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Indispensabile desfăşurării unui proces instructiveducativ de calitate, mijloacele de învăţămînt contribuie
decisiv la formarea completă şi multilaterală a tinerei
generaţii. Producţia mijloacelor de Învăţămînt realizată
prin coordonarea -oficiului central de specialitate subordonat M.E.I., la Intreprinderea «Didactica»şi În
numeroase unităţi de învăţămînt liceal şi superior din
Capitală şi din ţară, asigură o baiă materială corespunzătoare şcolii româneşti. Numai În acest an, peste 600 de
titluri de mijloace de Învăţămînt, dintre care o bună
parte constituie premiere ale tehnologiei didactice,
vor îmbogăţi zestrea şcolilor de toate tipurile. O mare

ADRESA REDACTIEI: TEHMtJM-BtJGtJlilleSTI,
OF. P.T.T.R. 33,

parte din gama sortimentală a mijloacelor de învăţămînt
este "furnizată pentru sporirea bazei materiale a liceelor
industriale. Semnificative sînt şi eforturile creatoare ale
numeroaselor şcoli din ţară, ale elevilor şi cadrelor didactice concentrate În vederea realizării de mijloace de
Învăţămînt moderne, eficiente, capabile să transforme
caracteruldemonstrativ al lecţiilor în atribute dinamice
menite să mărească gradul de participare al elevilor la
propria lorformare. Principalele noutăţi În acest domeniu
sînt prezentate în grupajul publicat în paginile 2-3 ale
revistei.
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tendinţă

se materializează prin procurarea tehnologiilor didactice În care
elevii sînt activi pe tot parcursul lecţiilor, faptcare pretinde existenţa unei
baze materiale dezvoltate şidiversifi
cate, capabilă să asigure activizarea
şi individualizarea procesului de Învă
ţămînt, realizarea conexiunilor inverse
necesare elevilor în diferite momente

Ce este nou În acest domeniu, care
sînt principalele mijloace de învăţă
mînt care vor contribui prin prezenţa
lor În şcoli la sporirea eficienţei educative - sînt Întrebările pe care le-am
adresat tovarăşului inginer Ion Puş
caşu, directorul Oficiului central pentru mijloace de Învăţămînt din cadrul
M.E.1. "

CĂLIN STĂNCULESCU
învăţămîntul românesc aflat
capătul unei importante etape de

Pentru

la
modernizare a conţinutului său,' menit
să formeze" un absolvent multilateral
pregătit, una dintre componentele majore "se reflectă În camatea mijloacelor
necesare procesului instructiv-educativ.
Parcurgind un drum care a statuat
integrarea învăţămîntului cu producţia şi cercetarea, În" urma grijii permanente acordate de partidul şi statul
nostru şcolii de toate gradele, procesul educativ a păşit in prezent într-un
stadiu nou, in care concepţia didactică
modernă şi-a stabilizat finalitatea, bazîndu-se, În special, pe principiul activităţilor complexe În studiul diverselor
discipline. Ca urmare a preţioaselor
indicaţii
ale secretarului general
al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, şcoala românească de
toate gradele a căpătat o individualitate proprie, caracterizÎnd u-se prin
capacitatea sa de formare activă a
absolvenţilor apţi, la capătul fiecărei

perioade educaţionale, să se integreze
În viaţa socială. Pregătind pentru muncă şi viaţă tinerele generaţii ale ţării,
Învăţămîntul românesc a fost totdeauna În pas cu ideile novatoare, capabile
să faciliteze formarea complexă a elevilor, dobîndirea de cunoştinţe ample,
de cultură generală şi tehnică, necesare familiarizării cu o meserie încă
de pe băncile şcolii.
De asemenea, cunoaşterea aprofundată a disciplinelor «clasice» chimia, matematica, fizica, biologia solicită În procesul instructiv-educativ o bogată gamă de mijloace de învăţămînt, utile, eficiente, moderne, care
sînt În măsură să permită trecerea de
la demonstraţia didactică a profesorului la munca individuală a elevilor,
proces cu influenţe formative considerabile.
Între elementele definitorii pentru
un proces de Învăţămînt perfecţionat
intervine ponderea sporită a laturii.
sale formative în raport cu latura informativă. În practica şcolară această

La banda de monta; a osciloscoapelor tranzistorizate

ale învăţăturii, folosirea unui fond general de problematizare, stimularea
descoperirii independente.
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INTRIPRIIDIRII "IIDACTICA"
Continuatoare a unei Îndelungate
in domeniul realizării mijloacelor de ÎnvăţămÎ'lt, principalul producă
tor al acestora, Intreprinderea ,$<Didactic a», a cunoscut un spectaculos proces de diversificare şi modernizare a
tradiţii

prf>ducţiei.
In urmă

cu aproape 30 de ani, aici
se realizau pirometre, nivele cu bulă
de aer, mulaje, aparate pentru producerea gazelor, aparate şi ansambluri
modeste atit ca tehnologie, cît şi ca
diversitate. "Treptat, producţia" Întreprinderii şi-a sporit sens,ibil gama realizărilor,ajungind astăzi princi~lul producător al unei bogate palete de mijloace de Învăţămînt realizate cu' utilaje moderne, concepute in concordanţă cu
cerinţele tehnologiei didactice contemporane; la parametri tehnico-ecoriomici ridicaţi, contribuind din plin
la procesul de perfecţionare a învăţă
mintului românesc. In prezent, întreprinderea «Didactica» realizeaZă produse destinate tuturor tipurilor de
instituţii de"tnvăţămint truse complexe
pentru experienţe de fizică, chimie,
biologie; truse pentru matematică. âparatură şi accesorii de laborator de uz
general, echipamente tehnice audio-
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vizuale, planşe şi hărţi În relief, mulaje,
preparate microscopice, incluziuni in
masă plastică etc.
Printre principalele atribute ale mijloacelor de Învăţămînt realizate În acest
an se numără mărirea fiabilităţii, un
design modern, o concepţie tehnologică superioară calitativ. Citeva din
noutăţile inscrise in planurile" actuale
de producţie ne sint prezentate de
tovarăşul Ioan Gurzău, inginer-şef al
Intreprinderii «Didactica».
«Avînd în vedere faptul că mai mult
de două treimi din gama sorti mentală
sînt destinate liceelor industriale," aveni În centrul preocupărilor" noastre
grija pentru" calitatea unor produse
cu caracteristici" tehnice complexe.
S-au asimilat in producţie noi module,
care Îmbogăţesc seria mijloacelor de
'invăţămÎnt destinate studiului fizicii,
pentru iuciări demonstrative concepute pentru mai multe" grupe. Printre
acestea" se numără modulul cu componente pentru studiul radiaţiilor infraroşii şi ultraviolete, care cuprinde:
sursă de radiaţ-ie, "balometin cu termistor, radiometru, ecran" cu substanţe luminescente şi electroscop.
Modulul pentru studiul fizicii nucleare,

ce are printre componente camera
Wilson ca sursă oC de radiaţii, detector
de radiaţii cu contor Geiger, ecrane
de aluminiu, plumb şi polistiren, precum şi o sursă de radiaţii fi permite
experienţe referitoare la ionizări şi
la absorbţia radiaţiilor. Tot pentru
studiul fizicii s-a realizat un set de
machete pentru retroproiector, printre care se poate menţiona motorul
cu ardere internă.
Trusa complexă cu aparatură,
accesorii şi subansambluri pentru" experimente de fizică, destinată gimnaziului, cuprinde materiale necesare studiului mecanicii, opticii, căldurii, acusticii, electricităţii şi magnetismului. Concepută pentru 10 grupe de
elevi, trusa asigură o multiplă şi variată
utilizare a componentelor, combinată
cu pOSibilitate rapidă de montaj şi o
uşoară marievrabilitate. Cu ajutorul acestei truse se pot efectua peste 100
de experienţe. Pentru elevii de liceu,
o trusă similară, concepută pentru 6
gru"pe, permite realizarea" a 14 experienţe pentru mecanică, 7 pentru
optică, .17 pentru electricitate, 6 pentru
căldură, 12 pentru electronică.
Pentru studiul biologieia fost intro-

«(Pentru acest an şcolar s-au realizat 626 de titluri, dintre care 140 de
titluri noi, cu 47 la sută mai multe

dus în" producţie clinostatul, necesar
experienţelor pentru demonstrarea fenomenelor de geotropism şi fototropism. De asemenea se realizează un
mulaj complex necesar demonstrării
anatomiei omului, noi tipuri de planşe
În relief pentru studiul ecologiei».
- Care sînt noutăţile incluse În pianul de producţie pentru anul 1979?
- Printre mijloacele de Învăţămînt
pe care le vom produce anul viitor se
numără trusa de chimie destinată elevilor din Ciclul gimnazial, un modern
laborator lingvistic de tip audioactiv,
realizat în colaborare cu Institutul politehnic din Bucureşti, ce constituie
un mijloc tehnic modern pentru învăţarea intensivă a limbilor străine.
În acord cu programele analitice şi
modernizarea tehnologiei didactice,
vom spori producţia destinată realiză
rii de experienţe individuale pentru
fizică, chimie, biologie. In faza de cercetare-proiectare pentru introducerea
În producţie
cursul" anului 1980 se
află un modul cu componente de
fizi~ă de uz general, destinat cadrelor
didactice, un modul pentru studiul
undelor la suprafaţa apei, arripernietrevoltmetre cu scale transparente," o
trusă de lucrări practice pentru electronică, trusă pentru" studiul" ampermetrelor şi circuitelor -electronice.
Planurile de perspectivă ale producţiei intreprinderii «Didactica» materializeaiă in prezent şi o orientare
necesară asigurării u"nor mijloace" de
învăţămînt destinate unei categorii de
beneficiari~ pînă" acum complet neglijate. Este vorba de studenţii institutelor
de Învăţămînt superior, pentru care
vor produce truse de fizică" generală,
truse de disecţie şi microscopie, aparate universale de măsură, spectrefotometre etc.

in

se
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În Întreaga ţară, În unităţile de Învă

ţămînt gimnaziale şi licea]e, producţia
şcolară are drept principală componentă autodotarea. Orientată firesc În

Standul de montaj al ampermeb'e8ol' şi volimebelol!' de uz
didactic.

decit in anul 1977; 72 la sută din
totalul titlurilor reprezintă apara
tură pentru dotarea laboratoarelor,
cabinetelor de specialibl'te şi ateHerelor-şcoaIă. Am acordat prioritate producerii aparatelol' şi truselor pentru laboratoare, precum şi
echipamentelor tehnice audiovi~
;male. Printre noutăţi, aş aminti
mai Întii pe cele din domeniul fia
zicii. !Elevii din ciclul gimnazial
dispun de o trusă cu 3 module pentru efectuarea unor experienţe
complete de mecanică, acustică,
optică etc. Tot elevilor le este destinat şi dispozitivul pentru studiul
cimpului electric cu ajutorul ioni.
lor coloraţi. In domeniul chimiei
e

realizat: busa de
elevi din ciclul
conţine aparate, suba,nsanlsticlărie şi accesorii), aparatul
demineraiizare a apei, trusa
de cromatografie.
Aproape 75 la sută din volumul
actual al mijloacelor de Îm,ăţ,ămIÎni
rt:HIU41!zill1tă aparatură com~)lexi, mautilaje ce intri În UU'll.c.urll::!d cabille1:e!c)1I' de
şi a atedisciplinele
tehnice şcome Îşi VOI'
imbogăţi baza materiali cu dilsp4)ziti\î'e
de Încercări la flambaj, maşini de
Încercat la tracţiune, voltmetre electronice, traductoare inductive
de deplasare etc.»).
!H1U

sprijinul studierii principalelor discipline de cultură tehnică generală sau
pentru Îmbogăţirea bazei materiale a
laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, producţia elevilor afost, nu o dată,
remarcată prin calitatea realizărilor.
Printre produsele şi tehnologiile
realizate recent se cuvin a fi menţio
nate pentru caracterul lor aplicativ,
didactic: circuitele logice (Liceul industrial nr. 1 Galaţi), alimentatorul
electric didactic tip APA T -18 (Liceul de
matematică-fizică 5f. Gheorghe), metronomul diapazon electronic (liceul
industrial nr. 7 Timişoara), catometrul multiplu (Liceul industrial «5piru
Hareb> Bucureşti), trusa pentru
optică geometrică (Liceul industrial
I.O.R. - Bucureşti), simulatoarele de
pornire În trepte a motoareior electrice
(Grupul şcolar metalurgic Baia Mare),
mecanismul pentru prelucrarea canalurilor elicoidale (Liceul industrial nr.1
Oradea), trusa didactică de fiziologie
(Liceul de matematică-fizică «Mihai
Eminescu» - Sah.! Mare), dispozitivul
pentru măsurarea timpilor scurţi (liceul de matematică-fizică «Ion Maiorescu»-Giurgiu).
Rod aJ creativităţii tehnice stimulată
în cadrul Festivalului naţional «Cîntarea Româniej}}, realizările citate pot fi
alăturate contribuţiei altor unităţi Iiceale sau de ÎnVăţămînt superior care
colaborează ritmic În producţia materialului didactic necesar şcolii româneşti. Astfel poate fi menţionat faptul
că pentru prima oară in ţara noastră se
realizează in cadrul atelierelor-şcoală
aparatură şi maşini de laborator pen-

tru studiul rezistenţei şi tehnologiei
materialelor, cum ar fi: maşină universală pentru Încercări la rezistenţă,
. dispozitiv de Încercare la flambaj şi
ciocan charpy (la Liceul industrial nr. 1
Arad), maşină de şlefuit probe metalografice (Ia Liceul industrial «Timpuri
noi»-Bucureşti), maşină de Încercat
de torsiune (Ia Institutul politehnic
«Traian Vuia»-Timişoara).
Potenţialul tehnic creator existent În
şcolile de toate gradele a determinat
completarea planului de asimilare a
noilor mijloace de învăţămînt pentru
anul 1978 cu 59 de titluri, printre care
se remarcă sincronizatorul mag netofon-aspectomat (realizat de elevii
din 5f. Gheorghe), dispozitivul cu
carne pentru transmisia mişcării (liceul nr. 1 Teleajen), distribuitorul de
curent electric (Liceul industrial Caracal), generatorul R.C. (Institutul politehnic Bucureşti), trusa de cromatografie pe coloană (Liceul «Unirea»
Cluj-Napoca), evolventmetrul (Liceul
industrial din Braşov).
. EfortuJ de creativitate tehnică materializat În multe şcoli şi licee din
ţară este, din păcate, inegal, manifestîndu-se diferenţiat. Baza materială şi capacitatea de concepţie şi
creaţie a colectivelor de cadre didactice, maiştri şi elevi de la majoritatea liceelor bucureştene indreptă
ţesc o participare sporită la modernizarea gamei de mijloace de învăţămînt.
Se impune ca inspectoratul şcolar
municipal, cît şi inspectoratele de sect.or, să Îndrume mai atent producţia
!Iceelor unde se pot realiza mijloace
moderne de Învăţămînt, Într-o concepţie corespunzătoare actualelor exigenţe ale procesului instructiv-educativ.

<

<

Pentru disciplinele de specialitate elevii Liceului «Electronica» din Capitală realizează mijloace de Învăţămînt moderne.

penbu liceu este
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Rezistenţa de protecţie Rp poate fi
calculată, dar În praCtică este mai comod să· se ia o valoare orientativă şi
să se regleze pragul de protecţie prin
ajustarea lu~ RI' De fapt, chiar dacă am

calcula exact valoarea lui Rp, realizarea
ei ar necesita un instrument de mă
sură precis (eventual punte), ceea ce
depăşeşte adeseori posibilităţile unui
constructor începător.
Elementele de care se tine seama la
confecţionarea rezistenţei de protecţie sînt curentul maxim prevăzut pentru sursă şi căderea de tensiune pe
care Rp trebuie să o asigure la limita
de protecţie În vederea deschiderii
tranzistorului Tp. Astfel, dacă tranzistorul
este cu germaniu, intrarea
sa În
necesită o tensiune
de numai cca
între bază şi emiiar dacă el este cu siliciu, tensiunea
de
are valoarea de cca 0,7 V.
Valoarea orientativă a rezistentei
se determină din
lui Ohm,'
Irn.,,,, ..t.nr! căderea
tensiune aminla curentul maxim admis
(lmax):
(O)
Imax (A)
De exemplu, pentru un tranzistor cu
siliciu
0,7 V) şi pentru un
curent de protecţie de 1 A, obţinem
Rp ~ 0,7 O.
Trebuind să suporte curenţi apreciabili fără Încălzire periculoasă, rezistenţele de protecţie se confecţio
nează prin bobinarea unor fire de
nichelină, manganină sau constantan
de grosimi adecvate. În cazul cînd
ele sînt totuşi de fabricaţie industrială,
~uterep se va alege de minimum Rp.
Imax. In exemplul de mai sus, puterea
disipată minimă este 0,7 n. 1 A2 =
= 0,7 W (se va lua 1-1,5 W).
Un material frecvent utilizat de către
amatori este nichelina de reşou sau
de rad iator electric. Se răsucesc Împreună două sau trei fire pe o lungime
de 25-30 cm şi apoi se măsoară aproximativ rezistenţa necesară şi se taie la
lungimea respectivă. Bobinarea se face
«în aer» sau pe un suport ceramic, de
exemplu de la o altă rezistenţă de
fabricaţie industrială. Dacă se foloseşte corpul unei rezistenţe bobinate,

se Înlătură În prealabil conductorul
original. Dacă se foloseşte o rezistenţă chimică, ea va fi de valoare cît mai
mare (sute de kiloohmi-megaohmi)
pentru a nu se Încălzi pelicula de grafic incorporată.
Spirele vor· fi depărtate între ele
astfel Încît să nu se atingă. Reamintim
că pentru cositori rea nichelinei este
necesar să se picure capetele cu apă
tare (acid clorhidric În care s-a «dizolvat» pînă la saturaţie zinc, de exemplu de la baterii uzate).
Rezistenţa de protecţie astfel realizată poate fi acoperită cu un strat de
răşină epoxidică (sau chiar lac, dacă
ea funcţionează fără Încălzire apreciabilă). În montaj ea se va aşeza lateral, cît mai departe de tranzistoare.
O altă· metodă
la
scurtcircuit constă
blocarea
zistorului serie cu ajutorul unei diode
(fig. 14). Se observă că În acest caz se
foloseşte ca traductor de curent o
rez istenţă de protecţie
care va
prelua o cădere de
Cînd valoarea acestei căderi
şeşte tensiunea de deschidere a
dei (cca 0,3 V
joncţiuni cu gerpentru siliciu), baza
maniu şi 0,7
tranzistorului serie Teste pozitivată
(prin dIodă şi rezistenţa consumatorului) şi, prin urmare, acesta începe să
se blocheze. la limită - adică În
cazul unui scurtcircuit În consumator -, tranzistoruf este blocat complet,
avînd baza la· plus, deci este protejat
în mod automat.
Metoda de mai sus se poate aplica În
două variante: ca adaptor separat,
care se leagă În serie cu ieşirea sursei,
sau incorporată de la Început În construcţia alimentatorului, caz În care
nu mai este necesar un tranzistor
suplimentar de putere. Deşi utilizarea unui tranzistor de protecţie dă
rezultate mai bune, oferind posibilitatea reglajului pentru curentul limită,
am menţionat acest artificiu· (prezentat În nr. 2/1978 al revistei) pentru simplitatea sa, fiind uşor accesibil constructorilor începători. Menţionăm că
dacă tranzistorul T este de tip npn,
conectarea adaptorului se face În serie cu plusul alimentatorului (fig. 15).
În fig. 16 este prezentată schema

cu germanlu sau cu siliciu) poate
fi de orice tip, avînd un factor de
amplificare de cel puţin 80 (SC 107,
SC 108,
171 etc.).
Rezistenta R., se ajustează, În
funcţie de' calitatea tranzistorului,
între 300 kQ si 1 Ma.
Domeniul de măsură rezultat depinde de valoarea lui Rl' sensibilitatea scăzînd
valori mai
mari ale
Astfel, pentru
= 10 kQ domeniul este de
cea 0-5 V,
R1 = 1 k.O este
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C2

500pF

C1

25V

500~F

+

25V

unui stabilizator În care protecţia la
scurtcircuit se realizează tot cu ajutorul unei diode, dar principiul de
funcţionare este diferit de cel discutat anterior. Tranzistorul serie T2 (de
putere) este comandat În bază de
joncţiunea emitor-colector a lui TI'
care la rîndui său are baza polarizată
la tensiunea fixă dată de dioda stabilizatoare D1 •
În funcţionare normală, stabilizarea
este asigurată (faţă de variaţiile tensiunii de intrare) prin grupul Rl -D 1 ,
care menţine o deschidere constantă

a celor două tranzistoare, deci o tensiune de ieşire constantă. Cu valorile
indicate, curentul maxim debitat este
de cca1 A.
În cazul unui scurtcircuit accidental
la ieşire, tensiunea la bornele grupului
R2 -D2 scade aproape la zero şi dioda
D2 se blochează. In consecinţă se
blochează şi tranzistorul TI' Întrerupînd astfel polarizarea tranzistorului
se!ie T2.
In fig. 17 este dată aceeaşi schemă,
cu deosebirea că tranzistorul serie
este npn şi TI pnp.

de 0-0,5 V etc. Se pot introduce la
intrare mai multe rezistenţe ajustate pentru diferite limite de scală,
selectarea făcîndu-se printr-un coml,1ator rotativ. Indicaţiile instru-

mentului variază aproximativ liniar
cu tensiunea aplicată.
Alimentarea montajului se face
de la o baterie miniatură de 9 V,
consumul tiind sub 3 mA.

1

+
9V ..!!!-

j

-----

I I
I

I

Schema alăturată reprezintă un
nerator de impulsuri singulare,
zabil . ia verificarea unor montaje cu
circuite
sau a unor dispozitive
de
ce lucrează În regim
de comutaţie.
surilor este ronl",hiill>

trul P.
Tranzistoarele
aferente alcătuiesc un
basculant
' " l u...",n1 simetric, trecerea dinstare În
făcîndu-se prin acţioriarea . comutaforului K. Tranzistorul

,I
Polarizind baza unui tranzistor
de la
de tensiune
emitor-coleccomporta ca
că

va conduce

!izai pentru înlocuirea unor po"·
tentiometre de valori nestandardl'"
zate, În special ae ordinul· ohmilor

se calcu-

alăturată

de
curent de
din puntea retip care su-

s-a considerat
tranzistor de
npn se inversează
tatea batedei
sensul de coneca
tare in
Tensiunea sursei
poate fi Între
3
12 V, iar valoarea potenţiomeP Între 10 si 250 kQ. Rezistenţa de limitare R este de ordinul
sutelor de ohmi sau al kiloohmilor.
Domeniul de variaţie a rezistenE-C
de 'IaU, R, ca şi de calitatea tranzistorului T~"T""I"'''I de amplificare)
şi de puterea sa.
Menţionăm că artificiul se poate
utiliza numai pentru montajele alimentate În curent continuu. Se
va avea grijă ca tensiunea aplicată
pe joncţiunea E:"C să nu depă.
şească valoarea maximă admisă
de tipul tranzistorului.

",itc.rn!:l,ti,,'"

SC
SC
SC
SC
BC
SC
SC
SC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

SC 107
108 (BC 238)
BC 109
SC 251
BC 252
BC 253
BC 237
BC 238
BC 239
2 N 2222 (BD 137)
BD 139
BC 327
BC
SC 237 A
BC 328

ac

i.P,RS.

TIP
169

170
BC
BC
BC
BC
BC

171
172
173
174
177

178

185
SC 327

Be 186

BC 237

187
190

238

238

BC 239
BC 250
BC 251

SC 239
250
BC

BC 192
BC 194

237)

BC 272

252
253
337

256

251
252
253

178 A
178 B

177
177
178

tranz istorul
140, AD 150,
mic radiator.
Tensiunea de
potenţiometrul

ieşire

se

fP.IlIRiI:7r1

P, care

bobinat.
Dioda Zener are tensiunea de referinţă de 12 V, fiind de tipul 10 DZ 12
sau echivalent

BC
BC
BC
BC
BC
SC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

281
281 S
282
283
284
286
287
289
290

291
292
294
295
297

B

SC 177
BC 177
BC 338
2 N 2906
BC 107
BD 139
BD 140
SC 107
Be 107 B
BC 107
B
BC 107
B
2 N 2905
BC 108 (BC 238)
BC 327
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CASIAGLIA

Pentru telecomanda unor modele
reduse (de exemplu, avioane sau bărci)
se
de obicei, frecventa de
27,12
pentru care se eliberează
sO€icială de către ControfrelC:llente~ior radio dil, cadrul
de 27,12 MHz se
telecomenzi in13,56 MHz din gama

'fro""'"""",+,,,

dintre
montat 'r'O"'''''''';'"r.
de
nu
15 m (de exemplu, pentru teIAI"Om::lnf1l'1
unor jucării sau a unui
televizor În cadru! aceleiaşi camere)
este foarte comod de folosit un sistem
functH)nlflC1 pe frecvenţe ultraacustice,
care nu este necesară nici un
de autorizaţie.
O astfel de aparatură
plus o serie de avamteiie.
cele mai importante
următoarele:
-nu produce paraziţi În receptoarele radio şi TV;
-telecomanda se poate realiza dintr-o cameră În alta chiar printr~un perete de"beton armat;
-se
telecomanda aparate situate
nivelul apei În limitele 510 m (de exemplu, model de submarin);
-consum redus de energie;
-bună stabilitate şi siguranţă În
funcţionare, fiind protejată contra interferenţelor radio.
In prezentul articol este descrisă o
astfel de aparatură În două variante,
urmînd ca amatorul să-şi aleagă pe
'cea care corespunde cel mai bine
scopului propus.

AC 181,
Din schema de nl"!n/",!"\UI
remarca faptul că tranl!:sto,arele
pnp (AC 180) sint folosite
lator de 10 kHz, eare este IiIVUUIl:U
un multivibrator
ta de 20 Hz.
La inchiderea intrerupătoru!ul
nuri de unde avînd forma din
sînt trimise in
În receptor,
lucru.
Durata trenurilor de unde se poate
regla in limite mici din potenţiometrul
de 1 kO.
«Antena» de emisie constă· dintr-o
bobină avînd 30-50 spire de liţă RF

.....--'------.---+---4-+-<i}-o +fIV
R4
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1 jiF) şi C13 (de 0,47 pF) au rolul de a
elimina În amplificatorul de A F ultimele reziduuri de 10 kHz,
Impulsurile astfel filtrate şi ampli~
fjcate ajung la baza tranzistorului
AC 180, În colect.orul căruia se găseşte
releul cu 2 contacte prin intermediul
cărora se acţionează aparatul de telecomandat.
in figura 5 'Elste dat cablajul imprimat
la scara 1:1, precum şi modul de pozare a pieselor.
Montarea se incepe cu sudarea re-zistenţelor şi condensatoarelor, avînd
grijă. să nu se permită Între ele rezistenţe sau terminale de tranzistoare,
Dacă montajul este corect executat,
receptorul trebuie să funcţioneze de
bun inceput, singurul reglaj constind
in alegerea condensatorului C1 (în
limitele 10-15 oF) şi deplasarea bobinei pe bară pentru a se obţine sensibilitatea maximă.
In continuare se dau citeva exemple
de aplicaţie a instalaţiei descrise.
Astfel, În fig, 6, dacă receptorul este
folosit ca dispozitiv de apel, metoda
cea mai simplă constă În a conecta
la bornele ab, in locul releu lui, un difuzor avînd impedanta egală sau mai
mare de 25.0..
ln fjgura 7 este arătat modul de utilizare În cazu! că se doreşte un semnal
mai puternic (sonerie),
1n sfîrşit, în fig. 8 este arătat un exemph.i de folosire a aparaturii pentru un
motor funcţionînd la deschiderea unui
garaj. Se o\'jservă aici folosirea unei
capacităţi de 200
pe inca acesta

cele

10

un circuit de

aici impulsurile cu polaritate

ne~ r~_

gativă sînt aplicate la două tranzis~

toare' amplificatoare de A F tot de
tip
108, Un circuit de reactie negativă (R21 şi R2 de 100 k.n) are rolul
de a limita amplificarea lui T2 În cazul
unor semnale foarte puternice.
Condensatoarele C11 şi C 16 (avînd

ac

REPETiTiA TRENURiLOR DE lOkHz ESTE FĂCUTĂ CU 20Hz
I

(

(24 x 0,07 mm) înfăşurată pe 3 bare
de ferită folosite' curent in radioreceptoare pentru unde lungi.
Prinderea una de alta a celor 3 bare
de ferită se va face prin matisare cu
bandă transparentă de lipit (seotch)
sau, În cel mai rău
cu leucoplast
sau bandă neagră de
(izolirband),
Singurul reglaj constă în alegerea
capacităţii eondensatorului C1 in vederea obtinerii unei
de cea
10 kHz. Dacă nu se obţine frA,~\fţo,nt""
de 10 kHz, se va modifica şi numărul
spirelor bobinei L1.
Bo?inele l2 şi L3 sint identice şi
Cite 6-8 spire din acelaşi tip de
conductor cu L1 (lită de RF). Pentru
facilitarea execuţiei, În fig. 3 este dat
cablajul la scara 1:1.
Ca ordine de montaj este recomandabil să se înceapă cu rezistoarele,
potenţiometrul semireglabil şi condensatoarele şi, in sfîrşit, cele 4 tranzis~
toare (atenţie să nu se inverseze intre
ele, sau să se lipească greşit picÎoruşele corespunzînd colectorului, emitorului şi bazei).
Se lipesc conductoal'ele de alimentare
bobinele, după care se alimenmontajul, verificînd dacă la apli~
carea tensiunii curentul absorbit este
de cea 350 mA.
'
Montarea
bare lor da ferită se va
Într-o cutie
de
avînd dimensiunile
de
feritelol'
vor fi cît
cm).
este dată schema de
a receptorului care urmează
tUrltctilona cu emiţătorul din fig, 1.
receptor
5 tranzis~
dintre care
două au
10 kHz

T
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CU TRANZISTOARE

Rin
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Utilizarea tranzistoarelor în montajele
radio prezintă o serie de avantaje binecunoscute. Deo~rece în prezent există
tranzistoare de RF care satisfac cerinţele radioemiţătoarelor pînă la puteri de
ordinul zecilor de waţi şi frecvenţe de
sute de megahertz~ considerăm util a
prezenta cititorilor principalele aspecte
ale funcţionării şi proiectării tehnice.a
etajelor de multiplicare echipate cu tranzistoare. Principiul multiplicării frecvenţei a fost prezentat în revista noastră

nr. 11/1978.
Astfel, dacă circuitul de colecto}' al
unui etaj amplificator de RF în clasă B
sau C, echipat cu tranzistor, este format
dintr-un circuit oscilant acordat pe o
frecvenţă de n ori frecvenţa semnalului
aplicat baze~ obţinem un etaj de multiphcare, cu factor de multiplicare n.
în fig. 1 se prezintă grafic apariţia
impulsul ui de curent de colector de
amplitudine ICM în cazul unui amplificator de RF echipat cu tranzistorul
2 N 3553, de tip npn.Se constată că in
momentul în Care tensiunea de excitaţie
are valoarea U b = UBEO, tranzistorul intră în conducţie,. adică apar curentul de
bază Il> şi curentul de colector le> Durata
unde
perioadei de conducţie este 2
() este unghiul de conducţie. Această
durată este determinată de mărimea
amplitudinii tensiunii de excitaţie (de
bază) U", de tensiunea de polarizare a
bazei Ea şi de valoarea tensiunii de blocare a tranzistorului. UREO (tensiunea
diodei bază emitor ~ 0,7 V la Si).
Aproximînd că unghiul de conducţie
al curentului de bază este egal cu unghiul de conducţie al curentului de colector, putem scrie pentru tensiunea de
polarizare a bazei:
EB = Ul;l./W - U b cos e
(1)

e,

de unde unghiul de

conducţie

se

află

Fig. 2: Circuitul de intrare

cu

Q

relaţia:

cos

e=

Ea - U BEO

Ub

Considerînd (la fel ca la etajele cu
tuburî) că. nu lucrăm în regiunea de
saturatie a curentului de colector, deci
forma 'impulsului este neaplatisată, coeficienţii IX (n) din fig. 3 (vezi numărul
trecut) rămîn valabili pentru aflarea componentelor armonicilor curentului de colector şi ale curentului de bază.
Lucrul în clasă B sau C de amplificare, spre deosebire de tubul electronic,
implică o modificare a principalilor parametri ai tranzistorului. Dacă unghiul
scade, atunci scade şi frecvenţa de tranziţie f T corespunzătoare clasei A şi care
este de obicei dată în cataloage. Odată
cu scăderea frecvenţei de' tranziţie scad.
posibilităţile de amplificare la frecvenţe
mar~ se modifică rezistenţa de intrare
Rin (scade), deci se soli cită tensiune de
excitaţie mare, care poate depăşi tensiunea U RE maxim admisă şi componentul se poate distruge. La stabilirea
valorii unghiului de conducţie e se va
·face un compromis între valoarea optimă din fig. 3 (vezi numărul trecut) şi
posibilităţile tranzistorului. La etajele
de multiplicare de putere, o problemă
deosebit de importantă este regimul termic permis tranzistorului Astfel se preferă . în unele cazuri să se lucreze cu o
putere disipat! de tranzistor (care se
transformă în căldură) mai mică, deci
cu un randament mai mare în detrimentul unei puteri utile de RF. După
cum se ştie, randamentul este mai mare
dacă e este mai mic (deoarece scade
Ico, deci P d = Ec' I eo ). Acest punct de
vedere duce la o altă analiză de compromis.

L=.-&; C=
ro

Ll
~~~~~~-~

e

ro X e
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I
I

I

I

I
I
I

a

IRin (Rs)

Rieş

Rieş>

I

Rin

__~~--~...r~~--~nf
L1

+Ecc
3: Circuite de

sarcină

de

ieşire

Xc = Q' Rie~
1

+ 1X
1,2.

2N3553

=QR.

,ei

~~(1 +---Rin)
Q Xc 2

1
...

X

L = -;-; C

1

re

[mA]

Q

(2)

UCE=ct

Tj=250 C

La unele tranzistoare, în special cele
mică putere (sub 300 m W), deşi au
f T mare, analizînd caracteristica f T =
= f(Ic~ se constată o foarte mare variaţie a frecvenţei de tranziţie în funcţie
de variaţia curentului de colector (de
exemplu, BF 183).
Or, în cazul lucrului în clasa B şi C,
excursia curentului de colector le este
de dorit să fie cit mai mare. Iată citeva
aspecte care complică analiza etajului
multiplicator cu tranzistor.
în prezent, tehnologia fabricării tranzistoarelor pune la dispoziţia utilizatorului tranzistoare special proiectate pentru domeniul de amplificare de RF.
Aceste tranzistoare în tehnologie planarepitaxială sau cu bază obţinută prin difuzie succesivă (tip Overlay) sînt caracterizate prin cîteva performanţe: f T mare;
o variaţie plată a lui f T în funcţie de le.
cîştig de putere mare, capacităţi şi inductanţe parazite mici, posibilităţi de
disipaţie termică corespunzătoare etc.
în continuare ne vom ocupa numai
cu aceste tipuri de tranzistoare, pe care
le propunem a fi utilizate în domeniul

de

300

200

ICM
100

-0.5

wt

UBE

[V]

29

amplificării şi multiplicării frecvenţelor

radio.
în domeniul undelor ·scurte şi ultrascurte ale benzilor alocate radioamatarilor se lucrează de obicei în conexiu. ne EC, care este mai avantajoasă.
După cum am amintit, caracteristicile
• ________.W.·____________________

t

.şi~~decaW~~~~~~

mantele tranzistorulu~ stabilite de fabric~nt, în general, pentru clasa A de
amplificare, pentru clasa B şi C prezintă
Un caracter informativ. Ideal ar fi să
deţinem aceste date pentru clasa B sau C
de amplificare. La frecvenţe şi puteri
mai mici, riscul major, acela de deteriorare a tranzistorului, este mai mic.
La frecvenţe şi puteri mai mar~ acest
risc creşte. Ne propunem să analizăm în
continuare principalele aspecte legate de
proiectarea etajelor multiplicat oare de
putere la frecvenţe mai ridicate.
Presupunem cunoscute puterea utilă
de RF, Pies pe care dorim s-o obţinem,
frecvenţa semnalului la intrare, f1. factorul de multiplicare şi alegem din considerente practice tensiunea continuă a
alimentatorulu~ Eec.
Puterea utilă de RF se calculează cu
formula:
P.

les

=!2 .U r e. 1n

(1)

unde
U e = Eec - UCE,nin
(2)
şi U CEmin :;;::. U CEsat
(3)
Din formula (1) rezultă:
l' = 2 Piei
(4)
cn
Ue
Cunoscînd valoarea amplitudinii armanicci a n-a a curentului de colector, putem afla valoarea de vîrf a impulsului
curentului de colector I cM :

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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Vom prezenta În cele ce urmează

construirea unui
de aprin«Tradere electronică la
banb. Motorul în doi timpi, cu două
circuite de aprindere independente
pentru cei doi cilindri, Îngreunează
folosirea unei aprinderi electronice
clasice. Tensiunea de 6 V a acumulatorului este un argument În plus pentru construirea acestui dispozitiv.
Analizind schema, se constată utilizarea principiului aprinderii .electronice cu condensator şi tiristoare, cu
Cîteva particularităţi in vederea adaptării optime la condiţiile specifice de
exploatare.
Convertorui, format din Tr. 1
tranzistoarele T1- T2 cu piesele
rente, asigură alimentarea celor două
circuite separate de aprindere.
Cele două condensatoare de 1
sînt încărcate la o tensiune
300-400 V, tensiune care· se descarcă
cu ajutorul tiristoru lui Th. 1, respectiv
Th. 2, În circuitul primarului boblnei
de la cilindrul 1, respectiv 2.
Circuitul de poartă al tiristoarelor,
care comandă intrarea În conductie
acestora, prezintă o noutate faţă de
alte montaje. Tensiunea de comandă a
porţii tiristoarelor este generată de un
convertor separat (Tr. 2 - T3redresată la 15 V şi stabilizată la
Se
astfel o pornire
chiar
tensiunea QI,..IUIIIUICIlVI
la pornire scade pînă la3 V. Condensatoarele de 2
conectate În circuitul
de
se încarcă În
iar la des-

N. TURTUREANU
va bobina începînd cu primarul, iar
după un strat de pînză uleiată, secundaruL Numerele de spire sînt:
ni = 2 x 10 spire CuEm c/> 0,35 mm;
n2 = 2 x 21 de spire CuEm c/> 0,8 mm;
= 200 de spire CuEm if> 0,25 mm.
Transformatorul Tr. 2 va fi confecţionat pe oală de ferită fără întrefier,
= 3050 nH/n2 ,
material 1100 N 22,
if> 23 x 17 mm.
Numerele de spire sînt:
= 2 x 28

de spire CuEm ~ 0,3 mm; n2 = 2 x 8
spire CuEm r/> 0,1 mm; n3 = 70 de spire
.CuEm ~ 0,25 mm.
La confecţionarea transformatoarelor se va ţine cont de inceputul şi
sfîrşitul infăşurărilor, În vederea efectuării unor conexiuni corecte. Folosind
aprinderea electronică, distanţa electrozilor faţă de bujii va fi mărită la 1 mm.
Se vor verifica ruptoarele; cel mai
indicat este Însă Înlocuirea lor cu piese noi. Contactele trebuie să fie curate.
Folosind aprinderea electronică, contactele ruptoarelor se vor păstra în
stare bună; curentul mic care se comandă prin contacte nu produce perlarea sau arderea lor, nici după un
timp îndelungat de exploatare. Condensatoarele C* sînt ceie montate la
ruptor; ele nu influenţează funcţio
narea dispozitivului.

3,3kn

Reamintim că reglarea corectă a
avansului şi a simetriei la cei doi
cilindri este absolut necesară pentru o
funcţionare
perfectă a motorului.
Acest reglaj este indicat să se efectueze la un atelier de specialitate
Înzestrat cu aparatură corespunză~
toare.

Bobina i

Bobina2

Cil.2

1/

alimentează

cu o tensiune de
V.
de poartă are nevoie de o
tensiune minimă de 2-3 V (în fune'ţie
de tiristorul folosit).
mai insistăm asupra avantajelor
aprinderii electronice Întrucît acestea
au mai fost preZentate. Trebuie să subliniem Însă că aceste avantaje sînt
mai pregnante la· un motor În doi
(combustibil amestec) şi, În mod
deosebit, la o alimentare de la un acumulator de 6 V, unde căderile de tensiune raportate procentual la tensiunea nominală au o pondere mult mai
mare decît la autoturismele prevăzute
cu un acumulator de 12 V.
Dispozitivul de aprindere prezentat
nu necesită modificări substanţiale,
se montează uşor, se poate· păstra
chiar opţiunea de cuplare a aprindei'ii
originale În caz de nevoie.

IN DICAŢII CONSTRUCTIVE
Montajul trebuie să fie robust şi
etanş. Totodată trebuie asigurată o
răcire corespunzătoare a tranzistoarelor şi a tiristoarelor. Locul de montare a dispozitivului se va fixa analizînd
acest deziderat. De asemenea, montajul seva executa cu conductoare scurte, cu izolaţie bună şi secţiune corespunzătoare. Locul de fixare al dispozitivuh..ii trebuie ales În aşa fel Încît
să nu existe pericol de incendiu În
cazul scurgerii accidentale a benzinei
din conducte sau rezervor.
Tranzistoarele T1 şi T2 se vor monta
izolat (cu folie de mică) pe un radiator
cu dimensiunile 200x150x3 mm.
Tranzistoarele T3 şi T4 vor fi montate tot izolat, pe un radiator de aproximativ 12 cm 2 •
Tiristoarele vor fi montate pe un
radiator corespunzător În raport de
tipullitilizat. Se pot folosi tiristoare de
cel puţin 400 V/5 A.
Transformatorul Tr. 1 va fi confecţionat pe tole EI-10, cu grosimea pachetului de 24 mm, fără Întrefier. Se
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Liceul

«Tehnoton»-Iaşi

1

0,05-0,5 Hz

2

0,5-5 Hz:

3

5-50 Hz

4

50-500 Hz

5
Articolul de faţă prezintă construcţia unui generator de tensiune
dinte de ferăstrău, destinat verificării amplificatoarelor În clasă B.
Semnalul mai poate fi utilizat la vobulare sau ca bază de timp
pentru osciloscoape.
La ieşire se obţine o tensiune liniar crescătoare, care se repetă
periodic, avînd amplitudinea maximă de 10 V şi frecvenţa cuprinsă
între 0,05 Hz şi 50 kHz. Acest interval este împărţit În şase game,
pentru fiecare gamă existînd pOSibilitatea de reglaj fin al frecvenţei
acţionînd potenţiometrul Pl'
Tranzistorul T1 lucrează ca sursă de curent constant. Curentul
care ÎI parcurge Încarcă condensatorul C1 astfel Încît tensiunea
pe C1 creşt~ liniar. Tranzistoarele T 4 - Ts formează un etaj Darlington comp~mentar, care are avantajul că prezintă o rezistenţă
mare la intrare şi o rezistenţă mică la ieşire. Astfel, tensiunea la
bornele condensatorului Ci este decuplată, pe o rezistenţă mare, ...._ ....-1["
ceea ce îmbunătăţeşte liniaritatea. Tranzistoarele T 2 şi T 3 formează
un comutator de prag. Dacă tensiunea de pe emitorul tranzistorului T 2 atinge o anumită valoare, acesta se d~schide, deschizind
şi tranzistorul T3 • Condensatorul C1 se descarcă pe joncţiunea
emitor-colector a tranzistorului Tz şi pe joncţiunea bază-emitor
a tranzistorului T3 • Cînd C1 este descărcat, tranzistoarele T2
şi T3 se Închid şi procesul de Încărcare Începe din nou, fiind
valabil pentru toate condensatoarele conectate la comutatorul
Sl' Frecvenţa rezultată la ieşire este selectată cu ajutorul comutatorului S , cu care se alege gama dorită, iar reglajul fin al
frecvenţei se face cu ajutorul potenţiometrului P1 conform tabe~ului alăturat.
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Receptorul prezentat este o superheterodină cu 8 tranzistoare, permiţînd recepţia semnalelor cu modulaţie
În amplitudine cît şi a semnalelor
telegrafice şi B.LU.
Transformatoarele de frecvenţă intermediară sînt acordare pe frecvenţa
de 465 kHz.
Circuitul de intrare este realizat
o bară de ferită, Însă
mai bună se poate
şi
exterioară. Condensatorul variabil este
de 2 x 30
Oscilatorul local are tranzistorul
317.
Partea de
util ize.ază tranz istoare
319.
ficatorul de joasă frecvenţă este
văzut cu două tranzistoare
mentare EFT 323, respectiv EFT
montaj sînt utilizate 5 transformatoare FI (465 kHz), din care 4 sînt folosite
în etajele
amplificare,
seşte ca circuit acordat
torul local de bătăi
şi

Pentru recepţia În telegrafie sau
prevăzut cu un
oscilator local de bătăi, care foloseşte
circuit acordat tot un transforde medie frecvenţă, al cărui
acord se decalează cu 1 kHz În plus
sau În minus, acţionîndu-se asupra
miezului de ferită.
Alimentarea aparatului se Tace de la
o baterie de 4,5 V. Cu un reglaj bun şi o
aliniere corespunzătoare a circuitelor,
avem posibilitatea recepţionării benzii de 80 m alocată radioamatori!or.

B.L.U., receptorul este
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Detecţia semnalelor se realizează
cu două diode EFO 107, semnalul de
audiofrecvenţă fiind aplicat În continuare etajului preamplificator de joasă
frecvenţă prin intermediul potenţio
metrului de 10 1<0, cu care se reglează

volumul.
Sensibilitatea montajului se reglează cu ajutorul potenţiometrului de

3 kn.

I l TOR lE EIIUII
Montajul alăturat serveşte la alimentarea
cu
tensiune
reglabiiă
(0-220 V) a consumatorilor de
şi
avînd o putere cuprinsă Între
1 000 W (becuri sau coloane de becuri,
reşouri, radiatoare, maşini de căl
cat etc.).
Folosind
două
tiristoare
de
10 Aj400 V, montajul comandă ambele
alternanţe ale tensiunii de alimentare
(220 V ....... ). Unghiul de deschidere a
tiristoarelor (unul pe o alternanţă, al
doilea pe cealaltă) este reglat din
potenţiometrul

P.

Condensatoarele CI şi Cz vor avea

I
Generatorul prezentat este de
tranzistoare UIU';;:'lilAHI::!
componente,

conţine trei
puţine piese

tensiunea de lucru mai mare de 50 V.
Diodele O} şi O" pot fi de tipul F 407,
1 N 4007 etc. Rezistenţele RI-R,r sînt
de 1 W, valoarea lor putind fj ajustată
,pYI"",rlm,pn1'.Ri între 50 şi 180 Q.
anu se încălzi apreciabil,
tiristoarele vor fi montate pe radiatoare din tablă de aluminiu de
1,5-2 mm, cu o
de minimum
80 cml!,
la realizarea şi la verificarea montajului nu se vor efectua lipituri şi nu
se vor atinge piesele cu mîna decît
după deconectarea alimentării de la
reţea.

se obtine în
sim.lsoidai cu frecven36 kHz dispusă astfel:
300 Hz-3600 Hz;
n::lII-rlOlf"'"

se face
un
sau cu fire

atenuator
aie

semnalului.
Cînd
trarea
iar din
se r"'t'lf""~~7'"
ieşire astfel: cu nnirt:>rrvlr\lnCoitrlll
poziţie maximă
să se citească
pe ieşirea atenuatorului 1,5
Acest
nivei se stabileste
După acest .
nai
fiecare
stablli~SC din
care are şi o scală
axului. De reţinut că mf1,nt;~!1I1
necesită tensiune de alimentare
bilizată.

OIIPI·ZIIIII
IPIllllCIRlllCI

Fiz. MIRCEA NEGREANU
Fiz. GHEORGHE SALUTA

electronice sint indicate În fig. 4.4.
Parametrii ce caracterizează o fotorezistenţă realizată dintr-un anumit
material semiconductor sînt urmă
torii:
1) rezistenţa electrică la intuneric
(E=O); are valori mari, putînd ajunge
şi la sute de megaohmi;
2) tensiunea maximă admisă la borne (este de obicei peste 100 V);
3) puterea maximă disipată (poate
fi cuprinsă intre zeci şi sute de miliwaţi);

4) sensibilitatea la lumină, care re-

prezintă

După

cum s-a mai menţionat, un
astfel de domeniu este spectrometria. În celălalt domeniu - fizÎCa nucleară - j fotomultiplicatoarele sint
utilizate la realizarea contoarelor de
particule cu scintilaţie. Pentru realizarea unui asemenea contor, În faţa
fotocatodului este plasat un material
scintilator, iar semnalul furnizat este
preamp!ificat şi analizat cu o electronică adecvată. Materialele scîntilatoare produc scînteieri luminoase (atunci
CÎnd sînt străbătute de radiaţiile nu~
cleare) care ajung la fo'tocatod. În
funcţie de compoziţia scintilatorului,
un astfel de contor poate număra
particule alfa, beta sau radiaţii gama.
Răspunsul fotocatodului trebuie să
fie adecvat lungimii de unda a luminii
emise de scintilator. Pentru utilizarea
eficientă a fotomultipiicatoarelor, la
realizarea unor astfel de contoare este
necesară cunoaşterea
efîcuantice (număr
emişijnumăr de fotoni in .... irio,n+il
a fotocatoduiui de lungimea de
a luminii incidente. O astfel de dependenţă este prezentată, pentru cîteva
tipuri de fotocatod, in fig. 3.2; În toate
cazurile, fereastra de intrare este
cuarţ,

IV. FOTOREZISTENTA
bază

de semiconduc-

eZliStî?meie îşi bazează func-

fotoelectric intern.
de vedere electric, corpuciasifică
ValOâff:let conductivităţii, care
direct
ţională cu numărul de
de
sarcină liberi. Conform acestui criteriu, semiconductoarele sint corpuDin
rile se

riie care au conductibilitatea cuprinsE.
Între 10-8 şi 10 b Q 1 m1, o astfel de clasificare neredind însă particularităţile
conductibilităţii lor. În metale există
un singur tip de purtători de sarcină
liberi (electroni), ai căror număr este
practic independent de condiţiile exterioare. Conductibilitatea electrică a
semiconductoarelor se datorează atît
electronilor cît şi golurilor, concentraţia lor fiind puternic influenţată de
condiţiile exterioare, in particular de
iluminare. Creşterea numărului purtă
torilor liberi În semiconductoare sub
acţiunea luminii (efect fotoelectric intern) face ca rezistenţa electrică a
acestora să scadă puternic cu iluminarea E (fig. 4.1). În fig. 4.2 se prezintă
schematic alcătuirea unei fotorezistente, Pe un suport izolator este depus
un strat de material semiconductor,
extremităţile căruia se aplică un
metalic. Pe aceste straturi metalice sint lipite terminalele dispoziPentru a
o valoare mai
mare a
intuneric, stratul
se dispune
de material
sub formă ondulată sau spiralată (fig,
4.3), Pentru realizarea unor fotorezistenţe cu răspuns mare in domeniul
vizibil se utilizează sulfura de cadmiu
(CdS) şi seleniura de cadmiu
Fotorezistenţele realizate pe
sulfură de plumb (PbS) şi seleniură
de plumb (pbSe) au răspunsul maxim
in infraroşu (Ia 2,5 }.!m şi, respectiv,
la 4 pm). Suprafata fotosensibilă a
fotorezistenţelor poate varia între
1 mm2 şi cîţiva centimetri pătraţi.
DispOZitivele se încapsulează în plasmetal, ceramică sau sticlă. Simboutilizate curent pentru .'o.'wo........ ·....
tarea fotorezistentelor in

100n--~--------------

raportul dintre variatia A I a
curentului şi variaţia AE a ii'uminării
la o tensiune constantă; se masoară
În mAll x şi are valori mai mari În cazul
iluminărilor mici;
5) sensibilitatea spectrală, care depinde de natura materialului semiconductor utilizat (fig. 4.5). Trebuie
să remarcăm că lungimea de undă la
care se atinge maximumul sensibilităţii spectrale poate fi diferită la dispozitive care utilizează acelaşi material
semiconductor. Există, de exemplu,
fotorezistenţe realizate cu CdS ce
pot avea maximumul sensibilităţii spectrale la 520 nm şi nu la 550 nm, cum
indică fig. 4.5. O asemenea deplasare
se poate realiza prin depunerea de
straturi dielectrice antireflectate pe
suprafaţa materialului semiconductor sau prin lmpurificarea controlată a
acestuia. Alura curbelor sensibilitătii
spectrale a fotorezistenţelor este
mănătoare cu cea a celulelor fotoelectrice, Însă cauzele ce determină
această alură sint de altă natură.
Sensibilitatea redusă la lungimi de
undă mici se datorează absorbţiei puternice a fotonilor de energii mari
intr-un strat foarte
din apropierea suprafeţei materialului semiconductor. Micşorarea sensibilităţii la
lungimi de undă mari este determinată
de slaba interacţiune a fotonilor cu
materialul semiconductor, aceştia nemaiavind energie suficientă pentru producerea unui număr mare de purtători
de sarcină liberi;
6) timpii
rapiditatea

ase-

.tum i nă
strat
I
semiconductor,

I
t

metal

tt!::':;,,;,sz-

80

t 60
~
.:::t:

4.2

tehni[ă

modernă
un

impuls

luminos

dreptunghiular

(creştere bruscă la valoarea maximă
şi scădere bruscă, după un anumit
timp, - la valoarea zero), conductanţa
variază ca in fig. 4.7. Se defineşte timpul

de creştere al conductanţei (t~ ca
fiind intervalul temporar cuprins intre
momentul tt al aplicării impulsului
luminos şi momentul tz CÎnd conductanţa este 67% din valoarea sa maximă.
Timpul de scădere
este intervalul
dintre momentul incetării ilumînării
(t3 ) şi momentul (t..) În care conductanta scade la 33% din valoarea maximă. Timpii de răspuns ai fotorezistenţelor sint relativ mari, de ordinul zecilor şi sutelor de milisecunde. Din
acest motiv se spune că fotorezistenţele au inerţie electrică mare;
7) coeficientul de temperatură, care
indică modificarea procentuală a valorii rezistenţei cind, la o iluminare
dată, se schimbă temperatura dispozitivuluI. Acest coeficient nu depinde
liniar de temperatură, valorile lui fiind
mari şi diferind foarte mult de ia un tip
de fotorezistentă la altul.
Funcţionarea' fotorezistenţelor nu
depinde de sensul tensiunii ele~trice
aplicate. Aceste dispozitive au sensibilitate mare la lumină, pot suporta
. tensiunii mari şi au preţ scăzut. Fotorezistenţele se utilizează În-măsurători
Ofltice, automatizări, instalaţii de protecţie a muncii etc. Deoarece sensibilitatea lor spectrală poate fi adusă
aproape de cea a ochiului uman, fotorezistenţele sint utilizate În fotometrie (realizarea luxmetrelor).
Prezentăm in continuare două montaje in care dispozitivul sensibil la
lumină este o fotorezistenţă. Montajul
din fig, 4.8 se utilizează pentru măsu
rarea intensităţiî luminii. Este un amplificator cu două tranzistoare complem~t~re cuplate direct. Potenţiome. truft;~ 5 kQ stabileşte pragul de sensibilitate, iar zeroui electric al aparatului
de măsură se ajustează cu potenţio
metrul de 10 kQ.
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CAPACIIETRU
CU CITIIIIIIECTA

Ing. v.,cloeANIŢA

Capacimetrul cu citire directă prezentat în continuare permite măsurarea
precisă a capacităţilor cu valori mari
(SOO nF - $O 000 ţLF).
Schema de principiu (fig. 1) cuprinde
două generatoare de curent constant
(tranzistoarele TI şi Tz~ un etaj comparator (circuitul integrat CII) şi un etaj
repetor (circuitul integrat CIz~
Diodele Dt. Dz, tranzistorul T 1 şi rezistenţele Ro. R 1 formează un generator
de curent constant, şi anume:

1 = 2 . UD - U BE
1

U

= U~

Ro

Cz

1

= 2U D
Rs

2

:în momentul acţionării comutatorului Kl începe încărcarea condensatoarelor C x şi C2 cu curenţii Il şi, respectiv, Iz.
Tensiunile la bornele acestor condensatoare variază liniar, şi anume:

=.!.L.:.!
C

x

Fl07

= I 2 ·U R • C
Il . C2

2

x

Ro

:în stare de repaus, comutatorul Kl>
fiind în poziţia «a», şuntează condensatorul cu valoare necunoscută (C x ) şi
condensatorul etalon (Cz~ Cu ajutorul
divizorului R3 -R4> pe intrarea neinversoare a amplificatorului operaţional
{3A741 se aplică o tensiune de referinţă
pozitivă (UR)'
Intrarea inversoare fiind conectată
prin rezistenţa Rz "la un potenţial nul,
circuitul integrat -se află în stare de saturaţie, tensiunea pe ieşirea sa fiind de
cea 11,2 V.
Tensiunile măsurate în baza şi emitorul tranzistorului T 1 sînt de cca 10,7 V
şi, respectiv, 11,2 V, iar în baza şi emitorul tranzistorului T 2 de cca 9,6 V şi,
respectiv, 10,2 V.
Diodele D 3 , D4' Ds, tranzistorul T 2 şi
rezistenţele Rs şi R 7 formează un alt
generator de curent -constant, avînd valoarea:

U rx

:în momentul în care tensiunea pe
condensatorul Cx depăşeşte valoarea tensiunii de referinţă (UR1 circuitul comparator îşi schimbă starea, tensiunea la
ieşirea sa devine aproximativ - 9,9 V.
Curentul 12 încetează datorită blocării tranzistorului T 2'
întrucît încărcarea condensatorului C2
durează pînă în momentul în care
U Cx= U R, timpul poate fi eliminat din
relaţiile de mai sus şi rezultă:

ŞiU C2

=~
C
2

Deci tensiunea de încărcare a condensatorului etalon C2 depinde liniar de
mărimea condensatorului necunoscut Cx •
Schimbarea gamei de măsură se poate
realiza modificind doar valoarea curentului It. adică mo4ificînd valoarea rezistenţelor

Ing. 1.

MIHAescu

Instrumentul prezentat serveşte la măsurarea recuprinse intre 10 MO şi 0,1 O,
fiind bună, de aproximativ
0,5%.
Funcţionarea se bazează pe principiul obişnuitei
punţi, în care două braţe sînt formate din rezistorul
fix şi rezistorul Rx a cărui valoare urmează a fi mă
surată,. iar două braţe sînt formate din potenţio
metrul P.
Ca să se asigure precizia măsurătorilor, acestea
se efectuează pe 11 game prin intermediul a două
comutatoare.
Valorile tensiunilor din punte sînt aplicate apoi
unui circuit integrat pA 709 (sau MAA 504, MAA
501). La ieşir~a acestui circuit sint cuplate două
tranzistoare - unul npn şi altul pnp -, care au ca
sarcină cite un bec de 24 V/40 mA.
Cînd puntea este În dezechilibru, unul din becuri
este aprins. Numai la echilibrul punţii ambele becuri
sînt stinse.
Alimentarea instrumentului se face cu tensiune
de ±15 V, obţinută dintr":un transformator· care În
primar primeşte 220 V, iar În secundar 10 V. Consumul etajului nu depăşeşte 60 mA. Se poate folosi şi
un transformator de sonerie.
CÎnd se măsoară rezistenţe mai mici de 10 kQ
intră În acţiune comutatorul S, comutatorul A fiind
pe ultimul plot. Tn această situaţie, intrarea În circui-

r*

J...-.---JI--......-..(\1

e

-12 V

PL12Z

F107

Ro.

Tensiunea - de încărcare a condensatorului C 2 se menţine şi după blocarea
tranzistorului T 2 datorită diodei D 6 ,
care în acest moment se polarizează
invers.
Etajul repetor de tensiune prezintă o
impedanţă mare de intrare şi amplificare unitară. Instrumentul electromagnetic măsoară, aşadar, tensiunea maxi~
mă de încărcare a condensatorului C 2:
care este proporţională cu valoarea condensatorului de măsurat
Diodele utilizate sînt cu siliciu (F107,
F407, lN4007, lN914 etc.). Se pot utiliza şi joncţiuni de tranzistoare cu siliciu.
Condensatorul etalon z trebuie să
fie de bună calitate (de preferinţă cu
tantal) şi va avea o valoare cuprinsă
intre 10 şi 20 ţLF.
Su bgamele de măsură se aleg cu comutatorul K 2• Pentru subgame avînd
capetele de 1, 10, 100, 1 000 şi 10000 ţLF,
valorile rezistep.ţelor Rp vor fi de 4,7 MQ,
470 kQ, 47 kQ, 4,7 kO şi 470 O.
Dacă se dispune de un comutator cu
mai multe poziţii, se pot introduce şi
scări suplimentare, de exemplu : S, SO,

IIIII1II

470--=-510..0.

PL12Z

OV
500, 5 000
tenţelor

şi

50 000

ţLF.

Valorile rezis-

Ro necesare pentru aceste sub-

game sîni: 940 kQ, 94 kQ, 9,4 kQ,
940 O şi 94 O.
Deoarece precizia de măsură depinde
in principal de aceste rezistenţe, ele se
vor alege prin sortare.
Condensatorul CI impiedică apariţia
unor oscilaţii în etajul cu tranzistorul TI'
Alimentarea se realizează de la un redresor avînd schema prezentată în fig. 2.
Transformatorul de reţea are secţiunea
miezului egală cu 2,5 cm 2 ; primarul
conţine 3 800 de spire cu diametru!
0,10 mm, iar secundarul 190 de spire cu
diametrul de 0,25 mm.
Etalonarea se realizează astfel: se verifică tensiunile de alimentare. Se c0nectează la bornele A-B un condensator a vînd. valoarea determinată· printr-o
măsurare cu un capacimetru de precizie.
Comutatorul Kl fiind conectat pe o
subgamă corespunzătoare, se acţionează
comutatorul K 2• Se reglează ~ şi se

tul integrat se face prin cele două rezistoare de
10 MO (În caz contrar sint scurtcircuitate).
După terminarea realizării fizice a ohmmetrului se
face etalonarea sa. Această operaţie este destul
de simplă. Se iau rezistoare a căror valoare este
cunoscută şi se montează la instrument, apoi În
jurul axului potenţiometrului se trasează scale ale

zistenţelor cu valori
precizia măsurătorii

urmăresc indicaţiile

instrument ului de
care are scara împărţită in
10 sau 100 de diviziuni
Măsuf'ătorile se repetă, acţionînd comutatorul Kl şi reglînd tensiunea de
referinţă (U R) cu ajutorul rezistenţei semireglabile ~ pînă cînd indicaţia instrumentului -corespunde cu valoarea
condensatorului de etalonare. Valoarea
acestui condensator nu trebuie să fie
neapărat egală cu valoarea maximă a
unei subgame. De exemplu, un condensator de 47 ţLF poate servi la etalonarea
subgamei 0-100 ţLF.
Dacă rezistenţele Ro îndeplinesc condiţiile de mai sus, etruonarea efectuată
este valabilă pe toate subgamele.
Capacimetrul descris poate fi prevă
zut cu un instrument propriu sau cu
două borne de ieşire, la· care se va conecta un instrument exterior fixat pe
scara de 1 mA Comutatorul Kl este
de tipul celor folosite în radioreceptoare,
dar fără «reţinere».
măsură,

valorilor.
Se poate trasa şi un grafic al valorilor dacă În jurul
axului potenţiometrului se marchează numai cîteva
cifre.
Este recomandabil ca potenţiometrul să fie cu
variaţie liniară a rezistenţei, iar utilizarea sa să se
facă numai pentru ±50 o faţă de poziţia mediană.
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Aceasta este nava cea mai controdin istoria modernă a marin ei
noastre întrucît, fiind casată În 1893 şi
transformată În p0'l.ton, nu s-au păstrat
nici fotografii, nici documente de
versată

epocă.

A fost comandată prin Decretul
5812 din 28 X 1864, la şantierele Meyer
din Linz. Delegat pentru supravegherea construcţiei a fost colonelul C. Petrescu, comandantul flotilei.
Nava soseşte În ţară după mai multe
tergiversări, În martie 1867, sub comanda căpitanului Corale. Dar În prima sa cursă este abordată de vaporul
«Szecheny» al societăţii DDSG. Se
scufundă la 18 martie 1867, la 5 mile
aval de Cernavoda.
Datele procesului de abordaj se
găsesc încă la Biblioteca Centrală de
Stat Vasul este scos şi repus În stare
de plutire. reparat şi armat la Galaţi, la
1 august 186&
Pînă la dezafectare, nava face mu.lte
călătorii pe Dunăre, fiind special ame~
najată ca iaht domnesc.
.
Participă activ la transportul de trupe În timpul războiului deindepemdenţă.

Avea următoarele caracteristici:
Lungimea
.58 m
Lăţimea
. . . . . 9,8 m
Pescajul
. . . . .1,1 m
Viteza.
. . . . . . 8 noduri
Se· remarcă În mod deosebit propulsia mixtă, zbaturi şi velatură, mai
ales pentru· manevre.
La sosirea În ţară a fost armat cu
cele 4 falconete venite din Piemont,
ce armaseră carioniera EMMA. Ulterior
pe navă au fost montate mitraliere Nor.
denfeld.
Prezentăm o variantă de reconstituire, după două schiţe de epocă, care
înclinăm să credem că reprezintă vasul
«Ştefan cel Mare». Orice scrisoare
adresată redacţiei, care conţine fotografii sau date despre această navă,
constituie o contribuţie la coinpletarea capitolului «Ştefan cel Mare» În
istoria marinei noastre.
După pictorul D. Ştiubei, coloratura
era următoarea: opera vie roşie; corpul
negru cu copastie din lemn natur şi
ornamentele galbene; coşul şi catargele galbene, restul de suprastructuri
albe; punţile din lemn natur.
.
ÎI recomandăm pentru clasele de
·machete.
.
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Dr. ing.M. STRATULAT
Neinsemnată

În aparenţă faţă de
celelalte organe ale motorului, bujia are
o influenţă covirşitoare asupra performanţelor acestuia. Faptul este cu
atît mai important cu cit calităţile bujiei sînt perisabile datorită grelelor condiţii in care funcţionează acest organ.
Presiuni variabile de la 0,7 la 50 daN/cfil!,
fluctuaţii mari de temperatură (intre
cca 50-2000°C), acţiunea agresivă a
agenţilor corosivi din gazele de lucru,
ca şi inalta tensiune (peste 15000 V)
sint factori care solicită intens buFa,
grăbind uzura sa.
De aceea, pentru ca motorul să-şi
păstreze performanţele nominale este
necesară respectarea unor reguli privind alegerea, diagnoza, demontareamontarea şi exploatarea bujiilor.

ALEGEREA aUd IEI
Funcţionarea corectă a motorului
este condiţionată În mare· măsură de
temperatura de regim a electrodului
central şi a extremităţii izolatorului
ceramic. S-a constatat că temperatura
optimă a acestor piese este cuprinsă
Între 500-800 Q C. fn acest interval de
temperatură, particulele de ulei sau
reziduurile din benzine, care se depun
pe electrozi sau pe izolator, ard complet fără a forma depozitecalaminoase.
La tem peratu ri foarte coborite, sub
250°C, partea inferioară a bujlei se
umezeşte, iâr Între 250 0 C şi 450°C 'pe
izolator se depune un strat de calamină a cărui grosime poate ajunge să
scurtcircuiteze electrozii.
Cind temperatura părţii inferioare a

bujiei depăşeşte 800°C, amestecul se
aprinde prin incandescenţă inainte de
producerea scinteii electrice. Preaprinderea este foarte dăunătoare, nu
numai pentru că inrăutăţeşte performanţele motorului (reduce ,puterea şi
măreşte consumul de benzină), d şi
pentru că provoacă suprasoiicitarea
grupului piston şi a lagărelof, prilejuind accentuarea uzurii acestora.
Regimul termic al bujiei este determinat de bilanţul energiei tşrmice
transmisă de gazele fierbinţi din motor la partea centrală a izolatorului ceramic şi cea evacuată prin suprafeţele
de contact cu corpul metalic şi cu
atmosfera (fig. 1). La aceeaşi temperatură a gazelor, cantitatea de căldură
primită de bujie este proporţională cu
suprafaţa ciocului izolatorului, deci cu
lungimea sa. Tn acelaşi timp, la bujiile
cu izolator lung căldura se evacuează
mai greu din cauza drumului lung pe
care trebuie să-I parcurgă pină la
zona de evacuare (fig, 2 a). Tn acest
caz, bujia este mai caldă, spre deosebire de bujia din fig. 2 b, care este rece.
Din acest punct de vedere, bujiile sînt
dfferenţiate prin aşa-numita cifră sau
valoare termică care exprimă timpul
după care hujia montată pe un motor
special Începe să producă preaprinderi. Clnd acest timp este mare, inseamnă că evacuarea căldurii din bujle
se face mai rapid decit aportul ei,
deci este vorba de o bujle rece. Bujiile calde au cifră termică mică, deoarece acestea ajung mai repede să
depăşească 800°C, datorită cantităţii
mari de căldurţt primită şi dificultăţilor

AIC

AU~ PfNIRU TlNfRII

1IliIIIIIIIIIIIIIl

În deplasarea sa pe o şosea, in mod
normal, un automobil trebuie să invingă frecarea de rostogolire, iar cînd
are roţile blocate, trebuie să invingă şi
frecarea de alunecare.
Pe o şoseaasfaltată, frecarea de
alunecare este de cel puţin 30 de ori
mai mare decît frecarea de rostogoli re.
Un automobil care cîntăreşte impreună
cu sarcina aproximativ 1 400 kg pentru a rula Îneet pe o şosea are nevoie
să fie impins cu () forţă de aproximativ
30 kg, iar ca să fie deplasat cu roţile
frin1ilte forţa creşte ·la 900 kg.
De' reţint:ltcă pe o şosea acoperită
cu gheaţă forţa de rostogolire rămîne
la. aceeaşi valoare, pe cind forţa de
alunecare scade de aproximativ 6 ori
ca să se deplasezei respectiv ea să se
învirtească roţile motoare, motorul
automobUului trebuie să efectueze un
anumit Jucru mecanic.
Dacă automobilul are greutatea G
şi se deplasează pe o şosea orizontală
(:u viteza constantă, pentru menţinerea
acest.ei deplasări este nevoie de o

fctrţă

P.
Lucrul mecanic fiind produsul dintre forţă şi deplasare şi considerînd
valorile anterioare, adică P = 30 kg
şi distanţa parcursă 100 m, rezultă că
pentru această deplasare lucrul medmic este de 3000 kgm.
Pe un drum cu multe denivelări,
forţa de împingere creşte 1n ,acelaşi
timp cu lucrul mecanic.
Acelaşi lucru mecanic poate fi efectuat in unităţi de timp diferite.
Din fizică se cunoaşte că lucrul
mecanic efectuat în unităţi de timp se
numeşte putere. Rezultă deci că cu cit··
lucrul mecanic este efectuat intr-un
timp mai mic cu atit puterea este mai
mare.
Pentru motoare foarte răspindit este
termenul de «cal putere», care reprezintă puterea de 75 kgm/s. Aceste
consideraţii teoretice sint vala'bile
pentru deplasări ale automobilului cu
viteză mică, dar automobilele moderne
se deplasează cu viteze mari şi atunci
trebuie să se ţină cont şi de frecarea cu

1

de evacuare a acesteia.
Cifra termică a bujiilor trebuie alea!'
să, in primul rînd, in funcţie de motor.
Astfel, la motoarele cu rapoarte de
comprimare şi turaţii reduse (Ia car:s
temperatura gazelor şi cea de regim a
motorului stnt moderate) sînt convenabile bujiile mai calde, deoarece ele
realizează temperatura de autocurăţire,
fără a o depăşi; la un astfel de motor,
o bujie rece - deci cu cifră termică
mare - nu va realiza temperatura de
autocurăţire cu consecinţele menţio
nate.
Motoare!e moderne, cu turaţi! şi
rapoarte de comprimare mari nu
acceptă decît bujii reci, cu cifră termică ridicată, deoarece o hujie caldă
montată Într-un astfel de motor ar
depăşi rapid 800°C, provocînd apariţia
preaprinderilor.
in afară de cifra termică, bujiile mai

aerul. Se caută ca prin forme adecvate caroseriei să se obţină o forţă de
frecare cu aerul cît mai mică.
Forma ideală pentru caroserie ar fi
aceea a unei picături.
Puterea motorului se consumă, deci
pentru invingerea forţei de rostogolire, a rezistenţei aerului şi a frecării din
elementele' sale.
Această putere se obţine prin arderea benzinei, unde energia sa chimică
se transformă În energie termică, iar
energia termică se transformă În lucru
mecanic. La un lucru mecanic de
kgm corespunde o cantitate de

au şi alte inscripţii caracteristice
SEr pe corpul lor, insemne a
semnificaţie depinde' de firma
structoare. Astfel, pentru tabr
«SINTEROM» simbolul M 10, M
M 18 precizează dimensiunea
(filet metric de 10, 14 sau 18
metru), cifra următoare in
rea termică. Astfel, de
M 14-225 indică o bujie cu
14 mm diametru şi cifra term
In sfîrşit, bujiile se mai d
prin lungimea filetutul
bineinţeles, deinălţimea lu
tate a orificiului respectiv din ch
motorului.

Cînd se curăţă sau se
bujiile, este interesant să se
părţile ei interioare; acestea
diferite aspecte care furn
maţii preţioase privind felul
funcţionat motorul şi permit
se depisteze o serie de de1rec1tiurlk
buila a corespuns din punct
al cifrei termice, motorul are
tehnică bună şi reglaje corecte,
izolatorului termic are o culoare
roşcată, .electrozii sint gri, dar
iar pe suprafaţa frontală a
metalic poate fi găsită uneori o
castan/e-neagră provenită de la
din benzină sau ulei (fig. 3 a).

căldură egală cu o calorie mare.

Cînd se arde combustibilul
motor, trebuie să se ţină
de puterea calorică a combu
cît şi de viteza de degajare a
adică de intensitatea arderii.
tim că o calorle mare încă
de apă cu 1°C.
Un kg de benzină prin
gajă cea 11 000 de calorii
Vaporii de benzinătnrmAA7A
un amestec de oxigen,
carburi. Prin ardere se
cesul de combinare a cOtmDUSIID
cu oxigenul.

Dacă bujia este acoperită cu un
strat fin de pulbere carbonoasă neagră (fig. 3 b), cauza poate fi multiplă:
utilizarea prelungită a clapetei de aer
(şocul) sau defectarea ei, am-lstec
prea bogat, filtru de aer înfundat,
mers îndelungat la ralanti; sCÎnteie
slabă sau întîrziată (cu aVqns excesiv
de mic), presiune prea mică la finele
comprimării sau bujie prea rece.
in fig. 3 c se prezintă cazul unei bujii
care a funcţionat la temperaturi prea
mari; vîrful jzolatorului ceramic este
uscat şi de culoare foarte deschisă, iar
electrozii au, uneori, urme de uzură
avansată. Cauzele pot fi: avans la
aprindere prea mare, amestec sărac,
utilizarea unei benzine cu cifră odanică prea mică sau bujie prea caldă.
Cînd electrozÎÎ bujiei sînt topiţi (fig. 3 d);
acesta este indiciul sigur al unei funcţionări a motorului cu preaprinderi
promovate de masive depozite calaminoase în camera de ardere şi toate
cauzele de !a punctul precedent, la
care se adaugă aprinderea inductivă şi
nestrîngerea completă a bujiei. Bujia
cu aspect uleios (fig. 3 e) arată că,
dacă nu întreg motoru 1, cel puţin
segmenţii sînt uzaţi sau in stare proastă; la acelaşi rezultat duce uzura ghi-

a

3
durilor de supapă sau Înfundarea orifÎcHior de aerisire a carterului. De multe
ori, pe buile se găsesc depozite de grosime considerabilă, sub forma unei
crusta brune care se desprinde relativ uşor (fig. 3 f). Astfel de depuneri
atestă un consum considerabil de
ulei, concomitent cu folosirea unor
benzine şi .uleiuri puternic aditivate.
Fig. 3 g prezintă aspectul unei bujii
care a func'tionat multă vreme În regim de detonaţie a motorului, ca urmare a unei benzlne cu cifră octanică inferioară sau a unui avans la aprindere
excesiv de mare; bujia are porţelanul

spart sau fisurat şi cu coloraţie roşie.
Cînd izolatorul are urme de eroziune
puternică (fig. 3 h), eie se datorează
unui sablaj prea intens sau tratamentului brutal al bujiei în timpul reglajului jocului dintre electroii; dacă izolantul are şi coloraţia roşie menţionată
mai inainte, deteriorarea se poate datora şi detonaţiei severe.
Aşadar, starea bujiei reprezintă o
veritabilă fişă medicală a motorului,
elementul care vorbeşte de la sine cu
privire la greşelile făcute şi măsurile
necesare pentru remediere.

DEMONTARE·MONTARE

RUTIERĂ

OI

I
Calonel ViCTOR SeOA
«T AX\)} care se aplică
autobuze, troleibuze
taximetre. Aceste i ... .,,..ri.'\+li
tite de marcajele în

«S,'lIV~3tQarf~}) Ele se execută, de regulă,
printr-o linie continuă, În special acela
unde marginea părţii carosabile nu
este Imbordurată şi în locuri pericu1n intersecţii cu artere .., "',,'\ r"', v' ,_,
tare se aplică un marcaj rli",,,,.,,.,tiru,
Pentru a crea condiţii de deplasare
a pietonilor şi bicicliştilor, In
f~~<"''',!''',' delimitarea părţii carosabile de zonele destinate celorlalţi
participanţi !a trafic se realizează prin
marcaje formate din linii continue.
Refugiile saulocuri!e de staţionare
semnalizate
indicatorul «Parcare»
(fond
cu simbol alb) se separă de partea carosabilă printr-o linie
Întreruptă. Aceste marcaie se dovedesc, de asemenea, extrem de utile
cînd vizibilitatea redusă impune delimitarea benzii de circulaţie de spaţiul
destinat pentru staţionare situat În
afara părţii carosabile. Edificatoare În
acest sens sînt cazurile cînd unii
conducători de autovehicule, În lipsa
unor asemenea marcaje, s-au trezit,
în condiţii de ceaţă, circulînd pe refugii,
Tot din categoria marcajelor «diverse» fac parte şi săgeţile tot mai des
întîlnite În special În marile oraşe.
Aceste marcaje se asociază cu indicatoarele de preselectare a circu laţlei
pe mai multe benzi
albastru,
simbolul
şi
la preselecţia

Înter-

cel

transversal,
Între ele
de 15 m.
mai buna orientare a conducătorilor de
săgeţile pot
completate cu
10caiităţilor
principale către care duce direcţia

Bujia trebuie

demontată

cu cheia

tubuiară specia! prevăzută În lotul de

bord al maşinii, improvizaţiile fiind
contraindicate. Se înţelege că Înainte
de demontare trebuie scoasă Întîi fişa,
operaţie care nu este permis să se
facă prin tragere de cablu, ci
apucarea corpului din material
al fişei. După ce locaşul respectiva
fost curăţat cu grijă, pentru o montare corectă bujia se înşurubează in!ţial cu mîna
se strînge cu cheia
tubulară
trebuie
făcută cu un efort
de mare
pentru a asigura
dar
exagerat pentru a
filetul
din chiulasă. De exemplu, la buJiile
M 14 momentul de strîngere trebuie să
fie de 4 kgfm, iar la bujiile M 18 el este
de 5 kgfm.
Prezenţa inelului de etanşare prevăzut de uzină în spatele filetului bujiei
este absolut obligatorie. Lipsa lui face
ca etanşarea. să fie îndoielnică
ceea ce este maÎ grav, permite ca
mitatea inferioară a bujiei să pătrundă
prea. mult În camera de ardere. Ca
urmare, electrozii se supraîncălzesc
şi produc preaprinderea amestecului
carburant, iar calamina depusă pe filetul liber ingreunează demontarea ulterÎoară a buiiei, proces insoţit uneori
de deteriorarea filetului din chiulasă,
Neajunsuri apar şi dnd, În loc de un
inel de etanşare, se montează două,
de cele mai multe ori din neatenţie. În
acest caz, bujia va sta mai susîn locaşul ei, expunînd flăcării ultimele ganguri ale filetului din chiulasă,care pot fi
arse sau Încărcate cu calamină, Îngreunînd ulterior montarea corectă a
bujiei. Aceleaşi inconveniente intervin şi cînd se folosesc bujii de dimensiuni necorespunzătoare, montate cu
reducţii
exemplu, bujia M 14-175,
În loc de
18-175).
Este recomandabil ca Înainte de
montare, filetul să fie curăţat şi uns cu
un strat fin de vaselină grafitată. După
vaselinei. pe filet rămîne graficare, avînd calităţi de onctuozitate,
asigură demontarea uşoară a bujiei.
Trebuie Însă să avem grijă ca vaselina
să nu ajungă
eiectrozi, întrucît ea
va compromite
bujiei.

rli~.t;:H\tp'jIA

respectivă,

Tot

se»)

~·,·~""",,",~i,,,

",,,,,·,,,;,,,+'ilo

are nevoie ca
«aerul» de o bună semnalizare rutieră.
orizontală (marcaje) şi verticală (in-

ca materialele trimise
noastre să
scrise
desenele vor fi executate conform .... ,""'''n1loM''''
nepublicate nu se restituie autorului.

În vederea
spaţiului ne
construim un raft pentru cărţi
bibliotecă). Pentru' aceasta luăm
scmduri late de 20 cm, laf ca rafturi
alegem sCÎnduri late de 25 cm. Lungimea lor se fasonează după dorinţa
fiecăruia.
fi amplasat În
diferite
bibliotecii o
Înălţimea ÎncăÎnăltin1ea şi
Încă-

K.
Cu mijloace
la Îndemîna
fiecăruia, cu
şi
i1IIJIZnale putem
ne amenajăm
unei' mansarde.
formei incintei, mai precIs
datorită a doi
este foarPrete greu să
zentăm mai jos cîteva
de amaa unei astfel de încăperi. Pafi căptuşiţ! cu
sau .:"·. . i,..I"III .. " ","",,,Trtnn,,_(,.. lemn

corpul
pentru a
cît din
nAlnnntJlim tă-

se pot realiia
deasupra 'peretelui ridicat pentru
separarea Încăperii (varianta 2-3).
. Un grup de fotolii şi o măsuţă Joasă
întregesc Încăperea, iar două scaune
se pot
În dreptul mesei. Podeauapoate
Îmbrăcată in mochetă.

lăcuit

culori vii. Restul
grăvi sau tapeta.
Pentru ci

şi

un
o
acesta se poate
de
sau plăcuţe
lipită de peretele liber se ameo inăsuţă. Pentru aceasta rişi un alt zid, iar pe ele se 'reazemă un cadru din fier cornier 3 mm.
să fie placată şi ea cu
colorată sau plăcuţe
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• Partea inferioară a căzii se poate
Închide cu panouri decorative (În cazul CÎnd vana nu este, închisă). Acestea pot fi rabatabile sau demontabile,
oferind'posibilitatea dea
curăţenie sub cadă
de a
acolo
unele lucruri.
asemenea aranjament
o carcasă din

I

Luminile din pomul de iarnă îşi pot
modifica la scurte intervale de timp
culoarea şi strălucirea, mereu alte şi
noi combinaţii de culori strălucind
feeric printre crengile verzi. Pentru
aceasta se vor folosi patru ghirlande
într-un sistem unic,
de becuri,
comandate
relee electrice cu frecde
şi care,
!;înt 1n
unul cu
altul.
de comandă al ghirlandelor
este
din
comutatoare
de o construcţie
simplă.
de
unui asemenea
zitiv de
este următorul.
intreru păto ru lui
tensiunea de alilmenti:lre,
că prin contactele releu lui
curent electric În circuitul
al rezistorului R1 • al
Re,~is1:en1ta condensatorului
""'''''''''''''''''''0 mare) este cu
mica
rezistenţa releului
Acest
condensafor
să se încarce, iar
lui

leului.

I Ili

1n mod analog funcţionează
lalte sisteme de comutare ale
delor. Singura diferenţă
totuşi se referă la faptul că
de comutare a releu lui riu este
ceea ce face
deconectarea
nectarea
Al
În acelaşi timp.
nhirblnrlIl poate avea patru

JI IPÎIII
Executarea saniei Incepe cu baza (13), a careI
este de 100 x 125 cm 2 , Aceasta se va tăia
dintr-o foaie de placaj cu grosimea de 20 mm. De
marginile laterale ale bazei se fixează, cu ajutorul
şuruburilor, două patine din lemn (14), cu lăţimea
de 15 cm şi grosimea de 3 cm, tăiate din scîndură
netedă de pin. Muchiile inferioare ale patinelor se
ascut la un unghi de 45°, cu o rindea, după care, peste ele, se aşază cornieră metalică, cu secţiunea de
20 x 20 mm (15). După ce «puntea» a fost fixată, se
trece la confecţionarea celor mai importante elemente ale «velierului»: lonjeronui central (1) şi arborele (4), piese care vor suporta cele mai mari sarcini
şi care, prin urmare, vor trebui să fie deosebit de
rezistente. Pentru realizarea lor se aleg scînduri
netede de pin, fără noduri şi fisuri, cu lungimea de
240 cm şi grosimea de 6,5 cm. Scîndura pentru
arbore va avea lăţimea de 10 cm, iar cea pentru
lonjeron, 15 cm.
Scîndurile se dau la ricdea şi se taie cu grijă pe
toată lungimea, exact pe jumătatea grosimii scîndurii. Această operaţie se execută Într-un atelier de
tîmplărie, folosind un ferăstrău circular.
După ce scîndura a tost tăiam În felul arătat, şi
capătul unei jumătăţi inversat, se unge suprafaţa
tăieturii cu un strat uniform de clei de timplărie sau
de cazeină, după care cele două jumătăţi ale sCÎndurii sint puse din nou laolaltă şi presate În menghină sau cu ajutorul unor dispozitive de strîngere,
pînă la uscarea complem a cleiului. S-a făcut respectiva operaţie În vederea realizării unei echilibrări a
forţelor qe Încovoiere În corpul arborelui şi al lonjeronului. Inainte de a proceda la încleierea scîndurii
pentru arbore, În fiecare dintre cele două jumătăţi
ale ei se vor tăia, cu ajutorul dălţi! de tîmplărie sau al
suprafaţă

frezei, caneluri cu lăţimea de 5 mm şi adîncimea de
3 mm. După încleiere, ele vor forma adincitura care
va reţine marginile pînzei.
În continuare se execută ghiul (2) şi bastonul de
bompres (10), cu ajutorul cărora se realizează
comanda pînzelor. Aceste două piese se fac fiecare
din cite două şipci de pin cu secţiunea de 15 x 50 mm
şi lungimea de 120 cm, respectiv 100 cm. Şipcile se
prind între ele cu clei şi şuruburi. Ghiul se fixează
de arbore cu ajutorul articulaţiei, reprezentînd o
bandă de oţel cu grosimea de 3 mm şi un şurub cu
piuliţă de 8 mm. Locul unde se fixează articulaţia se
află la o distanţă de 210 cm faţă de vîrful arborelui. la
capătul opus al ghiului, ia o distanţă de 40 cm de
acesta, se fixează inele din oţel prin care trece scota
de ghiu (12) - un fir gros de kapron avînd 2,5'-3 m
lungime. Tot un fir de kapron, cu lungimea de aproape 1 m, se fixează la capătul bastonului de bompres
(10) din apropierea arborelui.
Velele pentru sanie se confectlonează din orice
ţesătură deasă, de preferat impermeabilă. inainte de
a fi cusută, pinza va fi ţinută În apă 'fierbinte, în felul
acesta fiind evitate orice modificări ale ei ulterioare.
Vela mică, din faţă, se confecţionează dintr-o singură bucată de pînză. Vala mare, din spate - 3 se coase din citeva bucăţi de
cu remarca să i se
dea acesteia o formă puţin bOlTIb':ită.
După ce toate elementele ({velieruiuÎ» sînt
trece la asamblarea
Se fixează
nul central de scindura
Pentru
operează În ea, cu ajutorul
străpunse, cu diametru! de
burile de fixare. Sub
pun şaibe, În felul acesta
evitată orice \J;;.t;;'fn",YQ
a lonjeronului şi scîndurii «punţii» din cauza strîngerii şurubului.
Înainte de a monta arborele pe !onjeron, se fixează,
cu clei şi şuruburi, locaşul pentru arbore (16), executat dintr-o bucată mică de scîndură cu grosimea
de 6,5 cm, În care s-a făcut o gaură
egală
cu secţiunea arborelui. Fixarea
se realizează cu ajutorul a două
iaterale de
(9), cu
secţiunea de 5-6 mm, şi a unui fir frontal,
proră (6),
tot din kapron. Cel mai bine Însă este să se folosească cablu de
3 mm. Cablurile
laterale se trec
fixate de
părţile arborelui
60 cm distanţă
se prind de partea exterioară
patinelor
capăt al cablu lui de proră se fixează de
prindere de pe arbore, iar celălalt
două ori prin orificiul din bastonul de nl"\l'nnr,o;;,

UI
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mÎnd un nod strîns, iar mai departe,
orificiul din
vîrful lonjeronului, legind din nou
nod strîns.
Cînd se formează nodul'\' bastonul de bompres trebuie să se afle deasupra lonjeronului, la înălţimea
10-15 cm.
unghiul superior al velei mici (8) se cos bine, În
ambele părţi, două şaibe metalice cu diametrul de
6-8 mm. Ţesătura din care se face \tela se taie în
interiorul şaibelor şi se trece prin orificiul format firul
de
(9), după care se leagă într-un nod dublu.
9 se petrece peste roia (5) fixată pe arbore,
lui liber legîndu-se În partea de jos a locaşu
pentru arbore.

diferite ale medianei În
variabii
date de firul
fixat cu capătul superior pe tija 3,
printr-un inel amplasat
mijlocul bazei triunghiului (6). Bisectoarele vor fi
reprezentate prin firul fixat cu capătul
superior tot pe tija 3 şi tot printr-un
inel, de data aceasta Însă amplasat În
mijlocul arcului inferior al cercului (7)
pe care se sprijină baza triunghiului.

Înălţimea îşi modifică
cu
ajutorul firului cu greutate
de
asemenea, pe tija 3.
Deplasînd tija pe arcul de cerc a
cărui coardă serveşte drept bază triunghiului, se demonstrează modificarea progresivă a triunghiului şi
schimbările corespunzătoare În poziţia mediane;, bisectoarei şi Înălţimii
acestuia.

'Triunghiul a cărui construcţie este
prezentată În imaginea alăturată reprezin1ăun mijloc didactic original
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ce poate fi folosit cu succes În activitatea cu elevii, pentru a-i ajuta să-şi
însuşească particularităţile triunghiurilor şi ale elementelor acestora: mediane, bisectoare şi înălţime..
Principalele piese care vor fi folosite sint: 3 foi din placaj, 5 greutăţi
miei şi 5 fire de aţă colorată.
Partea superioară a panoului (1) va
avea formă de cerc incomplet şi va fi
unită cu un dreptunghi. Cercul incomplet va servi drept ecran pentru
demonstraţii. Dreptunghiul din placaj se acoperă cu un paravan dublu (2).
Triunghiul variabil şi elementele lui
se montează pe panou şi pe partea
inversă a paravanului. limita de separaţie dintre partea vizibilă ci panou lui
şi parava'n, fiind coardă de cerc, serveşte drept bază triunghiului. Vîrful
acestuia se va afla pe tija 3 a manivelei
de rotire (4), fixată pe partea inversă a
panoului, În centrul cercului. Părţile
laterale ale triunghiului, mediana, biseCtoarea şi înălţimea vor fi cele cinci
fire de aţă colorată. Acestea se vor
menţine Întinse cu· ajutorul unor mici
greutăţi (5) suspendate la capetele
inferioare.
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Un adevărat ajutor şi prieten În muncă, invăţătură şi divertisment,
recenta realizare a industriei electronice româneşti, casetofonul STAR,
se află la dispoziţia cumpărătorilor, În magazirrele de specialitate ale comerţului de stat
Aparat portabil, destinat Înregistrării şi redării de semnale sonore În
banda de frecvenţă 80-8000 Hz, pe benzi m,a.gneiice de tip Compact-Casset..
te, casetofonul STAR poate fi utilizat pentru inregistrarea şi redarea discu ..
rilor preferate de muzică populară, uşoară şi simfonică, În Învăţarea limbilor
străine, pentru inregistrarea de cursuri etc.. Casetofonul STAR este un aparat avantajos şi datorită dimensiunilor reduse, consumului mic de putere
şi unei manipulări simple..
Pentru cei care doresc să-şi procure casetofonul STAR, menţionăm că Înregistrarea
este monofonică pe două piste, viteza ben..
zii magnetice este de 4,76 cmls, dinamica aparatului este de minimum 40 dB, iar fluctuaţia
de maximum 0,4 la sută.
Timpul de rulare rapidă a casetei (se reco",
mandă tipul Compact-Cassette) este de 120 s,
puterea de ieşire fiind 0,4 W.
Antrenarea părţii mecanice se face cu ajutorul unui motor cu curent continuu, cu stabilizare electronică a turatiei.

REALIZARE' DE PRESTIGIU A
INDUSTRIEI
ELECTRONICE
ROMANEŞTI,
CASETOFONUL
STAR, CONSTRUIT DE PRESTIGIOASA INTREPRINDERE IEŞEANA «TEHNOTON», SE GA.
SEŞTE IN TOATE RAIOANELE
DE SPECIALITATE ALE COMER~
TULUI DE STAT. PRETUL UNUI
CASETOFON STAR ESTE DE
2058 LEI.
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Casetofonul STAR are două intrări: una
pentru radio şi microfon, 0,2 mV şi picup
100 mV, şi două ieşiri pentru difuzor suplimentar de 8 n şi pentru amplificator

0,5 V/10 kO.
Alimentarea casetofonului STAR se face
fie cu baterii - 7,5 V (5 baterii R 14), fie la reţea
- 220 V/OO Hz. Consumul mediu de curent in
cazul alimentării la baterii este de 120 rvA.
Casetofonul STAR se remarcă şi prin dimensiunile sale reduse (245 x 140 x68 mm), avind
o greutate minimă de 1~75 kg (cu baterii).

din revistele
d spe i litate
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Puterea de ieşire este de aproximativ 9 W cu tranzistorul 2 N 3632. Bobinele se iacdin CuAg rjl 1 mm cu diametrul bobinajului de 9 mm; astfel,
are 2 spire, lungimea bobinei fiind
5 mm, L;, are 3 spire, lungimea
bobinajului de 7 mm, iar L!8fe 6 spire,

RECIPTOR
PIITRI
TlllC IAIDĂ

Receptorul se montează pe modele
reduse, eventual chiar pe rachete pentru aprinderea unor trepte.
De tip superreacţie, acest receptor
lucrează În banda 27-28 MHz. Primul
etaj este amplificator de antenă, după
care urmează detectorul cu superreacţie. in colectorul tranzistorului V,
bobina LI este construită pe o carcasă
cu diametrul de 4,2 mm şi lungimea de
10,5 mm, prevăzută cu miez reglabil.
Pe carcasă se bobinează 15 spire

lungimea bobinajulul fiind 20 mm.
l, este un
de radiofrecvenţă din
CuEm ti>
avînd 12 spire cu diametrul de 4 mm.

«R.ADIOTECHNiCA»R.P. UNGARĂ

L4

32

CuEm r$ 0,3, priză la spira 5.
Bobina l, are 45 de spire CuEm
f> 0,1 pe o carcasă de ferită (lnductanţa
30-40 ,uH), bobina La are 470 de spire
CuEm f> 0,1 tot pe carcasă de ferită şi
are inductanţa 0,2 H.
Emiţătorul va fi modulat cu semnal
AF de 2500-3500 Hz. Greutatea receptorului este În jur de 14 g.

«RADIO» - U.R.S.S.

RIIIOO

pF
t5K

,
Eficacitatea circuitului este de
riS la +19 dB
frecventa de
şi de
+19 dB pentru
kHz.
impedanţa de intrare este de 40 n,
iar
de ieşire de 180 Q.
distorsiune
valoarea

2X2.2nF

H 2,2nF
-...........-î-=-"'----"J 24V

TIII
de 0,1% pentru un semnal de ieşire
de 2 V.

«TRANZISTOR AUDIO ANO
RADIO C5RCU!TS - MULlARD»

-·ANGlIA
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+18 V
3 9 K.o.
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fDIDllTRI
Intensitatea sonoră poate comanda
operaţii dintre cele mai diverse. Astfel, dacă într-o clasă de şcoală zgomotul produs de elevi depăşeşte un
anumit nivel, aprinderea automată a
unui bec poate atrage atenţia copiilor.
Undele sonore sînt captate de microfonul M, apoi amplificate de primul
tranzistor TI (EFT 353, EFT 319 etc.).
Semnalul electric excită apoi tranzistorul T~ (EFT 323 sau AC 180),

1Kn

după

care este redresat şi aplicat
iarăşi bazei tranzistorului T,. În colectorul său este montat un releu, care
prin contactele sale comandă un e!ement de execuţie (bec, motoraş etc.).
Din potenţiometrul R., se· stabileşte
pragul de zgomot de
care sistemul
intră În funcţiune.

la

«ML.ODI TECHNIK»R.P. POLONĂ
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II llR TV
Se pot verifica receptoarele TV cu
ajutorul unui osciiator simplu construit
cu un tranzistor AF 239 sau echivalent
Bobina L se construieşte din sîrmă
C uEm
1
are 4 spire pas 1 mm şi
mm.
Ca semnal video se poate cupla

unul sinusoidal cu nivel sub 1 V.
Cuplarea testerului la boma de antenă
a televizorului se face
cablu de
75
,Acordul
se obţine
din
de

«EIERMESTEFb- R.P. UNGARĂ
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Exemple

CALiNESCU

calcul

de
90.80.0050.60.00
40.20.00=fi!traj de corecţie absolută

50.20.00+
30.10.00
80.30.00=filtraj de corecţie

numărul

de

bază

sînt

80.70.0050.60.00
30.1O.00=filtraj de corecţie absolută
numărul

hîrtiei noi

v.

30.10.10+
60.00.20

90.10.2.0=filtraj de corecţie nou (calcul).
filtre În toate culorile,
Deoarece
se scade un
gri corespunzător
valorii minime:
90.10.2010.10.10
80.00.10=filtraj de corecţie nou (practic),
Condiţii generale
Obţinerea unor copii color de bună
calitate şi În condiţii de reproductibilitate este condiţionată de o serie de
factori, printre care:
- calitatea materialelor folosite
(film şi hîrtie);
- calitatea chimicalelor (grad de

folosit (rezultatele oporiginale date
materialelor fotosensi-

f"nlr.:>c:,nlilnf1 reţelelor

1 b. Filtrele se află Între condensor
filmului. Sistemul nrr,'to'o",,'"
bine filtrele, dar
execuţia unor condensoare speciale. Acest
caz este rar întîlnit, mai des
varianta
plasării filtre!or Între lentilele condensOfului.
c. Filtrele se află
Este cazul uzual CÎnd se folosesc
aparate de mărit
cu sertar
filtre.
se aşază pe o
mica ramă prinsă de axul
află discul roşu ce se int,orrllln,o ia
Încadrare pentru hîrtia alb-negru. Filtrele nu se deteriorează de căldură,
dar sub acţiunea luminii se decolorează, dezavantajul constînd În decolorarea neuniformă, filtrul părînd pătat
În zona centrală.
punct de vedere optic se
duce o micşorare a profunzimii
lucru care impune o rereglare a
imaginii cu filtrele interpuse.
caz, pentru formatele mici
corespunzător unor obiective cu focale egale sau mai mici
50-55 mm,
modificarea de profunzime este nesesizabilă dacă pachetul de filtre nu
este foarte gros.
S-au realizat dispozitive cu discuri
rotitoare (fig. 2) plasabiie sub obiectiv

mare grad de adaptabilitate, Un
de dispozitiv, prezentat în fig. 3,
următoarele părţi compoorificii prevăzute cu
progresive,
3
corectie
azuriu, disc auxiliar conţifiltrele
00.05.00, 00.00.05,
05.05.00,
şi cel puţin
un orificiu liber.
4 este necesar
pentru corectiile de mica
casare În completarea valorilor
discurLFiecare disc are un
"fără "filtru de corecţie corescazului În care culoarea asenu intervine. Pe margine, discurile au notate valorile filtrelor.
5. Ax central
Şaibe intermediare distanţoare; au
o grosime cît mai mică, condiţionată
de precizia realizării dispozitivului, asfînCÎt discurile să
se atingă între ele.
rlo,nc:j'tat,

nu

7,

Şaibă

8. Piulită centrală
9. Braţ de fixare.
Dispozitivele de acest fel se întîlnesc destul de rar şi În general neexecutate industrial.
Un caz
de filtrare substractivă îl
obiectivul
(fig.
4). la acest obiectiv există
filtre
care se introduc
două
de lentile.
pătrundere al
se
intensitatea culorii. Acest obiectiv este
o soluţie practică şi ieftină de corecţie,

recentă prezintă

foto

deosebiri construc-

tive.

00

Două butoane permit modificarea
celor trei culori. Un conductor optic din
plexiglas permite citirea valorilor de
corecţie În Întuneric prin preluarea unei
părţi din lumina imaginii date de obiectiv.
Aparatele cele mai moderne destinate măriri lor in culori utilizează filtre
interferenţiale. Drept sursă de lumină
se foloseşte un bec cu halogeni dispus
Într-o oglindă concavă (parabolică, de
obicei) astfel Încît fluxul de lumină,
după ce prezintă o secţiune minimă,
se răspÎn~eşte pe o suprafaţă ceva mai
ma\.e decît formatul maxim al negativuh.ri, fără ca să mai fie necesar un
sistem condensor (fig. 6).
În zona de sectiune minimă a fluxului luminos se i~troduc trei filtre de
sticlă În mod progresiv, reglîndu-se
din exterior intensitatea luminoasă dorită. Cele trei filtre au depuse În vid
straturi speciale care permit o trecere
selectivă a luminii din considerente
interferenţiale. Filtrele fiind de sticlă,
nu se pot deteriora decît mecanic, prin
lovire sau zgîriere.
Lumina emisă de becul cu halogeni
este adunată Într-o cutie cu pereţi
o placă de material plastic
a",.".,",-'I.<I înlocuind clasicul condensoro Pentru tehnica alb-negru se înlocuieste
color cu un sistem cu
bec .
sau fără) şi se
,nt~f'\"l"r'o În locul cutiei pentru lumină
un condensor (fig.
După schema prezentată sînt realizate cele mai moderne aparate de
cele din
de

O O

--
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dar cîmpul colorat este uşor neuniform la valori mici. Faţă de soluţia
principială, obiectivele de construcţie

-

ABURARIA
TIMPUlII
DI IIPIIIRI
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In practică se Întîlnesc situaţii În
care trebuie verificată valoarea timpului de expunere, 'deoarece acesta împreună cu deschiderea diafragmeidetermină cantitatea de lumină care
pătrunde În aparatul fotografic şi realizează expunerea peliculei.
O metodă simplă de măsurare a
timpului de expunere constă în fotografierea rastrului de pe ecranul unui
tub de televizor.
Se cunoaşte că în sistemul de televiziune OIRT (adoptat şi de ţara noastră) rastrul se formează prin deplasarea spotului electronic pe orizontală
şi verticală, cu ajutorul l1!1or tensiuni
avînd formă de «dinţi de ferăstrău»
aplicate bobinelor de deflexie. Frecvenţele acestor tensiuni sînt 15625 Hz
şi, respectiv, 50 Hz.
Un cadru complet este format din
625 de linii orizontale, descrise pe
durata a două semicadre (un semicadru cu liniile impare şi altul cu cele
pare).
Semnalul complex de televiziune
conţine şi impulsuri de stingere care
realizează blocarea fasciculului de
electroni pe durata curselor de Întoarcere. Astfel, după fiecare linie
orizontală se transmite un impuls de
stingere cu durata de11 f1.S, iar după
fiecare semicadru, un impuls de stingere avînd durata de 1,6 ms.
Durata unei linii fiind egală cu 64 f1.S,
rezultă că după .fiecare semicadru
25 de linii sînt inâctive,
electrode
nic fiind stins de către
stingere pe verticală.
parcurge deci
într-un timp egal cu 20 -

Un
M 700, este cel din fig. 8.

după care În timp de 1,6 ms se întoarce
în poziţia iniţială pentru a Începe explorarea unui nou semicadru.
Astfel, dacă timpul de expunere al
unui aparat fotografic este mai mic de
18,4 ms, pelicula va fi impresionată
numai de o parte din liniile orizontale
ale unui semicadru.
În funcţie de tipul obturatorului (cen. trai sau cu perdea), sînt posibile imagini ca acelea din fig. 1 şi, respectiv,
fig. 2.
După developare se măsoară direct
pe film (sau pe o copie pozitivă mărită)
lungimile AD şi SC.
Lungimea segmentului SC fiind direct proporţională cu timpul de expunere, acesta se va putea calcula cu

DURST

Timpul de expunere se va calcula cu.
relatia:
T'= 18,4. (GH + EF) + 1,6 (ms)

EH
Precizia măsurătorilor este minimă
în cazul unor imagini ca aceea din
fig. 6, deoarece nu se poate aprecia

Alte construcţii ,de aparate de mărit
cu filtre intederenţiale se apropie de
forma clasică (de exemplu, aparatul
LUCKY, din fig. 9), ele avînd Însă
aceeaşi structură principială.
Aparatele cu filtre interferenţiale
sînt din păcate deocamdată greu accesibile prin preţul ridicat, ceea ce limitează 'utilizarea lor de către amatori.

Rezultate foarte bune se obtin cu
utilajele obişnuite, adică un apa'rat de
mărit cu sertare pentru filtre şi filtrele
de corecţie cunoscute. Cheia unui
rezultat bun constă Într-o prelucrare
corectă a materialelor fotosensibile si
În realizarea În mod ordonat şi îngrijit
a succesiunii de probe pentru determinarea corectiei finale. Fără a se depăşi formateie uzuale (maximum
18x24 cm), chiar şi aparatul de mărit
de mici q,imensiuni, cel din
10 de
5,
exemplu, respectiv aparatul
permite obţinerea unor fotografii În
culori de bună calitate.

cît a durat expunerea în timpul cursei
de Întoarcere.
Dacă nu se dispune de o probă
suplimentară, se poate aplica relaţia
aproximativă:

T

=

18,4. SC
AC

1
250

125

+ 08,ms.
( )

1000

500

Minim

12,4

6

1,5

Normal

16,6

8

2

Maxim

20,8

10

0,75

1,25

2,5

relaţia:

=

18,4. SC
(ms)
AD
Tn cazul obturatoarelor cu perdea,
imaginile prezintă o înclinare faţă de
orizontală (fig. 2). Mărimea unghiului
o<: depinde de viteza de deplasare a
perdelei obturatorului. Unghiul este
cu atît mai mic cu cît viteza perdelei se
apropie de viteza de deplasar~ pe orizontală a spotului electronic. In acest
caz, segmentul SC se poate măsura
pe orice dreaptă paralelă cu marginea
verticală a imaginii (fig. 3).
Considerîndu-se satisfăcătoare precizia de ±25%, valorile timpilor de
expunere trebuie să se Încadreze În
limitele prezentate în tabelul alăturat.
Pentru efectuarea măsurătorilor se
procedează astfel: strălucirea fi ind la
maximum, se caută ca dimensiunile
verticale ale imaginii să nu depăşească
cadrul ecranului. Fixînd diafragmele
necesare, se fotografiază ecranul televizorului de la o distanţă convenabilă.
Pentru fiecare valoare a timpului de
expunere se vor efectua 2-3 fotografii,
deoarece nu avem o sincronizare Între
baleiajul pe verticală şi momentul declanşării expunerii.
Din această cauză sînt posibile si
ca acelea din fig. 4 şi fig. 5. I'n
cazuri trebuie ţinut cont şi de
timpul de ,6 ms necesar cursei de
Întoarcere pe verticală.
T
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Descoperind simbolul înscris pe suprafaţa ascunsă a fiecărui zar, veţi
un nume celebru.
incepeţi cu zarul de sus, avînd drept cod: punct negru- E, cruce- O,
negru - H, punct şi virgulă - T, asterisc - L
-
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(galben,
culorii maro pe care
cei de curmale.
uscare tot colierul se Iăcuieşte
- ca acesta

nnlrtn4"~Uln
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5 1.1. 7
6148

lor este 1, li, III,IV.
Pionul se transformă În
damă la partener.
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Care este drumul cel mai s~urt pînă la sosire?
aflaţi În mde secunde cărei ma- •
amprenta de pneu surprinsă sub lupă.

Două

dintre cele 6

maşini

•
~

sint identice. Care sint

acestea.?

IIITIIIi II
Orizontal: 1. Disciplină cu ... circuite
integrate; 2. Se măsoară in litri şi
farazi; a Poate fi şi
sau
NPN; 5. Umblă la...
dar nu turistice;
sau staţionar;' 9.
zează amatorii; 11.
căutat; 13. Pune În
mandă statică; 15. t;;:...".,.""r",,:,,:"'''''''
noase; 16: In receptoare MF.
Vertical: A-B Indrăgită de tinerii
noştri cititori.
'
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IIIITIII IIIIIIIZITĂTII
1) În imagine sint prezentate două
careuri obţinute cu ajutorul unor cartonaşe pe care' sint Înscrise cifre. in
fiecare careu, suma cifrelor de pe
fiecare latură este aceeaşi, in primul-

14; iar în cel de-a] doilea - 12.
Folosind aceleaşi opt cartonaşe.
alcătuiţi un careu de aceeaşi formă,
care să aibă pe fiecare latură suma 17.
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ORIZONTAL
1) Fizician român (1913-1965) care
ge la ideea «pulsaţiei UniversuProeminentă personalitate inconducătorul

«Şcoalei

........ '<;::Ou,,,':;;,''''. mine şi arhitectură».
A~IDA4rt~l'ii şi arhitecţii oraşelorromâneşti, realizai tun. 3) Clare şi limpezipostament - În crom.
rezolvat - Urcă de la
fluid. 5) In coerentă! 81, perioada 6 - Simbolul
cupru luI. 6) Părintele «automobilului
aerodinamic corect» - Partea maşinii
sau a unui sistem tehnic cu faţa su-

::: ..·.0" ..01

perioară plană şi orizontală. 7) Negaţie

- Cută! - Creatorul şcolii chimiei
minerale româneşti. 8) Energetician
român, descoperitorul pe plan mondial al energiei deformante-Inventatorul naiului (mit.). 9) Prim ordin! Instrument de suflat sinonim cu aceeaşi voce. '10) Zootehnician francez,
preşedintele Federaţiei Europ~ne de
Zootehnie, autor a numeroase lucrări
de nutriţie animală - Filozof francez
(1766--1824). 11) «A 15», creat de
lonescu-Siseşti (pl.) Starea ideală
a metalelor.
'

j

triei sau autogeni. 4} Unealtă veche şi
mereu nouă - Savantul În carte. 5)
Usturoi (reg.) - Acesta - Yolanda
Rusu.6) Primul start! - Recipient folosit la cardă şi la maşina de laminat.
7) În cote! - Cupru - Ulmus cam pastrisa 8)' Inventatorul injectorului cu
păcură, care îndrumă instalarea primelor motoare diesel În RomâniaPahar de 300 mI. 9) Tub retezat! Creatorul planorului monoplan prevă
zut cu tălpi de schi. 10) Autorul poeziei «Meşterul Manole» din volumul
«lampadoforie» urt! 11)
Electrod pozitiv
lui
Coandă, co
versorul de
sivi, pentru
reacţie».

2

3
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mân, cu renume in dopiei - Promotor al
româneşti care a studiat
energetică a rîurilor noastre. 2) p'ionier de frunte al petrochimiei,
deţinătorul a 40 de brevete 'in ţară şi
17 În străinătate - Eugen Oprea. 3)
«Plasă» industrială foarte fină - Elec-

23

sugestii. Deocamdată nu vom înfiinţa
o rubrică de mică publicitate.
BURNEA NICOLAE - 'Craiova
După cum puteţi constata, am şi
început un serial despre materiale
semiconductoare speciale, şi ailume
despre fotodiode.
in rest nu deţinem datele solicitate.
VLAD GHEORGHE - Alba Iulia
In grila 2 a tranzistorului MOSFET
T Hi se introduce semnalul de la oscilatorul din fig. 4. Articolul se va publica
În limita spaţiului tipografic.
IONESCU CONSTANTIN - laşi
Despre marcarea rez istoarelor vom
m~i publica unele articole În anul 1979.
PADURE CONSTANTIN - Bucu-

MUNTEANU SILVIU - Bucureşti
Vă recoma-ndăm ca În serie cu tranzistoarele TI şi T2 , respectiv În emitoarele lor, să montaţ; cîte un rezistor
de 1 Q - 5 W. Pentru stabilitate ridicati
valoarea rezistorului R6 la dublu, iar
R7 să aibă 4 k.<l Măsuraţi ca Între TI şi
T~ să aveţi exact jumătate din tensiunea de alimentare.
HUTH BERNARDT - Lug~
Desigur, în cadrul rubricii C~YO
vom mai publica receptoare cu dublă
sau triplă conversie. Receptorul la
care vă referiţi se numeşte «de trafic»,
fiind destinat numai pentru traficul
În banda de 80 m. In rest, consultaţi
un catalog de tuburi electronice.
PANCU VASilE - laşi
Adresaţi-vă unei cooperative de re-

reşti

Vă mulţumim pentru sugestii.
HASIOTBS N8COS - Botoşani
Cuplaţ; intrarea ampiificatorului prin
intermediul unui condensator de
5ţl[ la difuzorul casetofonului.
SAVOn.J AUREl - Vilcea
Nu deţinem schema casetofonului
«Ocean».
STOICA f IRANCISC - Buzău
Mulţumim pentru elogiile aduse revistei «Tehnium». Vom publica şi
scheme cu circuitul integrat la care vă
referiti.
DUMITRESCU ION -- Bucureşti;
TUCU MITiCĂ -- judeţul Mehedinţi
Veţi primi răspuns prin poştă.
PETRESCU MARIAN --Bucureşti
Materialul trimis de dv. este nepublicabil.
BODE COSTEL - judeţul Buzău
Impedanţa unei căşti telefonice este
de aproximativ 50 O. Ca să construiţ;
o punte RlC nu este nevoie de o cască
cu impedanţa de2 000 O, se poate
folosi cu succes şi cască telefonică.
la ieşire puteţi monta un transformator de ieşire; În primar cuplaţi tranzis-

paraţii.

CALOTA IONEL - Teleorman
Nu cunoaştem datele solicitate. Ca
să măriţi sensibilitatea unui miliampermetru trebuie să-i ataşaţi un amplificator ,deci să faceţi un irstrument electronic.
lORINCZI BSTV AN - Cluj-Na
poca
Vă mulţumim pentru felicitări şi
m

NICUlESCU MARIUSCluj-Napoca
Picupul WG 400, cunoscut
şi sub denumirea de «Mister H
iildu
p
viteze:
pe minut.
utilizează o doză stereo, dar
reproducerea este mono,
avind doar un singur amplificator. In mufa PU, cele
2 canale de la doză sînt
cuplate În paralel şi aplicate
amplificatorului. Acesta la
intrare are un potenţiome
tru pentru reg laj . de ton
(R 101) şi unul pentru volum (R 103).
.
Schema electrică În rest
este destul de simplă, puterea de audiofrecvenţă fiind În jur de 0,5 W.
Picupul nu se poate al;menta din baterii fiindcă motorul trebuie alimentat din
curent alternativ cu' frecvenţa de 50 Hz:
Desigur se poate monta
un difuzor mai mare, dar
impedanţa sa trebuie să fie
de 4..Q; lipsa' frecvenţelor
joase şi diminuarea puterii
de ieşire impun verificarea
condensatorului C 108.

r------

toarele, iar În secundar un difuzor cu
impedanţa de 4--m.
RUSU VASILE - Carei
Este foarte dificil' să vă specifiCăm
piesele din subansamblurile ce le po-

pe tărîm profesional. Materialele primite la redacţie vor fi publicate şi,
bineînţeles, aşteptăm alte materiale.
DOROBANTU GHEORGHE

sedaţi.
Vă
recomandăm

Mulţumim
pentru
apreCIeri
ŞI
sugestii. Materialul trimis redacţiei
este nepu"blicabil.
CATANA NELU - Arad
Materialul trimis de dv. nu îndeplineşte condiţiile de publicare.
SUMA CLAUDIU - Timişoara
Indicativele circuitelor enumerate de
dv. nu figurează În cataloage. Artîcolul
este nepublicabil.
CUŢARU VASILE - jud. Tele~~'
man
Mulţumim pentru aprecierile acordate revistei noastre. Scrisoarea dv. a
fost Înaintată la M:TIc.care vă va lămuri
posibilităţile de optimizare a recepţio
nării programelor TV În zona dv.
DRĂGUŞIN flORINEl - Telega
Vale
Înlocuiti tubul 6 11 P cu ECH81.
POP OVIDIU - Tg. lăpuş
Adresati-vă magazinului «Muzica»
din Bucureşti, care vă va furniza piesa

să

Bucureşti

renunţaţi

la
interconectarea
acelor
subansambluri şi să Începeţi a vă construi
radioreceptoare simple, de tipul superreacţie. În revista «Tehnium» veţi găsi
suficiente montaje de acest fel.
CHIRCA CONSTANTIN - Rimnicu Vilcea
Sînt transmisiuni radiotelegrafice de
date.
ST ĂN ICĂ ION - Rimnicu Vilcea
Valorile capacităţilor sînt exprimate
În pF.
IONESCU GABRIEL - Bucureşti
Radioreceptorul poate funcţiona
numai pe unde medii.
MINCA VIOREl - Alba Iulia
Se pot planta numai piesele indicate
de autor.
MOlDOV AN IOAN - Sibiu
De la detecţie, semnalul de audiofrecvenţă se cuplează la intrarea amplificatorului picupului. În acest fel,
redresorul picupului nu va fi suprasolicitat.
IONESCU CRISTIAN - Ploieşti
Eliminarea paraziţilor electrici se obţine prin montarea În paralel pe contactele releu lui a unor c.ondensatoare
de 0,1 JlF.
BONCEA ION - judeţul Garj
Diminuarea influenţei paraziţilor industriaÎi se obţine montînd aparatura
electronică În cutii metalice legate la
pămînt. Legăturile se vor face prin
cabluri ecranate. Conexiunile de alimentare vorfi decuplate prin condensatoare de 0,1 ţlF.
SERACU DAN - Oradea
Vă felicităm pentru succesele dv.

dorită.

STAN PETRICĂ - Drobeta-Turnu
Severin
În locul oscilatorului cu cristal de
cuarţ puteţi monta un oscilator le.
Dezavantajul constă În stabilitatea de
frecventă mai mică.
ARMAŞ GH. - Caraş Severin
Verificati tensiunile de alimentare,
inclusiv cele pentru filamente.
BRAHNEA ADRIAN - Tecuci
Verificati starea conexiunilor.
GRIGORE ALEXANDRU - Bucureşti

Micşoraţi luminozitatea şi dungile
vor dispărea. Nu este tubul defect.
liniile provin de la cursa de Întoarcere a spotului.
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