa fel Încît arcul
spiral să fie solicitat Prin acţionarea
lentă a şurubului «2)}, cind colierul este
strins, instrumentul se va mişca fin
În declinaţie. Subliniem necesitatea
echil'ibrării aparaturii instalate şi faţă
de axa de simetrie a axului de declinaţie pentru ca luneta sau telescopul
să nu balanseze in sus sau În jos.

ORIENT AREA MONTURII
Toată

montura, a cărei greutate este
destul de mare, depăşind 10 kg, va fi
fixată pe un suport stabil, cu înălţime
corespunzătoare. Mai ales pentru lunetă, suportul trebuie să aibă cel
puţin 1,25 m Înălţime, pentru ca observaţiile efectuate aproape de zenit să
nu pună probleme În ce priveşte accesul la ocular (situat la minimum 75 cm
de sol); de asemenea, suportul trebuie să fie suficient de solid spre a
nu prezenta vibraţii, extrem de dăună
toare la observaţiile fotografice. Idealul este reprezentat de un pilastru de
cărămidă sau beton; utilizarea trepiedelor fotografice fiind total contraindicată, recomandăm În ultimă instanţă
confecţionarea unui trepied solid din
lemn- scindură groasă de 30-40 mm,
căruia, În final, i se va adăuga un lest
de cel puţin 20 kg.
Monturile ecuatoriale sint, prin- definiţie, monturi stabile, deci ele vor fi
deplasate extrem de rar, mai ales ţi
nînd cont de necesitatea orientării lor
foarte precise. Iată cum se face ori~n
tarea unei astfel de monturi, potrivit
metodei preconizate de astronomul
francez Bigourdan.
1. Se face o aliniere aproximativă a
axului orar spre Steaua Polară, eroarea, de regulă, nefiind mai mare de
2°-3°.
2. Se vizează cu ajutorul lunetei o
stea situată cît mai aproape de meridian, situată la cel puţin 45° Înălţime
deasupra orizontului, şi se urmăreşte
steaua, numai cu ajutorul mişcării
În unghi orar, adică rotind şurubul
de urmărire - de la răsărit la apus a astrelor. De regulă, apar aici două
situaţii, şi anume:
- steaua coboară treptat În cîmp,
adică se deplasează spre nord, În ciuda
urmăririi sale spre apus (nu uitaţi că
luneta inversează imaginile, deci nordul se află În partea inferioară a cimpului). În acest caz se va roti toată montura in jurul axului său vertical, În

1 - şurub de blocare a roţii orare pe axul orar; 2 - banda de
legătură; 3 - ansamblu de acţionare: 4 - piuliţă M 30 x 2; 5 - tambur de actionare; 6 - prinderea benzii de legătură cu un şurub

M 4' 7 - roată orară: 8 - fixare arc spiral pe roata orară: 9 _ fixare
arc 'spiral pe un punct fix al monturii; 10 - arc spiral de contraioc:
11 - prinderea benzii de legătură cu două şuruburi: 12 - şuruburi
de fixare (2 bucăţi M 4 -;- M 6); 13 - bilă" 4; 14 - ambele şuruburi
au găuri conice tP 4';:: 90° pentru fixarea bilei prin presiune: 15 _
roată de acţionare (ansamblul se va fixa În dreapta rotii orare.
cind aceasta este pl'ivită de sus. Axul longitudinal se va plasa
În planul roţii orare cu abatere maximă de ±1°).

sensul acelor ceasornicului, adică se
va deplasa capătul superior al axului
orar spre est;
- steaua urcă treptat În cimp, adică.
se deplasează spre sud. In acest caz
se va roti montura in sens invers, adică
se va deplasa uşor capătul superior
al axului orar spre vest.
Indiferent de caz, mişcarea de rotaţie se va face pe arce foarte mici, de
cel mult 1°, lucrindu-se din aproape
În aproape, În aşa fel incit, in final,
prin urmărirea stelei situate în preajma
meridianului, ea să nu se deplaseze
nici în sus, nici în jos. Această operaţie reprezintă reglajul monturii in azimut; reglajul precis al înclinării axei
orare se face prin observaţiile descrise
mai jos.
3. Se vizează o stea situată pe direcţia est, la cel puţin 40° Înălţime deasupra orizontului şi se urmăreşte steaua,
tot numai cu ajutorul mişcării de la
răsărit spre apus ca la pct. 2. Şi aici
pot apărea două situaţii: steaua să
coboare În dmp spre dreapta jos sau
să urce în direcţie opusă. In cazul că
ea coboară, capătul superior al axului
orar va fi coborît puţin dte puţin, iar
in cazul' că urcă, capătul axului orar
va fi ridicat şi el.
Reglajul odată făcut şi pentru inăI
ţime, se va reveni la repetarea observaţiei de la pct. 2, deci este vorba de
verificarea finală a corectitudinii amplasării axului orar. De regulă, întreaga
operaţie se face În 1-11/2 ore, ceea ce
subliniază necesitatea unei amplasări
a instrumentului intr-un loc stabil,
cel puţin pentru cîteva luni de zile.
Vom menţiona faptul că operaţia este
mult simplificată dacă ocularul lunetei va fi prevăzut cu o cruce de fire,
confecţionată din sirmă de 0,1-0,3

F obiectiv Format 24 x 36 mm Format 60 x 60 mm
50
27°,5x41 °,2
68°,7 x 68°,7
135
10,2 x 15,3
25,5 x 25,5
"lOO
4,6x6,9
11,5x11,5

Care este eroarea admisă la urmări
rea stelei-ghid, cînd se face fotografierea? Dacă se admit un factor de
mărire a clişeelor de 10 ori şi o limită
de deformare a imaginilor stelelor pe
copia finală de 0,5 mm la o deplasare
admisibilă a imaginilor stelelor pe
clişeu, aceasta este de numai 0,05 mm.
Fără a ne opri asupra considerentelor
matematice, vom arăta că pentru cele
trei obiective menţionate mai sus (cu
foca le de ~, respectiv 135 şi 300 mm),
astrograful nostru ar putea să «stea»
14 secunde, respectiv 5 şi 2 secunde!
Atenţie deci la ghidarea astrografului
În timpul expuneri lor! Cum se face
Însă fotografierea?
După orientarea monturii, aşa cum
am arătat mai sus, aparatul se va Încărca cu peliculă sensibilă - cel puţin 20 DIN. Se stabileşte zona de fotografiat şi În limitele ei se alege o steaghid. Aceasta va fi «prinsă» pe crucea
de fire a ocularului, după care se deschide obturatorul aparatului. Cu ajutorul mişcărH În unghi orar, in absolut
tot timpul expunerii, steaua-ghid va fi
menţinută pe Încrucişarea de fire din
cimpul ocularului. Cit priveşte durata
de expunere, in oraşe este bine să nu
se depăşească 20 de minute: iluminarea cerului nocturn ar voala clişeul şi
tot efortul este făcut in van. Numai dacă cerul este foarte curat şi În jur nu
există lumini parazite, se poate prelungi expunerea (peliculă NP 20) pînă
la 30 sau chiar 40 de minute. Totul
depinde Însă şi de... răbdarea operatorului!

200';- 220

1 - piuliţă şi contrapiuliţă;
2 - talpa de fixare pe axul
orar; găuri • 7, corespunză
toare celor M 6 (fig. 1); 3 talpă pentru fixarea lunetei
(telescopului) .

LĂŢIME BARA: 1O±1

•

1 - arc spiral solicitat la
intindere: 2 - se fixează pe
lunetă; şurubul apasă pe ea
prin acţiunea arcului.

mm. Plasată in planul diafragmei ocularului (vezi construcţia lunetei, publicată În nr. 8 al revistei), crucea se
va distinge pe fondul cerului, iar miş
cările stelei observate vor fi mult mai
precis sesizate.
CONSIDERATII FOTO.GRAFICE
Montura astfel construită este perfect adecvată observaţiilor astronomice de orice fel. ln intenţia noastră
sînt însă avantajele prezentate de ea
În observaţiile fotografice, şi anume,
în primul rînd, În fotografia stelară.
De aceea, În paralel cu instrumentul
de observaţie, indiferent că este lunetă sau telescop, se va monta un
aparat fotografic, cu luminozitate mai
mare - cel puţin F:4,5. Pentru a cunoaşte o serie de elemente indispensabile prelucrării clişeelor, trebuie efectuate unele calcule, ca de exemplu
determinarea dmpului acoperit de clişeu şi eroarea admisibilă În mişcarea
dată aparatului prin intermediul monturii.
Se ştie că În planul focal al unui
obiectiv cu distanţa focală F, 1° reprezintă F:57,296. De exemplu, dacă
F = 50 mm, pe clişee 1° valorează
0,873 mm; pentru F = 135 mm, 1° reprezintă 2,356 mm etc. In mod corespunzător, pentru clişee format 24 x 36
mm şi 6OxOO mm vom avea următoa
rele sectoare de cer fotografiate simultan:
Sector acoperit de clişeu

LĂTIMEA PIESEI :9,8 ±O,1
(PE INEL)

25x50
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MARIA pAUN
Garajul individual cu pereţi şi acodin membrane de ciment armat (M) prez intă avantaje faţă de garajul din cărămidă sau din metal. Construcţia se ridică la un cost redus, permite mutarea cu uşurinţă dintr-un loc
în altul, elementele detaşabile avînd
greutate de maximum 150 kg şi în
general nu pune probleme constructive speciale.
Materiale folosite: nisip, ciment
marca 300 - circa 300 kg, reţea metalică din sîrmă ~ 1 mm, cu ochiuri
10x10-50 m2 (armătura membranelor se poate face şi din sirmă obiş
nuită); cherestea - 0,5 m3 , armătură
de oţel - 40 kg.

Suprafaţa formei se consolidează.
cu un strat de mortar de ciment, se
nivelează bine şi se aşază pe deasupra
o foaie de peliculă de polietHenă (se
poate utiliza şi hirtie gresată). Se
pune peste conturul formei carcasa
de armătură, iar peste intreaga suprafaţă bucata de reţea metalică corespunzătoare. În continuare, in formă se
toarnă mortar de ciment intr-un strat
cu grosimea de 6-8 mm. Pentru a preintimpina ruginirea reţelei, se recomandă folosirea unui mortar «gras}),
inţelegind prin aceasta o compoziţie
in care la 1 m3 nisip se folosesc 800 kg
de ciment.
in timpul zilei, membrana capătă o
rezistenţă suficient de mare pentru a
~utea fi folosită in continuare drept
formă in vederea obţinerii următoarei
membrane. In acest caz, pe suprafaţa
ei, peste o peliculă de polietilenă (sau
un strat subţire de ulei de maşină
uzat), se aşază reţeaua metalică şi se
betonează următoarea membrană, În
cele din urmă obţinindu-se un teanc
de 4 piese. Forma de pămînt se va
înconjura în prealabil cu căptuşeală
de lemn (scînduri din lemn puse in
poziţie verticală). Pentru Îmbinarea
membranelor folosite la acoperiş se
operează În lungul laturii mari un
număr de cîte 5 orificii cudiametrul
de 8 mm: pe cele două membrane din
mijloc se execută pe ambele părţi, iar
pe cele extreme doar pe o parte.
4. Membranele pentru pereţi şi uşi
se obţin in acelaşi fel (piesele M-2,
M-3, M-4), cu singura deosebire că
forma va avea o curbură ceva mai
mare.
Montarea garaj ului. Se incepe
asamblarea garajului cu ftkarea stîl-

periş

PRINCIPALELE COMPONENTE
1. Stîlpii şi rama inferioară a scheletului garajului se fac din beton. Mortarul se toarnă în forme din scînduri.
Canelurile vor fi formate de către stinghii. in orificiile scîndurilor frontale
ale formei se fixează o bară centrală
de oţel şi se aşază bucata de reţea
metalică conform conturului formei.
Pentru a obţine la stîlpi o suprafaţă
netedă, se aşterne in formă o peliculă
de polietilenă.
2. Stîlpii din lemn ai porţii,rama superioară a scheletului garajului, ca şi
rama uşii se fac dintr-un lemn uscat.
3. invelişul acoperişului se execută
din ciment armat. Pentru obţinerea
lui se face di{l pămînt forma-matriţă,
puţin bombată şi avînd su prafaţa conformă cu dimensiunile învelişului (piesa M-1). Văzută după axa longitudinală, matriţa are forma de semielipsă,
din margini este o parabolă, iar in
secţiune transversală o semiundă de
sinusoidă.

•
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Ing. CONSTANTIN MIHAESCU

INSTALATII
TEHNICO-SANITARE
Din

depunerilor de piatră, se va închide
robinetul principal de lîngă contorul
de apă.

neglijenţă

sau amînarea nejustia unor mici interventii - de
obicei schimbarea unor garnituri uzate la instalaţiile tehnico-sanitare din
locuinţă - se risipesc cantităţi importante de apă. Intervenţia noastră are
În vedere, în mod obişnuit, schimbarea garnituri lor uzate, sau alte operaţii urgente pentru a împiedica pierderile nejustificate de apă.
În cele ce urmează dăm cititorilor
noştri cîteva indicaţii privind Înlocuirea garnituri lor la un robinet de serviciu şi la rezervorul de apă al closetului, unde uzura garniturilor este mai
ficată

frecventă.

Pentru Înlocuirea unei garnituri este
necesar În primul rînd să se Închidă
robinetul de trecere. Dacă acest lucru
nu poate fi făcut, datorită înţepenirii
robinetului (de obicei, robinetul de la
vasul de spălare al WC-ului) din cauza

18

ROBINETUL DE SERVICIU
In figura 1 este reprezentat robinetul de serviciu În poziţia închis; garnitura de cauciuc 6 este presată pe inelul de aşezare 7, prin înşurubarea tijei
filetate 3, care se acţionează cu ajutorul roţii de manevră 10. La deschiderea robinetului prin rotirea tijei că
tre stînga, aceasta se rid ică odată cu
ventilul 5, pe care este aşezată garnitura.6, permiţînd trecerea apei prin
corpul 1 al robinetului.
Se poate observa din desenul din
fig. 1 că partea de sus a robinetului
pe care sînt fixate roata de manevră,
tija filetată, ventilul cu garnitura 6, şi
care se mai numeşte şi obertail, mai
are două garnituri; dar nu acestea sînt
cele care se uzează în mod frecvent,
ci garnitura 6. Pentru înlocuirea gar-
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niturii 6 este necesară demontarea
obertailului cu ajutorul unei chei fixe
sau cu o cheie franceză. Apoi se
deşurubează piuliţa 13, care are rolul
de a susţine garnitura, şi se procedează la inlocuirea garniturii. Inainte
de montare se examinează inelul de
aşezare 7 pentru a vedea dacă nu
cumva este uzat. EI trebuie să aibă o
suprafaţă netedă, plană. Dacă inelul
de aşezare 7 este uzat, nici chiar o
garnitură n0ltă nu va putea opri apa
să nu curgă! In acest caz, remedierea
inelului se face cu ajutorul unei freze
fronUrle. După aşezarea noii garnituri 6 pe ventil şi strîngerea piuliţei 13,
se inşurubează obertailul 2 în corpul
robinetului, avînd grijă ca garnitura
de fibră vulcanică 4 să nu fie deteriorată sau ruptă, in care caz se va pune
o nouă garnitură. Dacă se observă că
obertailul este defect (filetul deteriorat), el se va înlocui cu unul nou.

INSTALATIA DE APA
PENTRU WC
Curgerea apei În vasul de closet se
fie defecţiunii robinetului
de umplere a rezervorului de spăla
re - de obicei ca urmare a uzării garnituri; robinetului -, fie tlzării garniturii clopotului. Stabilirea cu precizie
a cauzei pierderilor de apă se face
astfel: dacă după ce tragem apa se
observă că ea curge În continuare În
closet, atunci defecţiunea este la garnitura clopotului; dacă după tragerea
apei nu se mai observă pierderi de
datorează

apă decît după trecerea unui timp necesar umplerii rezervorului, atunci defectul este la robinetul de umplere.
In figura 2 este reprezentat robinetul cu plutitor pentru um~lerea cu apă
a rezervorului WC-ului. rn momentul
cînd rezervorul este plin cu apă, plutitorul 11 este ridicat de către apă şi
în acest fel pirghia 8 acţionează asupra
ventilului 3 pe care este aşezată garnitura 7, astfel Încît o presează pe
duza 2, întrerupînd alimentarea cu apă.
Prin acţionarea pîrghiei 6 şi a clopotului cu sorb (fig. 3) apa pătrunsă
În ţeava de spălare 9 antrenează aerul
de sub clopot, provocînd o depresiune, ceea ce produce aspiraţia apei
din rezervor prin fanta 10 pînă la golirea rezervorului. Iată deci că apa nu
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ire. Pentru umplerea şi finisarea rosturilor se foloseşte un amestec din ciment
alb şi apă (foarte rar se utilizează şi
ipsos), rezultind o pastă ca o cocă
moale. Cu ajutorul unui şpaclu se acoperă rosturile, avind grijă ca pasta să
pătrundă între plăcile de faianţă.
5. După un anumit timp, mai precis
după ce pasta este bine uscată, resturile amestecului se curăţă de pe plăcile
Învecinate şi de pe săpunieră. Cu o cîrpă
moale şi uscată se dă luciul.
Pentru lipirea săpunierei vă recomandăm citEtva retete utile de mortare de
ciment. Intr-un vas se pun 500 g de
ciment (marca 300), cca 1-2 linguri
de nisip fin şi cca 1 pahar de apă. Compoziţia se amestecă bine pină rezultă o
pastă omogenă. in ultimul timp, pentru
lipirea faiantei se foloseşte mortarul
de ciment cu aracet. Pentru aceasta
se iau 500 g de ciment (marca 300),
3-4 linguri de aracet şi apă pînă rezultă
un amestec mai vîscos.
in ambele cazuri, mortarul se aplică
imediat pe săpunieră, mai exact, inainte
de prima priză.
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1. În vederea montării unei săpuniere
In baie se procedează În felul următor.
In primul rînd se îndepărtează o placă
de faianţă. Dizlocarea plăcii trebuie fă
cută cu grijă, astfel incit să nu se deterioreze plăcile invecinate. Cu ajutorul
unei şurubelniţe se curăţă rosturile, iar
placa propriu-zisă se îndepărtează uşor
cu ajutorul unei dălţi.
2. Dacă săpuniera pe care urmează
s-o montăm nu are o suprafată plană,
atunci, tot cu ajutorul dălţii, indepărtăm·
mortarul de pe perete, creind locul
necesar acesteia.
3. inaintea montării săpunierei, ea
trebuie ţinută mai mult timp in apă,
astfel incit să fie bine imbibată. De asemenea se va uda şi locul unde va fi
montată. Mortarul utilizat pentru lipirea
ei se aplică pe săpunieră (nu pe perete)
intr-un strat gros de 1-2 cm. Inainte
de prima priză este necesar să se verifice dacă săpuniera este la nivel cu celelalte plăci. Verificarea se face cu rigla
şi echerul, cu bolobocul sau cu firul
cu plumb.
4. Următoarea etapă constă in rostu-
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pilor pentru poartă. Partea inferioară
a acestora se impregnează cu substanţe fungicide. Se betonează in continuare un fundament uşor şi se aşază
pe suprafaţa mortarului de ciment
cadrul inferior. Pentru fixarea temporară a stilpilor la montaj se foloseşte
o ramă dreptunghiulară din scinduri
(fig. 3) care se aşază În garaj din interiorul lui, bine lipită de stîlpi. Fiecare stîlp se fixează cu bandă de
tablă prevăzută cu orificiu ce cade
peste diametrul barei centrale de oţel
fixată în formă şi are celălalt capăt
prins de cadru.
Operaţiile de asamblare in ordi-

trece pe lîngă garnitura clopotului decît În primul moment al acţionării pîrghiei 6 a rezervorului, după care greutatea clopotului apasă garnitura pe
scaunul orificiului de scurgere, apa
nemaiavind alt drum decit prin fanta 10,
datorită faptului că scurgerea apei a
fost «amorsată» prin ridicarea iniţială
a clopotului. Fanta 10 joacă şi rolul
de preaplin pentru apa in surplus provenită de la robinetul de alimentare.
Odată rezervorul golit, plutitorul robinetului se deplasează in jos sub
propria greutate, iar pir_ghia 8 (fig. 2)

Fig. 1. Robinet de servi.ciu
1 - corp; 2 - capac; 3 - tijă;
4 - garnitură; 5 - ventil; 6 - garnitură; 7 - ine·1 de aşezare; 8 garnitura tijei; 9 - piuliţă de etanşare; 10 roată de manevră;
11 - şaibă; 12 - şurub cu cap
semirotund M 4 x 8; 13 - piuliţa
M5.
Fig. 2. Robinet pentru rezervor

WC

1 - corp; 2 - duză; 3 - ventil;
4 - piuliţă olandeză; 5 - capac;
6 - splint; 7 - garnitură; 8 - pir9 - tub de
10 11 din
!'acord.

nea în care vor fi executate:
Se înalţă pe perimetrul construcţiei
stilpii, unul cîte unul, se fixează membranele pentru pereţi şi din nou se
pun stilpi. După montarea pereţilor
se pune cadrul din lemn, se prinde
de el, de deasupra, tabla pentru cornişe si se fixează invelisul acoperişu
lui. Membranele care îl alcătuiesc se
leagă Între ele prin torsiuni de sîrmă
trecută prin orificiile formate.
Rosturile acoperişului se. execută
din mortar de ciment.
Suprafaţa acoperişului se acoperă
În final cu vopsea de bitum. lnvelişul
lui suportă sarcini de pînă la 400 kg/m 2•

nu mai apasă pe ventilul 3, care este
împins de către forţa dată de presiunea apei din conducta de alimentare;
rezervorul se va umple, iar plutitorul
va acţiona din nou, presînd ventilul pe
duza 2, oprindalimentarea cu apă.
Să presupunem că pierderea de al?ă
se datorează garniturii clopotului. În
acest caz se închide robinetul de trecere 2 (fig. 3), se demontează şuru
bul 7, se ridică puţin pirghia 6 şi se
scoate uşor clopotul, după care se
inlocuieşte garnitura. Se va controla
scaunul orificiului de scurgere; el nu
trebuie să aibă depuneri de piatră sau
alte impurităţi, În caz contrar acestea
se vor indepărta cu ajutorul unei perii
de sirmă. Suprafaţa pe care se va
aşeza garnitura trebuie, pentru o bună
etanşeitate, să fie foarte netedă.
Dacă defectul se datorează robine~~ZZ2:;t;~~ ~~~~~==1:::Z:j tului cu plutitor, se închide robinetul
e trecere 2 (fig. 3) şi se procedează
~~~~~=d la înlocuirea garniturii 7 (fig. 2) În
modul următor: se scoate splintul 6
cu ajutorul unui patent (cleşte) şi se
trage afară tija 8; se deşurubează capacul 5 pe unde se scoate ventilul 3
În care este fixată garnitura 7; se înlocuieşte garnitura uzată
alta
1 10 2 4 12
după care se montează
loc
Dacă

acţionarE~; 1
scaunul orificiului
9 - teava de spălare;
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ROBUSTE, SENSIBILE, SELECTIVE,
ASIGURÎND O AUDIŢIE ClA~Ă, COMPLET
TRANZISTORIZATE, CU GRAD INALT DEFIA. BllITATE:
RADIORECEPTOARELE
PORTABilE

Realiz~stria elec-

trotehnică Într-o gamă diversă de tipuri (1-4 lungimi de
undă), la preţuri convenabile

(345-1 450 de lei), cu o linie
modernă,
radioreceptoarele
portabile vă asigură o informaţie promptă, audierea unor
emisiuni interesante, concerte, reportaje, interviuri, lecţii
de limbi străine etc.

de

undă

c

r
I se
ach
lunare, cu un avans de numai 20 la
sută.
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ALFA
COSMOS

2
2

GLORIA
PREDEAL auto
(fără antenă)

3

1 000 lei

,Realizat cu un montaj robust, cuprinzind
piese cu un grad ridicat de fiabilitate, televizorul portabil SPORT vă poate Însoti În concediu, În excursii şi drumeţii, pentru vă oferi
posibilitatea urmăririi tuturor emisiunilor care

a

vă interesează.

Televizorul portabil SPORT, realizare de
prestigiu a industriei electrotehnice româneşti,
vă asigură o v
nara
mă a u
plexe
emisiuni interesante: fii
certe, p
de

RETINETI! Magazinele şi raioanele de specialitate ale comertului
de stat vă oferă spre
cumpărare un util produs: televizorul SPORT.

Televizorul
portabil
SPORT se poate procura
foarte avantajos la magazinele comertului de stat
la preţul de '2 870 de lei
şi cu plata În 24 de rate
lunare, prima rată constituind şi avansul În sumă
de 120 de lei.
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Verificarea unor
cirsau determinarea unor
Într-un
se poate
Aplicacu montajul
rea potenţialului convenabil În punc-

tele A sau B determină iluminarea
diodei luminescente (LED). Echilibrarea iniţială se stabileşte din potenţiometrul de 10 k 0..

«ELECTOR» - R.f.G.

--------e-----~--~-----------------+9V

470

o.

LED

Cu un >Circuit integrat jJA 709

se pot genera semnale dreptun-

lui de ieşire
tenţiometre. ,

ghiulare cu frecven1a cuprinsă intre 2D Hz şi 20 kHz. Generarea se
tace in 4 subgame: 2-3) Hz, 20-

«ELE~TRONIQUE ET
MICROELECTRONIQUE
INDUSTRIELLES» - FRANT
,A

200 ~ 200-2000 Hz şi 2-20 kHz.
Reglajul frecvenţei şi al nivelu-

se

stabileşte

131(.0.

din po-

Elementul detector al intensităţii
luminii mediului ambiant este o
fotorezistenţă montată În baza tranzistorului T1. Tranzistoarele T1 şi
T2 formează un triger Schmitt.
Cînd iluminarea scade sub un

anumit nivel, tranzistorul T1 se
blochează şi T2 intră În conducţie,
anclanşînd releul care prin contactele sale aprinde",lumina.
«ElECTRONIQUE
POUR VOUS» - FRANTA

EFD1D8

lOnf
Qlpf

---:I~

j

1nf
13Kn

?,SI'F..l/S kV

EFD108

C6

4"BY126

220 V
-4f.

V2

+15V

IEŞIRE

Introducînd În diagonala rezistoarelor
Rh R z, R3 şi CI un amplificator operaţional, se pot obţine impulsuri cu frecvenţă foarte bine controlată.
and la bornele lui CI apare o anumită
tensiune, la ieşirea circuitului integrat
apare un impuls ce provoacă deschiderea tiristorului. In această situaţie, Cz

se

descarcă

prin

~ şi

Rs. Aceasta aduce

pe TI în regim de saturaţie, care, la
rîndul său, descarcă pe CI' După descărcarea

lui CI ciclul se

repet~.

«ELECTRONIC DESIGN» - S,U.A.

A

Ubat.

Realizarea unui etaj final fără
transformator poate căpăta diverse
aspecte. Astfel, etajul final din
figuiii alăturată este deosebit de
simplu" dar eficace. Particularitama constă in faptul că se alimentează dintr-o :sursă dublă de tensiune. Rezistenta de sarcină este
cuprinsă "intre 4 şi 16 O.
T ranzislorul 2N691 are echi,,&lerd: 2N221a tranzistorul 2N1132 are
echivalent 2N29IM, iar 2N3101 are

R3-10kQ -SOMQ

echivalent SC 231.
«ELECTRONICS)} -

S.U.A.

A

I
MP I I
ON DE 40
AM 1
AMPLIFICATOR
MONO DE 100 W-AM 1100
AMPLIFICATOR
STEREO 2 x 10 WAS 2010
AMPLIFICA TOR
STEREO 2 x 20 WAS 2020

TOATE
ACESTE PRODUSE SE CARACTERIZEAZĂ PRIN:
SOLICITATI PROSPECTELE LA ÎNTREPRINDEREA «ELECTRONICA»,
BUCUREŞTI, str. Baicului nr. 82, sector 2, telefon 35 40 00, telex 0021

. ~ irI
/'1

GABRIEL - tUj'CUrestl
să montat;
zoareie cu axele mari în poziţie orizontală; difuzorul mare jos, cel mic
sus.
Pentru amplificatorul cu TBA810
puteţi monta la intrare preamplificatorul din schema mentionată de dv.
(pînă la T" inclusiv).
variantă stereo monta'li potenţiometre duble.
""---'00 GHEORGHE- Teleorman
tubul PFl 200.
SORIN - Sinaia
pronunţa asupra amdescris de dv. Vă recomandăm să construiţi unul publicat
de noi.
Vă

recomandăm

RODINA MIHAI - Bucureşti
Redresorul trimis a fost publicat
chiar În «Tehnium». Aşteptăm experimentări proprii.
DINCĂ MIHAI - lFocşani
Schema trimisă contine erori.
MARIN DUMITRU':'" Rm. Sărat
Numai o cooperativă vă poate ajuta
practic.
sucmu CĂUN - Cluj-Napoca
Reglaţ; corect poziţia capului şi verificaţi nivelul audio.
SODASa IMRE - Baraolt
Chiar în acest număr publicăm un
montaj pentru aprinderea automată a
luminii.
DUŞCĂ ION - Caracal
Vom reveni
antenelor TV.
FLOREA
- Vaslui
Fiind un produs industrial, nu
recomandabil să-i aduceţi rY>r,rlii·i,...",..i

borioase. Sînt unele deja confecţio
nate în acest scop.
MESARICI DAN - lFiliaşi
Inlocuind tranzistoarele, veţi obţine
o putere mai mică. Va trebui să micşoraţi şi tensiunea de alimentare.
GHITESCU CONSTANTIN - Viicea
Nu deţinem schema.

GEORGESCU d&TAVIAN - GaI ati
Tiristorul trebuie să admită 600 V
şi 5 A. Pentru unde lungi montaţ;
250 de spire În circuitul de acord şi
12 spire în cuplaj.
BĂNICĂ GHEORGHE - Ploieşti
Dioda EFR 135 are tensiunea inversă 100 V şi curentul mediu redresat
0,8 A, dioda EFR 136 are tensiunea
inversă 50 V, curentui mediu redresat
fiind 1,2 A.
IGNEA CRISTBNEl - Timiş
Puteţi verifica şi regla singur mecanismul de antrenare a benzii. Nu aveţi
nevoie de schemă.
BUNEA SORiN - jud. Mehedinţi
Verificaţi etajul final audio sau condensatoarele electrol iti ce.
COSMINEANU GHEORGHE
două

VASllACHE V. -

tranzistoarele Într-un montaj experimental.
PASARE ~ON - Sigllet
Dacă lucrătorii de la cooperativă
au determinat de'fectul, respectiv piesa defectă, să vă dea tipul acestei
piese. CunosCÎnd tipul, vom putea
eventual indica un echivalent.
HOZA NICOLAE ... Moreni
Există perioade
special vara) cînd
electromagnetice
UUS se face la mari distanţe
reflexiilor.
se explică apariţia pe canalele
a unor semnale deosebite.
cele relatate de
dv. reiese că
recepţionat semnale
din Norvegia,
U.R.S.S.,
Italia
Austria.
TOC
Neamt
Schema
de dv. conţine erori
În etajul defazor.
Important este
ficator, nu t"nno;:,i'rll,~ti",
Alegeţi o schemă
în «Tehnium».

circuite integrate sînt

echivalente.

- Suceava
723 este utilizat În stabilizatoare de tensiune.
N.-

În

incare prin comude comunicaţie.
Nu vă recomandăm să modificaţi
magnetofonul - necesită operaţii la-

Vor fi publicate.

Tirnăveni

Verificaţi

II

se

alimentează

cu energie

reţeaua

de curent alternativ, fiind echipat cu tranzistoare

este cuprinsă intre 40 Hz şi 12,5 kHz.
premagnetizare este de 65 kHz.

Debitează

o putere audio de
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