«Aşa

cum am mai spus nu o dată, dragi tineri, faceti totul pentru a deveni stăpÎni pe
ceea ce a creat mai de pret poporul nostru, Însuşiti-vă comorile ştiintei şi culturii universale!
Nu precupetiti nimic pentru a stăpÎni temeinic cunoştintele de bază din toate domeniile, pentru
a uni Într-un tot inseparabil munca, Învătătura şi ştiinta! Numai pe această bază vom asigura
Înflorirea continuă a patriei, Înfăptuirea Programului partidului, bunăstarea poporului, independenta şi suveranitatea României socialiste!»
NICOLAE CEAUŞESCU

INALTA PRETUIRE ŞI VIBRANT OMAGIU ADUS DE TIN;

TULUI DE PRESTIGIU SI STRALUCITULUI OM POLITIC
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A cum, la inceput de an, alătu ri de
intregul nostru popor, ştii nta român e as că omag i ază pe st rălu c i tul să u
reprezentant, tovarăşa academ ician
doctor inginer Elena Ceauşescu , savant de reputaţie mondială.
De-a lungul anilor, numele său s-a
Inscris cu litere de aur in rindul celor
mai distinse personal i tăţ i cu care naţiunea noastră se mlndreşte. S-a remarcat ca mii itant de seamă al partidului nostru comunisţ om de ştiinţă ,
exemplu de devotament şi abnegaţie
pentru cauza clasei muncitoare, minunatii soţie şi mamă.
Manifestlnd In permanenţă Inaltele
calităţi ale militantului revoluţi onar ,
care işi dedică intreaga activitate
idealurilor de progres material şi sp~
ritual al poporului, tovarăşa Elena
Ceauşescu a Infruntat cu curaj teroarea regimului burghezo- moşieres c, a
indeplinij funcţii de răspundere in
cadrul Uniunii Tineretului Comunist ş i
sindicatelor, dovedind o Inaltă pildă
de curaj, de combativitate de clasă, de
devotament neprecupeţit faţă de interesele clasei muncitoare. Oesfăşurlnd
o susţinută activitate pentru atragerea
şi mobilizarea femeilor, a oamenilor
muncii la lupla pentru lichidarea exploatării, apărarea drepturilor şi libertăţilor democratice, impotriva fascismului şi războiului, pentru independenţa şi integritatea ţării, tovarăşa
Elena Ceau,escu a dat dovada unor
inalte virtuţi comuniste, a unui patr iotism Inflăcărat, a unui devolament
neţărmurit pentru Infăptuirea idealurilor partidului şi poporului nostru.
Prezenţă dinamică, alături de preşedintele ţării, secretarul general al
parti dului,
tovarăşul
NI co lae
Ceau,escu, de ceilalţi tovarăşi cu
munci de răspundere In cele mai inalte
foruri ale conducerii de partid şi de
stat, tovarăşa Elena Ceauşescu a
luat parte activă la toate marile acţiuni
ale partidului şi poporului nostru care
au transformat România Intr-o ţară
modernă,

civilizată, prosperă .
tovarăşei
Elena
Ceau,escu, eminent om politic şi
remarcabil om de şti i nţă, este stri ns
legată de cele mai de seamă evenimen-

Activitatea

te d in v i aţa partidulu i şi poporu lui
nostru , din viata ştiinţ ifică a ţă rii. Ca
om de ş tiinţă, cu o arie largă de preo c upăr i intr-un domeniu de virf al
c erc etări i şti i nţifice contemporan e. cu
aplicaţi i directe in producţia de bunu ri
materiale, tovarăşa academician doctor inginer Elena Ceauşescu este un
demn rep rezentant al României peste
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hotare. Valoarea excepţională a activisale este confirmată de numeroase
titluri ştiinţifice conferite de instituţii
de prestigiu din ţara noastră şi din
multe ţări ale globulu i.
Cu mindrie patriotică am urmărit
manifestările de inaltă consideraţie şi
respect desfăşurate cu ocazia acordăr i i unor inalte titluri ştiinţ ifice tovarăşei Elena Ceauşescu de către academii ş i universităţi din peste 20 de
tăţii

ţări.

" In doctor Elena Ceau,escu, spunea Ernesto F. Villanueva, rectorul
Universităţii din Buenos Aires, recunoa,tem virtuţile femeii ce se consacrA muncii ,tiinţifice ti care i,i
asumA In spirit militant o responsabilitate In construirea unei socletAţi fArA exploatatori ti exploataţi».
Lucrările personale In domeniul compuşilor de sinteză macromolec ulari,
al pol imerilor şi elastomerilor, al cineticii polimerizării, traduse In mai multe
limbi, au consacrat-o ca specialist de
autoritate In aceste domenii, contribuind la creşterea prestigiului şcolii
româneşt i de chimie la cote Inalte pe
plan mondial.
Anul 1978 a fost marcat prin even imente de excepţie ale ştiinţei româneşti legate strins de numele şi prestigioasa activitate a tovarăşei Elena
Ceau,escu. In acest sens, evocăm
aprecierile elog ioase ale savanţilor din
Intreaga lume asupra succesului lucrărilor Congresului naţional de chimie desfăşurat la Bucureşti, sub d ~
recte conducere a tovarăşei academician doctor inginer Elena Ceau,escu.
Prezenţă activă alături de tovarăşul
Nicolae Ceau,escu, secretarul general al partidulu i tovarăşa Elena
Ceau,escu se preocupă permanent
de creşterea rolului femeii In societatea
noastră, de as igurarea celor mai bune
c ondiţii de muncă şi viaţă , de edu care
a c op iilor ţă rii În spirit comun ist. spint
in care ş i-a educat propriii cop ii.
Sint greu de redat in cuvinte recuno ştinţa sinceră a copiilor patriei, bucu
ria lor cind se Intilnesc cu tovarăşa

Elena Ceauşescu. Este de ajuns să -i
privim cum aleargă cu inimile desc hise
s-o I mbrăţişeze şi să- i ofere flori , să le
privim ch ipurile luminate de zimbet.
Ei ştiu că aceste minunate cond iţii
in care trăiesc şi i nvaţă sint create de
partidul comunist, partid in care tovarăşa Elena Ceauşescu desfăşoară
o bogată activitate. Sufletul său de
femeie şi mamă , plin de căldura ş i
omenia ce o caracterizează, este mereu
alături de cei ce reprezintă vi itorul ţă rii.
De activitatea tovarăşei Elena
Ceau,e.cu sint strins legate realiză
rile obţinute in domeniul educaţiei şi
invăţămintului. In inaltele fun cţii de
răspundere cu care este Investită mil itează pentru ca toţi copiii şi tinerii ţării
să se fo rmeze şi să se dezvolte potrivit
exigenţelor vremurilor noastre comuniste, asigurindu-li- se o pregăt i re temeinică , spaţii de şcolarizare, manuale
gratuite, o bază didactico-mater ială
corespunzătoare . Cu multă grijă i şi
indreaptă atenţia către cei mici, spre
şo i m ii patriei, i ncepători pe drumul
cunoaşter i i, de care se i nteresează in
permanenţă , spre a le crea c ond iţ ii
dintre cele mai bune.
Tn zorii acestui an nou ne exprimă m

profunda s t i mă pentru act ivitatea multilaterală a tovarăşei academic ian doctor ing iner Elena Ceau,escu, căre ia
li datorăm gratitudinea pentru prestigiul adus şcolii şi ştiinţei româneşti.
Doresc să felicit din toată inima
pe
tovarăşa
academ ician
Elena
Ceau,escu pentru inalta d isti ncţ ie,
Ordonul «Steaua Repub licii Social iste
România» clasa 1, acordată in semn de
preţ Uire pe ntru i ndelungata activitate
in m işc area muncitorească , revoluţ i o
nară , pentru contribuţia remarcab ilA
la dezvoltarea şi afirmarea şti inţei româneşti, pentru aportul deoseb it la
infăptuirea politicii partidului.
Cu prilejul fericitei aniversări, adresăm mult stimatei tovarăşe Elena
Ceau,escu omagiul nostru respectuos ş i urări de viaţă lungă , de sănătate,
bu curi i şi fericire, de noi şi strălucite
succese In i ntreaga activitate inchinată
b inelui ş i propăşirii patriei noastre
soc ial iste, pentru triumful In lume al
idealurilor de pace şi bună inţelegere
i nternaţională .
LA MULŢI

ANI!
Prof. RADA MOCANU,
adjunct al ministrului educaţiei
,i invAţAmintului
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Intregul nostru t ineret, Intregul popor omagiază, cu prilejul zilei de naşte
re, pe tovarăşa academician Elena
Ceauşescu, prestig i oasă personal i-

tate politică ş i ştiinţif ică , exemplu eloc vent de dăruire part i n i că pen tru
realizarea celor mai nobile idealuri de
progres ş i bunăstare. Promotor ne-

(

A GENERATIE, DE INTREGUL NOSTRU POPOR, SAVAN-

TOVARAşA

ELENA CEAUSESCU
•

abătut al noului in ştiinţă şi tehnologie,
distinsă cu inalte titluri academice şi
ştiinţifice ale unor prestigioase foruri
din ţară şi străinătate, tovarăşa Elena
Ceauşescu a contribuit prin lucrări
de inestimabilă valoare la transformaştiinţei
producţie,

rea

intr-un factor nemijlocit de
intr-un autentic catalizator
al progresului industriei şi economiei
româneşti.

Noi, tinerii care lucrăm Într-o ramură
industrială dinamică, industria producătoare de utilaj chimic, beneficiem din
plin de generoasa idee a valorifi cării
cercetării,

a implementării ştiinţei in
producţie, pentru creşterea indicilor
de eficienţă şi productivitate, idee stră
lucit materializati! de vasta activitate
de cercetare ştiinţifică şi inginerie
tehnologi~ desfăşurată in cadrul
Institutului Central de Chimie de
către tovarăşa academician Elena
Ceauşescu.

noastră, tinerii sînt
in procesul de utiliprocesul tehnologic.
Colectivul de lucru pentru stimularea
elaborării de idei tehnice a mobilizat
zeci şi sute de tineri in valorificarea
potenţialului creator necesar aplicări i
noului in producţia de utilaj chimic.
Eficienta economică a participări i
tinerilor la introducerea progresului
ştiinţific in tehnologiile de producţi e
se ridică la peste 200 milioane de lei,
roadele ideilor novatoare oglindindu-se In sporirea productivităţii muncii, in modernizarea tehnologiilor, in
valorificarea resurselor secundare. Numeroase propuneri de invenţie, printre
care confecţionarea de perii pentru
lustrun ţevi, in vederea obţinerii condiţiilor optime de suduri complexe,
dispozitivul pentru măsurarea cu ajutorul unui laser de aliniere de joasă
putere, a planeităţii şi orizontalităţii
suprafeţelor, dispozitiv pentru sudura
automati! a ştuţurilor sau procedeul
de sudare in baia de zgură a segmenţilor pentru fundurile eliptice ale coloanelor şi recipientelor de reacţie in
industria chimică, reprezintă rodul aportului tinerilor in introducerea ştiin
ţei in producţie. O adevărati! piatră
de incercare a creativităţii a fost şi
realizarea presei de 1 600 de tone,
utilaj de mare randament şi competitivitate.
Colectivul nostru , in care muncesc
peste 1 700 de tineri, raportează cu
mindrie obţinerea unor rezultate bune
În producţie , În care s-au evidenţiat

in Întreprinderea

integraţi din plin
zare a ştiinţei in

aproape 600 de utecişti; peste 2 ()()() ae
muncitori, tehnicieni şi ingineri au
participat la concursuri profesionalştiinţifice, olimpiade pe meserii, la
sesiuni de comunicări, la actiuni de
popularizare a ştiinţei şi de prezentare
a tehnologiilor moderne in industria
chimică. Ridicarea eficienţei economice a activităţilor noastre se materializează prin strinsa legătură a sectoarelor de concepţie şi producţie , prin
elaborarea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente. Cursurile politehnicii muncitoreşti asigură ridicarea
calificării tinerilor, continua perfecţio
nare a acestora.
Cu profundă dragoste şi recunoştin
ţă, cu dorinta de a ne arăta demni de
inaltul exemplu de competenţă şi dă
ruire al savantului şi omului politic, ne
angajăm in
fata tovarăşei Elena
Ceauşescu să asigurăm În continuare
realizarea indicilor de productivitate
industrială, să sporim prin fortele
noastre de creativitate introducerea
noului in tehnologiile de realizare a
utilajului chimic, să continuăm valorificarea superioară a progresului ştiin
ţific in producerea instalaţiilor necesare avintului chimiei În ţara noastră .
Dorim din adincul
conştiinţelor
noastre de constructori ai socialismului să aducem cele mai calde felicitări
tovarăşei
academician Elena
Ceauşescu pentru inalta distincţie
acordată, Ordinul «Steaua Republicii
Socialiste România» clasa 1, pentru
activitatea indelu ngati! in mişcarea revoluţ ionară, pentru contribuţia remarcabilă la dezvoltarea şi afirmarea ştiin
ţei româneşti, pentru aportul deosebit
la lnfăptuirea pol iticii partidului şi statului de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate in patria noastră.

exemplul strălucit de
inchinati! progresului
intregii noastre societăţi, aducem din
toată inima urările noastre, incărcate
de afecţiune şi recunoştinţă, tovarăşei
academician doctor inginer Elena
Avind in

faţă

existenţă umană

Ceauşescu.
La mulţi ani, viaţă Indelungati! şi
putere de muncă alături de iubitul
nostru conducător , tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, spre fericirea intregii
noastre naţiuni .

GRIGORE JEAN, secretar
adjunct al comitetului U.T.C.,
Intreprinderea de utilaj chimic
«Griviţa ro,ie» Bucureşti
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Noi, viitorii specialişti in domeniul
chimiei, ne gindim plini de emoţie la
activitatea şi rezultatele de renume
mondial obţinute de tovarăşa academician doctor inginer Elena Ceauşescu.
Membră a numeroase academii din
Europa şi de pe alte continente, ca
urmare a unei rodnice activităţi ştiinţi
fice, tovarăşa Elena Ceauşescu imbină armonios activitatea ştiinţifică
cu cea politică, fiind pentru noi, tineretul care studiază chim ia, exemplul
cel mai demn de urmat
Ne străduim cu toţii, prin activitatea
pe care o depunem, să obţinem rezultate cit mai bune In domeniul specialităţii pe care ne-am ales-o şi să contribuim prin munca noastră la dezvoltarea
chimiei româneşti.
Imbinăm armonios activitatea teoretică cu cea de cercetare ştiinţifică,
o serie dintre elevii noştri obţinind
pină in prezent rezultate bune in acest
domeniu. Astfel, putem cita unele
dintre temele care se află in plină
cercetare: obţinerea lecitinei şi obţi
nerea colesterolului din măduvă. Ca
urmare a unei bune pregătiri ştiinţifice ,
elevii liceului nostru au obţinut rezultate bune la faza pe ţară a olimpiadelor
de chimie. Ne mindrim cu locurile 1, II şi
III cucerite la aceste confruntări ştiin
ţifice. Ne desăvirşim pregătirea practică in instalaţiile productive realizin d
obiecte şi produse diversificate de pr imă necesitate pentru populaţie. Astfel.
elevii noştri activează in secţii de producţie , contribuind la obţinerea unor
produse
specifice
industriei
de
medicamente, a produselor chimice
etc. Mulţi elevi activează şi in secţiile
prod uctive de vopsele, mase plastice.
răşini sintetice, trecind periodic, in
cursul anului de studiu, prin toate
fazele 'IIiitoarelor munci de chimişti.
Astfel, prin munca noastră, prin
dorinta de a aplica cu consecvenţă
principiile active, dinamice, revoluţio
nare pe care le-a imbrăţişat in complexa activitate tovarăşa academician
doctor inginer Elena Ceauşescu, ne
formăm in spiritul muncii şi dăruirii,
al afirmării generaţiei tin ere In făurirea
socialismului şi comunismului in 1ara
noastră.

Pli III
,CII TIIIII
Tmi revin in memorie caldele cuvinte
străbătute de o profundă responsabilitate, o autentică profesiune de credinţă, rostite, nu de mult, de tovarăşa
Elena Ceauşescu: «Avem datoria
să acţionăm ca pretutindeni ştiinţa,
cuceriri le geniului uman să servească omului, bunăstării şi fericirii sale, să slujească păcii şi progresului intregii umanităţi. Aceasta
este astăzi cea mai inaltă şi cea mai
nobilă Indatorire şi răspundere a
oamenilor de ştiinţă de pretutin-

deni »,
Vedem in aceste cuvinte grija părin
tească faţă de generaţiile tinere, faţă
de afirmarea lor spirituală, faţă de
viitorul patriei noastre.
Aducem caldele noastre felicitări
pentru inalta distincţie acordati! tovarăşei Elena Ceauşescu, pentru activitatea sa de militant comunist, revoluţionar, pentru aportul deosebn la infăp·
tuirea politicii partidului şi dezvo ltare'
şi afirmarea ştiinţei româneşti, Ordin Ll'
«Steaua Republicii Socialiste Rom ânia» clasa 1.
Ne angajăm in acest timp, in care
intregul nostru popor cinsteşte prestigioasa şi complexa activitate ştiinţifică
şi politică desfăşurati! de renumi1ul
om de ştiinţă, academician doctor
Inginer Elena Ceauşescu, să depunem tot efortul pentru a ne indeplin i
toate sarcinile care ne revin, să contribuim prin tot ceea ce vom face la dezvoltarea chimiei româneşti, domeniu
in care avem drept călăuză valoroasele
rezultate şi indicaţii oferite ştiinţei
mondiale şi româneşti, de activitatea
desfăşurati! de către tovarăşa Elena
Ceauşescu.

Din adincul inimilor noastre tinere
şi inflăcărate ne alăturăm intregului

tineret al patriei noastre - români,
maghiari, germani şi de alte naţionali
tăţi - pentru a adresa tovarăşei Elena
Ceauşescu un călduros «La mulţi
ani!» şi multe rezultate valoroase pentru dezvoltarea chimiei româneşti.

NELA ANTOHI, secretar al
Comitetului U.T.C. - Liceul
ind ustrial nr. 5 Bucureşti
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In continuarea ciclului de materiale
privind construcţia alimentatoarelor
stabilizate, vom prezenta o metodă de
reducere a ondulaţiilor şi un procedeu
de micşorare a rezistenţei de ieşire.

REDUCEREA ONDULATIILOR
Stabilizatoarele utilizate pentru alimentarea unor montaje mai pretenţioase (amplificatoare de Înaltă fidelitate, preamplificatoare, scheme cu
circu ite integrate etc.) trebuie să aibă
un nivel redus al componentelor alternative În tensiunea de ieşire, mai
precis, amplitudinea ondulaţiilor nu
trebuie să depăşească ordinul milivolţi lor.
In principiu, pentru reducerea ondulaţiilor se procedează astfel: printr-un
grup R-C serie se preia de la intrare
o fracţiune a componentei alternative
şi se injecteazA Într-un punct al amplificatorului de eroare ales În aşa fel
incit la ieşire să apară o componentă
in antifază cu ondulaţiile ce se propagă in mod obişnuit. Reglind din
valoarea lui R fracţiunea i njectată, se
urmAreşte obţinerea unu i minim de
ondulaţii la ieşire prin anularea reciprocă a celor două tensiuni opuse .
Un exemplu practic in care se aplică
acest procedeu este dat in fig . 18.
Schema de bază reprezintă un stabilizator cu tensiune de ieşire fixă (12 V),
capabil să debiteze curentul maxim
de 1 A. Elementul regulator il constituie grupul repetor pe emitor T, - T"
unde TJ este tranzistorul serie, montat pe un radiator adecvat. Tranzistorul TI este amplificatorul de eroare,
primind tensiunea de referinţ!l de la
dioda Zener D, În bază.
Componenta alternativă de compensare este preluată de pe minusul
intrării prin grupul C-R-P, condensatorul avind rolul de a separa tensiunea
continuă . Acest semnal se injectează
in baza tranzistorului TI ; rezistenţa
R. favorizează trecerea ondulaţiilor
spre bază .
Pentru reglaj se porneşte alimentatorul şi se conectează la ieşire o sarcină de cca 0,5 A. Ondulaţiile sînt vizualizate pe osciloscop (de preferinţă)
sau sint măsurate cu un millvoltmetru electronic prevăzut cu o sondă
de curent alternativ. Prin manevrarea
potenţiometrului P se urmăreşte obţi
nerea unei amplitudini m inime a componentei alternative. La schema de

ziţie fixă a potenţiometrului P,
nea de referinţ!l din bază este

tensiucu atit
mai mare cu cit este mai mare curentul de sarcină.
Pentru reglarea potenţiometrului se
porneşte alimentatorul conectÎnd la
ieşire o rezistenţ!l de sarcină R, corespunzătoare curentului maxim (9 0/
12-15 W), prin intermediul unui Întrerupător 1. In paralel pe ieşire se mai
conectează un voltmetru 'pe scala de
10 V curent continuu. Inchizind şi
deschizînd intrerupătorul, urmărim va-

faţă ondulaţiile pot fi reduse sub 5 mV .
După acest reglaj, potenţiometrul se
imobilizează .

O altă metodă simplă de reducere
ondulaţiilor constă În divizarea rezistenţei din colectorul amplificatorului de eroare (R , = R\
R; ) şi montarea unui condensator suplimentar
de filtrare Între punctul median şi
masA (fig. 19). Metoda este universală şi nu necesită măsurători, dar nu
este la fel de eficientă ca artificiul
prezentat anterior. Raportul părţilor
R\/R; se ia de 1,2-1,5, suma R, fiind
c unoscută din schema de bază .
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Reducerea rezistenţei de ieşire se
impune În special atunci cind avem
de al imentat aparate şi montaje cu un
consum variabil şi care necesită totodată tensiuni bine stabilizate.
In fig. 20 este indicat un procedeu
simplu de reducere a impedanţei de
ieşire aplicat unui stabilizator cu ten siunea fixă de 9 V. Elementele adău
gate la schema de bază sint R" R,
şi P. Remarcăm cA in această schemă
sarcina este conectată În colectoru l
tranzistorului regulator (T, ). Amplificatorul de eroare TI, primeşte tensiunea de referinţ!l În ază (de la dioda
Zener D , ) şi semnalul de la ieşire in
emitor, prin dioda 2 "
Rezistenţa suplimentară R, are rolul de traductor de curent, la bornele
sale apărind o cAdere de tensiune
proporţională cu valoarea curentului
de sarcină . O fracţiune din această
tensiune este adusă pe baza lui T I
prin intermediul potenţiometrului P,
modificînd astfel tensiunea de referinţ!l din bază. Lucrul acesta este posibil prin introducerea rezistenţei R,
intre bază şi Zener (rezistenja preiă
diferenţa de tensiune). Pentru o po-
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de tens iune la bornele consumatorului. Prin manevrarea potenţio
metru lui P căutăm să reducem aceste
variaţii la minimum, adică să reducem
rezistenţa internă a sursei cît mai
aproape de ze·ro.
Dacă valoarea Înseriată a lui P scade
sub o anumită limită, se poate ajunge
la situaţia unei rezistenţe interne ne-

,,~;,:~.,~~!!!I.!;~:~!. Re

mentat de la o sursă de tensiune continuA de 18 V ,
montajul furnizează la ieşire semnal cu amplitudine
de cca 1,8 V. Frecvenţa generată poate fi schimbată
pr in alegerea valorii lui C!~ ea este de cca 1 kHz
pentru CI =270 nF, de cca 500 Hz pentru CI = 1 I ,F etc.
Stabilitatea frecvenţei este de ordinul 1.10-~ b in eÎnţeles dacă tensiunea de al imentare este, la rindul
ei, stabilizată .
Figura 2 redA schema unui generator de frecvenţă
infraa c ustică (sub 10 Hz) cu stab ilizare a ampl itudin ii. Alimentarea se face de la o sursă de 12 V,
c onsumul fi ind de cca 3 mA . Amplitudinea semnalulu i de ieşire poate f i reglată in intervalul 0-4 V prin
manevrarea potenţiometrului P.
Frecvenţa generată depinde de valorile R" R" C. şi
C" fiind de cca 6,5 Hz pentru piesele din schemă .
Alegînd R, =1 ,8 Mil, R, =5 ,1 Mil şi CI =C , =10 I'F,
frecvenţa coboară pină la aproximativ C,OI Hz.
Stabilizarea semnalului se face cu ajutorul diodei
Zener, care poate fi de 9,1-10 V .
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REDUCEREA IMPEDANTEI
DE IEŞIRE
'
In introducerea acestui ciclu au fost
prezentate semnificaţia şi importanţa
impedanţei (rezistenţei) de ieşire a
unui stabilizator. In esenţă, rezistenţa
internă se manifestă ca un factor
opus stabilizării, ea preluînd o parte
din tensiunea totală de ieşire, ş i anume o parte cu atit mai mare cu cit
este mai mare curentul consumat. In
consecinţă, rezistenja de ieşire a sursei conduce la vari aţia tensiunii la
borne În funcţie de curentul de sar-
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gative. Aceasta se manifestă prin creş 
terea tensiunii de ieşire la creşterea
curentului de sarcină.
Ca material bibliografic la acest capitol recomandăm lucrarea "Stabilizatoare de tensiune», autori C. Moldoveanu şi A. Stoica (Colecţia radio
şi televiziune, Editura tehnicA, Bucureşti 1974) .
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Varianta propusa In articolul de faţă
se caracterizează prin aceea că funclionează foarte bine şi cu un semnal
slab de intrare, respectiv, poate fi comandată de la un amplificator AF de
mică putere (sub 1 W) sau de la un
radioreceptor . portabil (<<Albatros»,
«Neptun» etc.), chiar la volum sonor
redus. Acest lucru s-a realizat prin
introducerea unui bloc amplificator
de audiofrecvenţă cu impedanţă mare
de intrare şi prin amplificarea suplimentară a semnalelor de poartă , după
filtre, pe fiecare canal In parte.

Varianta fără trânsformator (fig. 2)
foloseşte un condensator C, de O,68I'F
(eventual două de 0,33 I'F In paralel)
cu tensiunea de lucru de minimum
500 V c.c. Becul L. nu este indicator
de funcţionare (luminează slab), el
avind rolul de siguranţă fuzibilă In
cazul unei străpungeri accidentale a
condensatorului C" Siguranţa Sig. 4
nu protejează alimentatorul, ci Intregul montaj al canalelor, ea dimensionindu-se după consumul total de curent In coloanele de becuri (2 A,
3 A eter)'
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ALiMENTATOR

AMPLiFICATOR AF

Schema generală de principiu (fig. 1)
a fost despărţită prin liniile punctate,
pentru -a pune in evidenţă cele trei
blocuri mari componente: alim~ntato
rul, amplificatorul de audiofrecvenţă
şi blocul canalelor.

După

realizarea alimentatorului pe
masa de probă, se verifică funclionarea sa corectă . Atragem atenlia că
racordarea la relea se va face obligatoriu respectind faza ş i nulul , aşa cum
se indică In schemă. De aceea se va
identifica in prealabil borna de fază
a prizei, utilizînd un creion de tensiune. La ieşirea alimentatorului trebuie
să avem o tensiune continuă de cca·
12 V, care sa nu varieze perceptibil
la un consum de 25-30 mA (se foloseşte ca sarcină de probă o rezistenţă de 390-470 0;1 W).

ALiMENTATORUL
S-au experimentat cu bune rezultate două variante de alimentator, cu
şi fără transformator de relea, con structorul amator putind opta In funcţ ie de piesele de care dispune. Se
poate folosi orice altă sursa (de la
relea) , cu condilia să debiteze o tensiune continuă de cca 12 V, eventual
stabilizată , la un consum de curent
de cel pulin 30 mA.
Varianta din fig. 1 utilizează un
transformator Tr.l cu primarul pentru 220 V şi cu secundarul de 9 V~ /
0,3 A , o punte redresoare cu diodele
D -D. (orice tip la 30 V/m inimum
O,~ A) sau monolitică şi un condensator de filtrare C, (200-500 I'F/25 V) .

AMPLIFICATORUL
Blocul amplificator AF este realizat cu două tranzistoare TI şi T" In
montaj repetor pe emitor. mpedanţa
de intrare fiind astfel ridicată, se poate
introduce semnalul de audiofrecvenţă
pe un potenliometru de 250-470 kCl.
Semnalul este preluat de la i eş i rea
unui aparat de radio, magnetofon,
stalie etc., In paralel pe difuzorul a-
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BLOCUL CANALELOR
După

realizarea alimentatorului şi
a amplificatorului se poate trece la
experimentarea canalelor. In prealabil
se vor verifica tiristoarele, care trebuie
să aibă

R4
51

R7

P

6so.n

:.C4
47nF

R

toare.

tens iunea de lucru de cel puţin
400 V şi curentul de minimum 1 A .
NUL REŢEA Verificarea se poate face la orice
sursă de tensiune continuă de 12 V/
-12V
0,3 A, folosind schema din fig. 3.
Conectind intre poartă şi plus o rezistenţă R de ordinul 2-10 kCl, becul
C3
trebuie sa se aprindă şi sa rămină
100J.lF
aprins şi după in depărtarea rezisten15V
ţei. Prin deschiderea intrerupătoru
lui 1, becul se stinge. Cu cit este mai
+12V
mare valoarea limită a lui R, cu atit
este mai mic curentul limită (de amorsare) de poartă al tiristorului şi deci
FAlĂ RETEA acesta mai potrivit pentru scopul propus.

3,61\Q
POART!

CANALE
cestuia. Se va respecta polaritatea,
dacă este cazul (plusul radioreceptorului la plusul intrării) .
Condensatorul C, de 2-5 I'F/16 V
separă componenta continuă , iar rezistenţa R, limitează curentul absorbit de amplificator. Tranzistoarele T,
şi T, vor fi cu siliciu, de bună calitate.
Reglajul amplificatorului constă in
alegerea valorii lui R, (intre 240 kCl ş i
3 MCl) pentru audiţie fidelă Intr-o cască
telefonică (50 Cl) conectată intre plusul lui C, şi plusul alimentării. Da c ă
funcţionarea nu este satisfăcătoare
(se aude slab sau distorsionat), se
in c earcă alte exemplare de tranzis-
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Experimentarea canalelor se face
mai Intii separat. De exemplu, in fig. 4
a fost extras canalul de frecvenţe
joase (başi), prevăzut pentru probe
cu un singur bec de 40 W. Siguranţa
este obligatorie, mai ales la verificare,
şi ea se va alege după consumul beeulu i. In final ea se va inlocui cu una
corespunzătoare
consumulu i total
maxim pe canal (de exemplu, pentru
3 becuri de 40 W in paralel pe canal
vom lua siguranţă de 0,6 A).
Pentru reglarea filtrelor de joase ş i
Înalte se vor confectiona sau procura
in prealabil şocurile S, şi S, (identice) . Autorul a util izat transformatoare de la difuzoarele de radioficare,
de la care s-a i ndepărtat secundarul
şi s-au remontat tolele intreţesut.
Şocurile pot fi construite din orice
transformator
min iatură (S= 1,22 cm'). bobinind pe carcasa cea 1 5002000 de spire CuEm 0,15-0,2 mm.
Condensatoarele C. şi C, se ajustează experimental astfel Incit becul
L, să se aprindă (tare) numai la başi.
Rezistenţa R. nu se va micşora sub
3 kCl (valabil şi pentru R" R,,). Dacă
becul nu se aprinde deloc, tiristorul
fiind totuşi bun , se incearcă alt exemplar pentru tranzistorul T, şi, eventual, se micşorează puţin R, (dar nu
sub 390 Cl). Volumul canalului se reglează din P, sau din potenţiometrul
general P"
.
Analog se experimentează separat
şi celelalte două canale. Valorile optime ale condensatoarelor depind de
cal itatea şocurilor şi a tranzistoarelor.
După reglarea i ndividuală, canalele
se reunesc in schema-bloc din f ig. 1.
Se mai pot face mici retuşuri la condensatoare, pentru o separare mai
bună a frecvenţe lor (după ureche).
Dacă intensitatea luminoasa scade
pe toate canalele prin conectarea simultană, se măreşte pulin puterea
amplificatorulu i AF (se micşorează
R, pină la 1,2 kCl şi se reajustează R,
pentru o aJllplificare nedistorsionată) .
Montarea definitivă se va face numai
după terminarea reglajelor. Se va acorda atenlie deoseb ită la amplasarea pieselor şi la legături, pentru a nu
se produce atingeri sau apropieri prea
mari intre piese şi firele cu tensiunea
reţelei (faza). Nici o operaţie nu se va

(CONTINUARE IN PAG. 9)
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In cele ce urmeaza prezenta" , un
receptor şi un emitator pentru banda
de radioamatori de 144-146 MHz, montate pe o singura placă cu cablajul
imprimat
Receptorul cuprinde un amplificator de radiofrecventa (T,), montat in
circuit neutrodinat cu divizor capacitiv, urmat de un prim etaj de mixare
(T, ), la ieşirea căruia se obtine prima
frecventa intermediară (5,5 MHz). La
acest mixer se aplică şi un semnal sosit de la oscilatorul cu frecventa variabila (T,). Intre acest mixer (T, ) şi
cel de-al doilea mixer (TJ ) este intercalat un filtru de banda acordat pe
frecventa de 5,5 MHz, format din trei
circuite acordate LC (L" t... şi L" impreuna cu capacitatile aferente) , cuplate intre ele capacitiv. Tranzistorul
TJ indeplineşte functia de mixer şi de
oscilator local la ieşirea caruia se
obtine cea de-a doua frecventa intermed iara de 470 kHz. Semnalul cu
frecventa de 470 kHz este amplificat
de tranzistoarele T, şi T,. Semnalul
de la ieşirea ultimului etaj de frecvenţa intermediara (L,.) este detectat
cu ajutorul diodei punctiforme cu ger-

6

maniu
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Semnalul de audiofrecvenmerge la etajul amplificator
de audiofrecventa prin intermediul rezistorului R,., precum şi la amplificatorul semnalului de RAA (T.) prin
intermediul rezistorului R " . De pe
colectorul tranzistorului T., semnalul
de RAA amplificat se aplică pe baza
celui de-al doilea amplificator de frecventă intermediară (T,), iar de pe emitorul lui T, pe baza lui T. prin rezistorul RII' Pentru a putea asculta semnalele telegrafice se foloseşte un detector (mixer) inelar realizat cu patru
diode cu siliciu sau germaniu (toate
egale intre ele), care mixeaza semnalul celei de-a doua frecvente intermediare cules de pe i nlaşurarea L. cU
semnalul generat de oscilatorul 10cal
(T ,), cules de pe înlaşurarea L". La bornele rezistorului R,. apare frecventabalaie obtinuta ca urmare a mixării
celor doua semnale aplicate mixerului inelar, ad ică se obtine semnalul
telegrafic. Acest semnal se aplica,
ulterior, amplificatorului de joasa frecventa. Receptorul este al imentat tot
t impul cu tensiune stabil izata de 12 V:
stabilizatorul este realizat cu tranzisţă obţinut

torul T. şi dioda Zener PL 12Z. Ampl ificatorul de joasa frecventa este realizat cu tranzistoarele T,, -T,.. Ultimele trei tranzistoare (T", T2J şi T, .)
sint alimentate numai in poziţia RECEPŢIE a aparatului.
Emitatorul contine un oscilator pilotat cu cristal (T,.), care are in circuitul de colector un filtru de bandă
acordat pe frecvenţa de 36 MHz (L,o
şi L,,). Se pot folosi cristale cu frecventa de 7250 kHz, 9 MHz, 12 MHz
sau 18 MHz. Se observă ca, in felul
acesta. se vor selecta armonicele a 5-a,
a 4-a, a 3-8 sau a 2-a ale cristalului respectiv. Schimbarea cristal ului nu necesita nici o modificare a montajulu i.
Tranzistoarele T" şi T~. îndeplinesc
rolul de dubloare de trecventa, iar
tranzistoarele T , ,-T,o amplifică semnalul cu frecvenţa de 144 MHz.
Semnalul de la ieşirea etajului final
al emitatorului (T,o) se aplică la comutatorul de antenă. Acest comutator cupleaza antena fie cu ieşirea
emitătorului, fie cu intrarea receptorului. Comutarea se face de catre un
releu miniatură de 12 V cu doua contacte, fiecare cu două pozitii, de tipul
celor produse de Intrepr inderea ·,Electromagnetica». Cel de-al doilea contact comuta alimentarea (-18 V) fie
emitatorului, fie etajul ui de audiofrecventa al receptorului. Stab ilizatorul de
12 V (T.) primeşte continuu tensiunea
de -18 V.
Em itatorul poate oferi fie semnale
telegrafice (manipularea se face in
c ircuitul de colector al tranzistorulu i
T,. ), fie semnale modulate In ampli-

tud ine. Modulatia se aplică circuitelor
de baza şi emitor ale tranzistoarelor
prefinal şi final ale emitatorului (T" şi
T,o)'
Modulatorul este realizat cu 4 tranzistoare (T ,o - T , J ) cU etaj final in contratimp. Tranzistoarele finale sint de
tipul BO 135 (137, 139).
Transformatorul Tr • 2 este de tipul
celor folosite la receptoarele «Milcov»
(defazor). La transformatorul T r . 1
se folosesc tole şi carcasa de acelaşi
tip ca la Tr. 2. EI va contine in primar
de doua ori 150 de spire, iar in secundar 300 de spire din sirrnă cu diametrul de 0.30 mm CuEm. La transformatorul T r . 1, tolele de tipul E şi cele
de tipul I se vor asambla separat, şi
nu intretesut
Pentru protectia la supramodulatie
a etajelor final şi prefinal ale emitatorului se folosesc doua diode Zener
a caror tensiune insumata de stabilizare este de 33 V (PL 18 Z şi PL 15 Z).
Alimentarea intregului aparat se
face de la o sursa de curent continuu
(de preferinta stabilizata) care trebuie sa asigure o tensiune de 18 V,
la un curent de 0,8 A. Aparatul functioneaza corect la o variaţie a tensiunii de alimentare cuprinsa in limitele 14-18 V. Bineinteles că la o tensiune mai mică de 18 V, puterea emitătorului va scădea corespunzator.
Puterea nominală input a emitatorulu i (Ia tensiunea de alimentare de
18 V) este de 5 W . Aceasta putere se
obtine cind folosim in etajul prefinal
un tranzistor de tipul 2 N 3866. Se
poate obţine o putere mai ·mare la

,
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ieşire, pină
foloseşte ca

la 6,5 W in put, dacă se
prefinal un tranzistor de
tipul BFW 17 A . Tranzistoarele T, Ş I
T, sint de tipul BF 200 (180, 181 , 182).
Tranzistoarele T•• T S1 T 1 • T 8 • T) 4 '
T", T,., şi T , sint de tipul BF 215,
tranzistoarele t T t21 T 21 şi T 14 - de
tipul BC 171 sau BC 172, iar tranzistoarele T q , T tll T tJ şi T 21 sint tranzistoare cu germaniu , de mică putere,
cu factorul beta cuprins intre limitele
50 şi 100, de exemplu, EFT 323 sau
similar. la ieşirea amplificatorului de
audiofrecvenlll al receptorului se poate conecta un difuzor cu impedanja
minimă de 5 O sau căşti cu impedanja
maximă de 100 O.
Dacă se vor folosi căşti cu Impedanţl\
mare (2000 O), in paralel cu acestea
se va conecta un rezistor de 100 O.
la modulator se pot folosi microfoane
de tipul cel!>r de la magnetofoane, cu
o impedanlll de ordinul a 200-400 O.
In cazul cind dorim să folosim ca
amplificator de antenă sau ca mixer
un tranz istor cu efect de cimp de
tipul BF 245, BFW 11 sau KJT 303, utilizăm montajele din fig. 2. Modificarea necesară constă in excluderea rezistoarelor R, şi R. şi schimbarea valorii rezistoarelor R, şi R, de la 3,3 kO
la 100 kO şi a lui R. de la 1,2 kO la
2,2 kCl. De asemenea, cuplarea tranzistorului T, cu L" in cazul tranzistoarelor cu efect de cimp, se va face
direct de la capătul «cald» al bob inei
L" şi nu de pe prima spiră. Bobina
oscilatorului local (L.) se va confectiona conform desenului din fig. 3.
Traseele lngroşate din schema electrică reprezintă conexiunile exterioare.
In numărul următor al revistei vom
prezenta deselTul cablajului imprimat.
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Amplificatorul prezentat are urmă
toarele caracteristici: putere nominală 00 W; putere maximă 100 W; banda
de frecvente la puterea nom inală ro20 000 Hz; distorsiuni sub 1%; raport
semnal/zgc.not peste 00 dB.
Aparatul este compus din trei
blocuri principale: mixerul preamplificator, tranzistorizat, etajul de putere
echipat cu tuburi şi blocul de alimentare.
Preamplificatorul este prevăzut cu
numeroase posibilităti de adaptare la
sursa de semnal. Fiecare canal are o
intrare de impedanjă mare (peste
400 kO) la intrarea pe bază şi alta de
impedanjă mică (sub 1(00) la atacul
pe emitor. Pentru reducerea zgomotului şi a distorsiunilor se recomandă
ca mufa de la intrarea pe bază să fie
prevăzută cu un deconector (in figură
notat cu KD) care să treacă baza pe
masă cft timp această intrare nu este
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prin actionarea potentiometrului de
ton «bas», al cărui efect este translatat exclusiv către cîştigul frecventelor joase.
Etajul T4 are rol de amplificare şi
tot pe el se inchide bucla de reactie
negativă «R». Rezistenţa R27 poate fi
in locuită cu una de valoare mai mică
in cazul unei amplificări globale insuficiente.
Tranzistorul T5 are rol de defazor
pentru atacul amplificatorului cu tuburi. Toate potentiometrele sint liniare
şi se vor monta separat de preamplificator, pe panoul frontal. Preamplificatorul prototip a fost realizat pe un
cablaj imprimat cu dimensiunile 120 x
70 x 2 mm.
'Amplificatorul 'de putere cuprinde

solicitată.

In particu Iar acest prim etaj poate
folos~ singur ca adaptor de impedanjă intre o sursă de semnal şi un
magnetofon .
Pentru adaptarea sensibilitătii la intrare, unul dintre canale este prevăzut
cu intrerupătorul KN. Astfel, la intrare
pot fi conectate atit microfoane, chitare electrice (nivel 5-10 mV), cit şi
monitoare de picup, radio etc. (nivel
peste 100 mV).
Fiecare canal este prevăzut cu co- '
rectii de ton de tip Baxandall. După
mixare urmează un etaj de accentuare
puternică a frecventelor joase. Astfel
se poate introduce efectul fiziologic
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dubla triodă ECC 83, cu rol de amplificator diferential. Avantajul schemei
constă in faptul că eventualele asimetrii ale semnalelor defazate sint substantial atenuate de rezistenţa comună din catod. Etajul final este realizat
cu tuburi de putere EL 36 functionind
in clasă AB.
Punctul static de functionare (U =
= 600 V, Ug2 = 100 V, Ugl ~ 30 V,
IA = 10 mA) permite obtinerea unei
puteri chiar mai mari de 100 W, dar
cu o uzură corespunzătoare a tuburilor. Grupul R-C scurtcircuitează
transformatorul de ieşire la frecvenjă
inaltă, impiedicind intrarea in oscilatie.
Grupul de rezistente R25, R26 asigură protectia amplificatorului la lipsa

f~,.egn.uli2u.~~~f:~t~~te~oSn~~;;;'ăms;~~~fa~~~ ~ ~I~feent~~~:~: ~~zi~~n~i ~~o~~~
Semnalul se introduce pe baza tranzistorului, care intră in conduclie; in
acest fel becul i~tercalat in circuitul
de em Itor se apnnde.

2)( El36

şorează valoarea pină cind filamentul
becului incepe să devină incandescent (roşu inchis). Se Inlocuieşte apoi
potenliometrul cu un rezistor de aceeaşi valoare.

Student RADU RlpEANU
de sarcină timp de aproximativ 1 minut la puterea nominală, evenimentul
fiind insotrt de aprinderea becului B2
de 3,5 V.
Transformatorul de ieşire are urmă·
toarele caracteristici: sectiunea S =
20 cm 2 ; primarul nI
2 X 1 000 de
spi re ~ = 0,5 mm; secundarul pentru
Z = 4 O, n2 = 00 de spire ~ = 2 mm;
pentru Z = 6 O, n2 = 110 spite.
Se recomandă bobinajul simetric şi
impachetat al transformatorului. Carcasa are un perete median; de o parte
şi de alta a acestuia se bobinează
cite 500 de spire de primar. Se bobinează apoi secundarul pe toată lungimea carcasei şi din nou separat
2 x 500 de sp ire, in acelaşi sens. Fiecare strat se izolează cu hirtie de inal-
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Pentru a verifica

şi

corecta pozitia
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torulUl, se

conectează

un reZi stor In

se va inlocui cu un rezistor de valoare

re descriem constructia unui astfel de
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din figură. Bara se scobeşte in mterior şi apoi se prelucrează la rindea,
astfel incit toate fetele să fie plane şi

N. TURTUREANU
Circuitul integrat logic CDB 400 E
este un operator
(NAND) cu două

(I.P.R.S.-Băneasa)
cuadruplu ŞI-NU
intrări.

Montajul prezentat in fig. 1 permite
verificarea functlonală a circuitulu, integrat. Folosind valonle indicate in
schemă, cele două diode lummescente se vor aprinde alternativ. Frecventa
aprinderilor este de aproximativ 1 Hz.
Dacă se scade valoarea lui C" frecvenţa creşte. Nu se recomandă folosirea unei valori mai mari pentru CI'
pentru a nu depăşi valoarea curentului maxim de sarcină admis pentru
circuitul integrat
Montajul se pretează a fi folosrt şi
ca divertisment sau semnalizator
optiC.
Dacă una din cele patru porti este
defectă, montajul nu mai functionează .
In acest fel dispozitivul permite sortarea rapidă a circuitelor logice
CDB 400 E.
Pentru amatorii care nu posedă dio-
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Pentru realizarea unor desene şi
schile de bună calitate şi in scurt
timp este necesar să dispunem de o
trusă de instrumente cit mai perfeclionate. In acest sens propun completarea trusei de desen cu rigla pentru trasat drepte paralele.
Pentru realizarea ei se foloseşte o
riglă gradată ST AS 6602-72, C-300
sau cu alte dimensiuni, la alegere.
Personal am folosrt rigla de mai sus,
pentru care sInt date cotele construct ive in figurile aliilurate. Pentru con-

ro Q

acestuia, trebuie inversată poziţia şte
cherului in priza Acelaşi lucru trebuie făcut şi cu aparatele (radio, picup etc.) ce urmează să fie conectate
la amplificator.
Se recomandă, de asemenea, aşe
zarea celor două transformatoare la
extremităţile şasiu lui, cu miezurile pe
axe perpendiculare. Toate legăturile
la potenţiometre vor fi ecranate. Se
pot folosi cabluri duble, utilizate la
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tensiune, in special intre primar şi
secundar.
Blocul de alimentare cuprinde 4 redresoare independente.
Alimentatorul anodic este un redresor cu dublare de tensiune direct
de la reţea. Astfel, tensiunea«cade»
foarte puţin in sarcină, iar puterea
anodică nu mai trece prin transformatorul de reţea, care va avea o secţiune
(şi greutate) redusă. Pentru a suporta tensiunea, condensatoarele CFl şi
CF2 se obţin legind in serie cite două
electrolitice de 2XlOOJLF/350 V. Pentru echilibrare, fiecare condensator se
va şunta cu cite o rezistenţă de 240 kO/
0,5 W.
Autotransformatorul de reţea are
următoarele caracteristici: secţiunea
S = 9 cm'; infăşurarea nl = 1 480 de
spire CuEm ~ = 0,4 mm, cu prize la

cele opuse
ele.

să

ciIDnf

spirele 250, 500 şi 1 000; infăşurarea
pentru filamente are n2 = 36 de spire
; = 1,5 mm, cu priză mediană.
Este necesar un intrerupător dublu
(K2) pentru conectarea tensiunilor pe
tuburile finale la aproximativ 40 de
secunde după inchiderea lui Kl, intrerupătorul genera.1. Preamplificatorul este alimentat de un stabilizator
simplu cu amplificator de eroare. Tensiunea de negativare se culege de pe
potenţiometrele semireglabile Pl, P2.
Prototipul realizat are dimensiuni
exterioare 350 x 210x14O mm şi greutate de cca 9 kg.
Avantajul greutăţii şi dimensiunilor
reduse datorat alimentării anodice
direct de la reţea cere totuşi o precauţie in plus: verificarea fazei reţelei.
Dacă atingind şasiul aparatului cu
creionul de tensiune se aprinde lampa

braţele de picup. Se va ecrana integral preamplificatorul, precum şi placa
potenţiometrelor. Fiecare dintre cele
trei blocuri de bază va avea cite un
singur punct de masă. Punctele de
masă se vor uni printr-un singur cablu,
care se va conecta la şasiu, tot intr- un
singur punct.
La incercare se vor verifica mai intii tensiunile blocului de alimentare,
apoi se va alimenta etajul cu tuburi.
Se reglează P1 şi P2 pentru un curent
anodic de 10 mA. Se incearcă mai
intii funcţionarea amplificatorului p i nă
la punctele A şi B, apql se conectează preamplificatorul. Reacţia negativă se cuplează la sfîrşitul verificări
lor.
Tens iuni le in punctul static de funcţi onare sint precizate pe sc hemă.

fie perfect paralele intre

Se procură apoi un tub de sticlă cu
diametrul de 5-8 mm şi cu lungimea
de cca 100 mm, care se indoaie puţin
la mijloc, prin Incălzire la flacără. Se
astupă un capăt al tubului cu un dop,
care să intre strIns, şi se etanşează
cu ceară roşie. Apoi se umple tubul
cu apă curată, Inchizind şi celăla~
capăt cu dop. Intre nivelul apei şi
marginea interioară a dopului se va
lăsa un spaţiu liber (aer) pe o lungime de 2-3 mm. Se ceruieşte şi al
doilea dop, verificind să nu existe
scurgeri de apă la nici unul din capete.

Se introduce .tubul de sticlă in scobitura barei de lemn, cu partea conve xă in sus şi centrală pe mijloc. Spaţiul gol rămas se umple cu ceară topită. Deasupra capetelor tubului se
montează două plăcuţe din tablă , cu
rol de mascare.
Urmează marcarea nivelei, adică

struire se execută o operaţie de tăie
re longitudinală a riglel prin mijlocul
părţii lemnoase, vizibilă ventral, operaţia executind u-se prin frezare sau
alte procedee. Se execută două plă
cuţe conform fig. 2, de preferinţă din
inox sau alamă, cu o grosime de
1,5 mm. In cele două părţi obţinute

din rigla de bază se practică două
găuri cu ; = 2 mm, conform fig . 1.
PIăcuţele se fixează de riglă cu ajutorul a patru nituri, care pe partea dorsală vor fi ingropate. După preferinţă,
la mijlocul fiecărei părţi a riglei se
vor pune două butonaşe fixe, pentru
o mai uşoară mlnuire.

SUMAR
RADIOTEHNICA
PfNTRU ELEVI
pag 4-5
- Stabilizatoare de tensiune
- Generatoare RC
- Orgă de lumini .
. pag. 6-7
CQ-YO
- Rx+ Tx 144 MHz
CITITORII
RfCOMANDA . . .
pa~. 8-9
- Mixer amplificator de
putere
- Verificator pentru
CDB 400 E (SN7400)
- Nivelă
-Rigla
TEHNICA MODERNA
pag.l0-l1
- Circuite integrate
logice
- DispOZitive optoelectronice
PENTRU CERCURILE
TEHNICO-APLICATIVE pag.12-13
- Cargoul de mărfuri generale N.R. «EFORIE»
AUTO-MOTO .. . .. pag.14-15
- Un amănunt esenţial:
bujia
- ABC auto pentru tineret: mecanismul de
distribuţie

-

Semnalizarea rutieră:
Indicatoare pentru circulaţie

Izolarea fonică
PENTRU TINERII
DIN AGRICULTURA · .
- Să creştem albine
- Imbinări in lemn
PUBLICITATE . . . ..
- I.A.E.I.-Titu
- I.P . ~E . Electroargeş
FOTOTEHNICA . . . .
- Directionarea luminii
- Calculul diluţillor
- Obţinerea pozitivului
color
REVISTA REVISTELOR
- Alarmă auto
- Numărător
- Mixer
- Amplificalor
- Emiţător far
- Indicator
MOZAIC
REDACŢIA RASPUNDE
- Radioservice
-

pag. I6-17
pag. 18-19
pag. 20-21
.

pag.

22

pag.
pag .

23
24

ORSĂ
trasarea unor semne pe blocul suport care să indice extremităţile bulei
de aer atunci cind nivela este aşezată
perfect orizontal. In acest scop se
foloseşte o suprafaţă plană a cărei
orizontalitate a fost in prealabil verificată cu o altă n ivelă.
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(URMARE DIN PAG. 5)
efectua cu montajul racordat la reţea . Ream intim că racordarea se va
face cu respectarea fazei şi a nulului.
Numărul ma xim de bec uri pe fiecare canal este dictat de puterea tiristorulu i. Nu se va utiliza tiristorul la
capacitatea maximă pentru a putea
dimensiona radiatoare mici. Becurile
vor fi de preferinţă de 25-40 W, pentru a nu avea o inerţie termică mare.
Pe acelaşi canal becurile se conectează in paralel. Firele de legătură vor
fi bine izolate, dimensionate pentru
consumul de curent respectiv. Nu se
vor face improvizaţii , existind riscul
unor scurtcircuite. In final, becurile
pot fi vopsite In culori diferite (roşu
joase, galben sau verde - medii, albastru - Inalte).
OBSERVATIE: montajul a fost
experimentat la surse de semnal
AF cu le,lrea de difuzor Intre condensator ti plusul alimentirii. In
cazul contrar (difuzorul intre condensator ,1 minus), Introducerea
semnalului AF In orgi se va face
printr-un condenutor nepolarizabll de t-6 ~F, Inserlat cu borna
«caldA» a IntrArii (masa se leagA la
masi).
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Toct A

3

gic «O»,

In rest, pentru orice 'combinaţie de
nivele la intrări, ieşirea rămine in starea «1».
Şi acest circuit are caracteristici
identice cu CDS 400 E şi CDS 410 E.
O capsulă conline două porţi ŞI-NU
cu patru intrări.
Capsula CDS 473 E conline două
circuite basculante bistabile de tip
J-K (fig. 3). Tabela de adevăr este
identică cu a circuitului bascul ant
CDS 472.
Dintre datele de catalog, demn de
reţinut este faptul că se alimentează
cu +5 V la pinul 4, are un consum
de 16 mA, iar frecvenţa tipica la care
lucrează este de 20 MHz. Deci se
poate folosi cu succes ca divizor al
unei frecvenle de peste 20 MHz. Numărul porţilor logice care se conectează la ieşirea acestui bistabil nu
trebuie să depăşească cifra 10.
, Ieşirea se modifică pe frontul negativ al tactului. Pentru a nu apărea
erori, semnalele de pe intrările J şi K
trebuie să fie stabile pe durata unui
impuls de tact.
Pentru a familiariza cititorii cu acest
circu~ se dau in continuare citeva
aplicalii tipice. Fig. 4 reprezintă un
numărător divizor prin 3. Acest lucru
a fost posibil prin folosirea unei legături de reacţie de la ieşirea Q a
circuitului bistabll S la intrarea J a circuitului oasculanl bistabil A. Stările
succesive ale ieşirilor A şi S sint date
după fiecare impuls de tact (fig. 5).
la intrarea de tact se aplică oscilalia
cu o frecvenţă F. şi la ieşirea A sau S
se culege o frecvenţă F. : 3.
Tot cu o capsulă CDS 473 se poate
realiza un număr/Hor divizor cu 4. legăturile intre cele două b istabile se
dau in fig. 6.
Primul circuit basculant bistabil comută din două in două impulsuri de
tact, iar al doilea din patru in patru
impulsuri. Tabela de adevăr se dă in
fig. 7. la ieş irea S se obline frecvenla
de intrare divizată prin 4.
Circuitele JK se folosesc şi pentru
realizarea registrelor de deplasare. Un
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Circuitul CDS 410 E (fig. 1) face
parte din categoria circuitelor ŞI . NU .
Singura deosebire este aceea că posedă trei intrări. Ieşirea capătă nivel
logic «O» daca toate intrările au nivel
logic «1 ». In rest, pentru orice comb~
naţie de nivele la intrări , ieşirea ră
mine in starea «1». Circuitul are aceleaşi caracteristici de transfer ca poarta CDS 400 E (vezi «Tehnium» nr. 1~
1978). EI se utilizează la realizarea circuitelor basculante bistabile, registre,
decodificatoare etc. O capsulă conţine trei porţi ŞI-NU cu trei intrări.
Un alt circu~ logic din aceeaşi categorie este CDS 420 E (fig. 2). Această poartă ŞI·NU conţine patru
intrări. Cind toate intrările sint la nivel logic «1». ieşirea are nivel lo~
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asemenea circuit realizează deplasarea unei date de intrare (O sau 1) de-a
lungul unui şir de celule JK (fig. 8).
Transmiterea datei dintr-o celulă in
următoarea se face la finele fiecărui
impuls de tact. la ieşire apare data
intîrziată cu un număr de impulsuri de
tact egal cu numărul celulelor JK.
In continuare se dă o schemă care
foloseşte circuitele descrise mai sus
(CDS 410, CDS 420, CDS 473).
Este vorba despre un releu de timp
reglabil (fig. 9) Intre 1 şi 10 secunde.
Timpul minim de o secundă este dat
de perioada unui oscilator pe 1 Hz.
Prin memorarea unui număr sai ee·
tabil de impulsuri se obline un temporizator precis necesar in diferite
procese tehnologice, automatizări etc.
De asemenea, acesta poate fi util in
laboratoarele foto. Pentru a l nlelege
mai bine funclionarea, să u rmărim
diagrama de funclionare din f ig. 10.
Presupunem că se doreşte o temporizare de 4 secunde. Se trece comutatorul K pe pozilia 4 şi se apasă
butonul B. In acest moment, in punctul A apare un impuls de aducere la
zero a numărătorului , iar bistabilul
format din porţile P" p. capătă la
ieşirea C nivel logic «1», iar la ieşi
rea D nivel logic <<O».
Nivelul logic «1» de la ieşirea C
provoacă acţionarea elementului de
execuţie R. Oscilatorul este conceput
In aşa fel Incit să furnizeze la ieşire
un impuls negativ in momentul in
care apare impulsul de aducere la zero.
Acest prim front negativ nu este perceput de numărător, deoarece impulsul de aducere la zero 11 forţează să
rămină In starea «O». Astfel, comutarea primului bistabil are loc la urmă
torul im puls negativ. la sfirşitul celui
de-al patrulea impuls (frontul negativ nr. 4) , la ieşirea decodificatorului
apare o cădere de potenţial (in punctul S) .
Stările in punctele C ş i D se inversează şi oscilatorul este oprit. Elementul de execulie R se decuplează
din cauza căderii tensiunii În punctul C. Reluarea ciclului se face prin
apăsarea (din nou) a butonulu i S.
Numărătorul este real izat cu două
capsule de t ipul CDS 473, iar decod iflcatorul cu circuite ŞI-NU cu patru
(CDS 420), trei (CDS 410 El şi do uă
(CDS 400 El intrări.
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Flz. MIRCEA NEGREANU
Flz. GHEORGHE BĂLUTĂ
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(URM ARE DI H HR. TRECUT)
Se pot folosi practic orice tipuri de
tranzistoare, de calitate bună. Sensibilitatea la lumină este mare, putindu-se obţine indicaţia maximă (cap
de scală) pentru iluminări de 1 Ix.
In fig. 4.9. este prezentat un releu
fotoelectric cu fotorezistenţă. Este un
trlger Schmilt, la ieşirea căruia se
conectează un releu electromagnetic.
Atunci cind lumina incidentă pe fotorezistenţă este obturată, primul tranzistor se blochează, iar al doilea intră
in conducţle, releul anclanşind . Chiar
dacă micşorarea fluxului luminos se
face lent, bascularea montajului electronic se face brusc, cu condiţia ca
rezistenţa marcată cu steluţă să aibă
o valoare bine aleasă. Dacă se inversează In schemă locul fotorezistenţei
cu al potenţiometrulul se obţine o
funcţionare diferită a montajului, releul anclanşind atunci cind fotorezistenţa este iluminată.
V. CELULA FOTOVOLTAICA

Acest tlp'IJe dispozitiv optoelectronlc se realizează pe materiale semiconductoare şi funcţionează pe baza
efectulul fotovoltale. Celulele fotovoltaice nu necesită polarizare electrică,
ele fiind generatoare de tensiune şi
curent sub acţiunea luminii. Pentru
apariţia efectului fotovoltalc este necesar ca electronii şi golurile fotogenerate să fie separate de '\ln cimp
electric ~i datorat unor ne6mogenităţl ale semlconductorului. Asemenea
neomogenltăji pot fi joncţ l unile intre
două regiuni semiconductoare care
au tipuri diferite de conductivitate
(ioncţlunl pn). Dacă joncţiunea este
realizată intre două materiale semiconductoare de naturi diferite, ea poartă numele de heterojoncţiune (fig. 5.1 .).
Dacă de ambele părţi ale joncţiunii
există acelaşi material semiconductor, avem de-a face cu o homojoncţiune; o astfel de joncţiune se rea!izează prin difuzie de impurităţi. In

prezentată schematic o
homojoncţiune obţinută prin difuzia
unei impurităţi acceptoare (de tip p)

fig. 5.2a este

i ntr-un semiconductor de tip n (de
exemplu , prin difuzia borului in siliciu
de tip nI. In fig. 5.2b se indică mecanismul de apariţie a fotocurentului
şi fototensiunii i ntr-o structură p" n
iluminată. Din figură se observă că
nu toţi purtătorii fotogeneraţi in volumul dispozitivului vor putea fi orientaţi de cimpul electric intern. Dintre
purtătorii generati in zona p.
vor
suferi actiunea cimpului electric Ei
doar cei generati la o distantă cel
mult egală cu lungimea de difuzie a
electronilor (l,,) faţă de regiunea de
sarcină spaţială ryv). Toti purtătorii
generati in regiunea de sarcină spaţială ~vor fi orientati de cimpul intern Ei'
Dintre purtătorii generali In zona n,
doar cei generaţi la o distanţă cel
mult egală cu lungimea de difuzie a
golurilor (l ) faţă de regiunea de
p
sarcină spaţială
vor putea intra
sub influenţa lui i'

Valoarea
Dispozi.
tiv
tip.
min.
max.

Curentul de scurt· E =1 klx
clrcuH (lSC)
R =100

ROL 11
ROL 011

40
40

Tensiunea de cir- E =1 klx
cuit deschis
(V
)
OC
3. Foeflclentul de
variaţie a tensiunii
cu temperatura
(TC y
)

ROL 11
ROL 011

280

s

2-

60
60

-2,6
-2.5

Lungimea de undA
la sensibilitate
maximA V.p)

ROL 11
ROL 011

0,85

Aria fotosenaibilA (A)

ROL 11
ROL 011

13

"-

4.

5.
II.

IL =loo,.uA ROL 11
RS = l ktT ROL 011

Timpii de comu(t , tt>
r

taţie

echivalentă cu o polarizare
a dispoz itivului. Un voltmetru
conectat la borne va indica o tensiune
(tensiune de circuit deschis - V OC) ,

ce este
directă

Dacă dispozitivul se conectează intr-un circuit, conectind la borne o rezistentă, prin aceasta va trece un curent electrle; cind rezistenţa este zero,
se obtine valoarea curentului de scurtcircuit (ISe>. Caracteristica curent-
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tensiune a unei celule fotovoltaice
este prezentată in fig. 5.3 pentru diferite niveluri de ifuminare in conditiile in care dispozitivului i se aplică
şi o tensiune externă de polarizare.
Dacă se inlătură sursa de tens iune
exterioară, caracteristic ile voltampe-rice ale dispozitivului la diferite niveluri de iluminare sint reprezentate prin
curbele din cadranul IV.
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Prin urmare, cimpul electric intern
al joncţiunii favorizează trecerea prin
regiunea de sarcină spatială a purtă
torilor minoritari de neechilibru ce
apar in urma fotogenerării In zona pIşi zona n. Acest transport de sarcini
electrice conduce la o incărcare pozitivă a zonei de tip p şi la o incărcare
negativă a zonei de tip n, incărcare
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accelera motorul inaintea tăierii contactului; intreruperea curentului de
aprindere in timpul mersului nu numai
că uzează bujiile, dar duce şi la spă
larea uleiului de pe pereţii cilindrului şi inrăutăţirea condiţiilor de lucru
ale ansamblului piston-cilindru la viitoarea pornire.
Şi fiindcă sintem in sezonul rece,
este momentul să amintim că şi temperatura motorului poate influenţa corecta funcţionare a bujiei. S-a constatat, pe căi experimentale,fără echivoc,
că cu cit motorul este mai rece, cu atit
tensiunea necesară despre care s-a
menţionat mai inainte, ce asigură o
bună scinteie, trebuie să fie mai mare.
Deci atenţie la corecta reglare, funcţionare şi intreţinere a sistemului de
răcire pe timpul iernii şi la luarea acelor măsuri care să asigure Intreţinerea
temperaturii lichidului de răcire in
limite normale.
Şi maniera de a conduce poate influenţa rezerva de aprindere (adică
diferenţa dintre tensiunea disponibilă
şi cea necesară); o conducere nervoasă, cu accelerări violente şi repetate a
dovedit că reclamă o tensiune necesară mare şi face ca bujia să ceară o
tensiune necesam ridicată, solicitind
intens sistemul de aprindere. Aceleaşi
consecinţe le poate avea exploatarea
motorului indelungată şi inutilă la
sarcini mari, adică cu clapete obturatoare (de accelerare) deschise spre
maximum.
O chestiune mult controversată este
aceea a duratei de utilizare a bujiilor.
Din păcate este destul de larg răspin
dită ideea că o bujie trebuie folosită
atlta timp cit ea produce scinteie.
Adevărul este că, pe măsura creşterii
duratei de folosire, tensiunea necesară
a bujiei cre$te.
După 15 000 km de rulaj, de exemplu,
tensiunea nearsă, pe care o impune o
bujie pentru a produce o bună scinteie,
creşte de la 7-8 kV la cca 15000, ceea
ce atrage atenţia asupra solicitării
sistemului de aprindere in cazul neinlocuirii oportune a bujiilor, care la
motoarele in doi timpi trebuie să
survină după 5000-6000 km parcurşi,
iar la cele in patru timpi după 1200015000 km.
Este, de asemenea, indicat ca după
4000-5000 km parcurşi, bujiile să fie
verificate, curăţate, rectificate, eventual şi reglate. Impurităţile de pe izolator se şterg cu o cirpă moale Imbibată
cu benzină, iar dacă bujia este ancrasafă sau are depozite calaminoase, ea
trebuie curăţată prin sablare cu nisip
fin. In lipsa unui aparat de curăţire cu
nisip se poate folosi şi o perie de ~irmă,
dar in nici un caz nu trebuie folosit
procedeul curăţirii prin supraincălzire
pentru arderea calaminei. Uneori, prin
uzură electrozii işi pierd geometria
iniţială; muchiile lor se rotunjesc, iar
electrodul de masă se concavizează;
bineinţeles că in acest caz forma iniţială a electrozilor trebuie stabilită

. . .do
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Un ultim aspect, dar nu şi cel mai
puţin important, vizează modul de
exploatare şi intreţinere a bujiilor. Cu
toate că in aparenţă această latură a
folosirii bujiei nu are un conţinut concret (bujia odată montată nu mai necesită un tratament special), se va
vedea că totuşi, in timpul exploatării
este necesară respectarea unor reguli
menite să asigure o funcţionare normală a acestui mic detaliu al motorului.
Mai Intii este locul să se facă unele
precizări in legătum cu efectele pe
care le poate avea chiar felul In care
este exploatat motorul. Astfel, la pornirea acestuia, dacă automobilul nu a
staţionat vreme Indelungată in frig
sau dacă i s-a asigurat Incălzirea prealabilă, se va evita inchiderea excesivă
a clapetei de aer (şocul), iar după
pornire se va avea grijă ca aceasta să
fie ' deschisă progresiv. In acest fel se
va evita acumularea unui mare exces
de benzină nearsă in cilindri, care, la
accentuarea uzurii acestora, mai adaugă neajunsul umezirii electrozilor bujiilor şi a ciclului, inrăutăţind formarea
scinteii electrice. După pornire trebuie
să se folosească o turaţie moderată;
din punctul de vedere al bujiei, turaţiile
prea ridicate măresc pretenţiile instalaţiei de alimentare In ceea ce priveşte
tensiunea necesam (adică diferenţa
<le potential ce trebuie aplicată intre
electrozii bujiei) pentru a obţine o
scinteie electronică robustă-; desigur
că in această direcţie nu trebuie să se
exagereze, deoarece o turaţie prea
coborită poate avea consecinţe neplă
cute de altă natură, prelungeşte durata
incălzirii motorului, pe de o parte, iar
pe de alta, Inrăutăţeşte condiţiile lubrifierii motorului, datorită faptului că
pompa de ulei, la turaţii mici şi tem peraturile coborite specifice pornirii, nu
poate trimite lubrifiantul in toate interstiţiile funcţionale ce trebuie să
fie unse.
Aceleaşi inconveniente privind bujia
le aduce funcţionarea indelungată a
motorului la ralanti, situaţie in care
procesul de formare a depozitelor calaminoase pe bujie este puternic accelerat. In aceeaşi serie de procedee greşite se inscrie şi răul obicei de a
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BUJIILE SINTEROM, RECOMANDATE DIFERITELOR
MARCI DE AUTOMOBILE
"Dacia»-1100
"Dacia»-13OO
"Wartburg»-900
- 311, 312, 353
- 1000 (după
1971)
<<Volga»- M 21

K,22G
«Moskvicl>,
- 403.407

-

408

- 412
«Fiab-6OO D
- 850 familial
super

-

M-14-P-225
M-14-225
M-18-225
M-18-225
M-14-240

C,
M-14-175
M-14-175
M-14-195
M-14-P-225
M-14-2~5

M-14-L-24O

850 coupe,
sport
1100 D,
familial
1300,1500

M-14-L-240
M-14-225
M-14-240

prin pilire. Şi de această dată trebuie să
se reţină faptul că atit curăţirea, ciI ş'
pilirea măresc tensiunea necesară a
bujiei faţă de starea ei nouă, ceea ce
incă o dată pledează pentru inlocuirea
oportună a bujiilor.
Trebuie să menţionăm cite ceva şi
despre refacerea distanţei nominale
dintre' electrozi; graficul alăturat, determinat experimental, arată că la orice
temperatură a bujiei tensiunea necesară creşte, cind distanţa dintre electrozi se măreşte. Aşadar, orice negliiare a corectării acestui parametru di-

-

124 special
124 coupe,
sport

M-14-L-240

M-t4-L-240
sau M 14-LP-24O
- 125 «Polski» M-14 LP-24O
«RenaultDauphlne»
M-t4-225
- 8. 10, 10 major M 14-225
M 14 L-175
- 16
<<Volkswagen,>-I200,
1300, 1500, 1600
M 14-195
Skoda-Oktavia» M 14-195
- 1000 MB
M 14-225
- 1100 MB
M 14-225
- 5 100 L
5110 R, LS
M 14-225
SR-I32
M 18 C-175
SR-I32 M
M 18 C-175
SR-113
M 18 C-175
SR-114 M
M 18 C-175
mensional al bujiei supra"solicită sistemul de aprindere şi coboam performanţele motorului, mai ales cind dintr-un motiv incidental tensiunea disponibilă scade (ceea ce se intimplă, mai
cu seamă, la temperaturi coborite) .
Iată deci citeva consideraţii ma '
puţin răspindite care, credem că, ală 
turate tabelului cu bujiile recomandate
diverselor autovehicule şi celui de
echivalenţe, vor veni in sprijinul pase- - _
sorilor de automobile ce doresc să ştie
mai muk despre acest mic, dar Insemnat organ al motorului.

*) Trebuie să reţi.nem că sistemul de aprindere poate furniza o tensi une
disponibilă limitată la un nivel maxim şi de aceea cu cît diferenţa dintre
acea&ta şi tensiunea necesară producerii unei scîntei corecte este mai mare,
cu atit aprinderea va ti mai bună, iar sistemul de aprindere va fi solicitat

mai putin.
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AUTO PINTRU TllfRIT.

MICANIIMOl
OI BIBTRIBUTII
,

Prin mecanism de distributie se inlantul cinematic care asigură
introducerea In motor a amestecului
carburant şi eliminarea gazelor arse.
Admisia amestecului carburant şi
eliminarea gazelor se fac prin intermediul supapelor, care, după poziţia
lor, denumesc şi cele două tipuri de
mecanisme de distributie: cu supape
laterale şi cu supape In cap.
La mecanismul de distributie cu supape laterale acestea sInt montate In
blocul cilindrilor, pe cind la mecanismul de distribuţie cu supapele in cap
sint montate In chiu Iasă.
ţelege

In fig. 1 este prezentat un mecanism de distributie cu supape laterale, In componenta eliruia avem: 1)
pin ionul mic, montat ;>EI arborele cotit; 2) pinionul mare, montat pe arborele cu carne; 3) axul cu carne (sau
arborele de distributie); 4) carne; 5) tachetii; 6) şuruburi de reglare a tachetilor, 7) supape; 8) ghidaje; 9) arcuri.
La rotirea arborelui cotit, prin intermediul pinionului mic şi al pinionului mare, se roteşte şi axul cu carne.
Camele Imping tachetii, care inving
rezistenta arcurilor, ridieli şi supapa
(deschide admisia sau evacuarea ga-

SlllAUlARfA RUTIERĂ

INDICATIIII
PIITII CIICllATl1

1

zelor): Deschiderea şi inchiderea unei
supape sint deci comandate, prin intermed iul tachetilor, de arborele cu
carne.
Mecanismul de distribuţie cu supape in cap (fig. 2) se compune din:
1) axul cu carne; 2) tacheti; 3) tijele
impingătoare; 4) culbutoarele cu şuru
burile de regla re; 5 şi 6) axul culbutoarelor, 7) supapele; 8) arcurile supapelor.
Virful camelor, in rotire, impinge
tachetii In sus, iar aceştia ridică tijele
impingătoare. Sub această actiune,
culbutoarele se rotesc sub un anumit
unghi, apăslnd pe coarda supapelor,
deschizlndu-se galeriile de absorbtie
sau evacuare, după cum este cazul.
De retinut că fiecare cilindru are o
supapă de admisie şi una de evacuare.

Axul cu carne mai pune in mişcare 3
pompa de ulei, pompa de benzină şi
sistemul de aprindere.
Supapa de admisie se deschide inainte ca pistonul să ajungă in P.M .E.
in cursa de evacuare şi se inchide
după ce pistonul a plecat din P.M.!.,
deci supapa de admisie se deschide
cu avans şi se inchide cu intirziere.
Functionarea este similară şi la supapa de evacuare, care se deschide
cu avans şi se inchide cu Intirziere
pentru ciclul ei de evacuare.
Momen.tele de deschidere şi de inchidere ale supapelor se numesc fazele distributiei.

•
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Aceste mijloaoe de semnalizare se
instalează pentru prevenirea conducă
torilor de autovehicule asupra locurilor periculoase. Fiind foarte numeroase şi spaţiul de care dispunem foarte
restrtns, nu ne vom ocupa decit de
cele care prezintă un interes deosebit.
Printre acestea se numără indicatoarele care se instalează la infersectarea căilor ferate cu arterele rutiere.
Panoul «Trecere la nivel fără barieră» de forma unui triunghi cu laturi
egale (cum, dealtfel, este covirşitoarea
majoritate a indicatoarelor din această
categorie), avind marginile de culoare
roşie, fondul alb şi simbolul (o locomotiVă) de culoare neagră, este menit
să atragă atenţia conducătorilor de
autovehicule că se găsesc In preajma
unui punct periculos, unde au obligaţia
să oprească şi să se asigure că .pe
calea ferată nu se apropie de pasajul
respectiv nici un tren, locomotivă izolată etc.
Observind mijlocul de semnalizare
respectiv, conducătorii de autovehicuie trebuie să reducă viteza pentru a
putea opri in dreptul panoului ce poartă numele de «Indicator In cruce de
atenţie la trecerile la nivel fără bariere».
Tinind seama de periculozitatea sporită a acestor incrucişări, de la primul
panou triunghiular plnă la cel in cruce
(pe o distanţă de 150 m) se mai găsesc
instalate Ineli trei panouri de formă
dreptunghiulară (unul sub indicatorul
pe care se află desenată o locomotivă,
panou cu trei dungi roşii inclinate de
la stinga sus la dreapta jos) şi Incă
două, respectiv cu două şi o singură
dungă (In toate cazurile, de culoare

Calonel VICTOR SEOA
Chiar conducătorii de motociclete
şi motorete trebu ie să fie foarte circumspecti la traversarea căilor ferate
In general, dar mai ales In condiţii
de genul celor descrise mai sus. S-au
Inregistrat, din păcate, cazuri cind şi
unii «piloti pe două roti» au fost surprinşi de tren şi accidentati la trecerile
la nivel din pricina neluării măsurilor
impuse nu numai de lege, dar şi de
cel mai elementar spir~ de prudentă.
La trecerile la n ivei cu bariere, simbolul indicatorului triunghiular este
reprezentat de un segment de cale
ferată (două şine cu cinci traverse)
de culoare neagră.
La tot mai multe treceri de acest
gen sint montate mijloace moderne
de semnalizare (instalaţie optieli cu
două lumini de culoare roşie care se
aprind alternativ, sirene şi semibariere). Cind observă această semnalizare (semibarierele lăsate şi luminate),
conducătorii de autovehicule au obligatia să oprească. Trecerea este permisă numai atunci cind se sting luminile şi se ridică semibarierele.
In comparaţie cu vechiul sistem de
bariere, aceste instalaţii reduc considerabil timpul de aşteptare la trecerile
de cale ferată, sporind muij fluenta
traficului.
Unii conducători de vehicule, inclusiv «pilotii pe două roţi», sint tentaţi
să ignoreze semnalele optice şi acustice care le insotesc şi să se strecoare
pe sub semibariere, atunci cind acestea Incep să coboare. Autovehiculele
grele pot deteriora instalaţiile şi ră
mine pe linii, fapt grav, cu mari implicaţii pentru 'circulaţia rutieră şi chiar

roşie).

feroviară .

Conducătorul

de autovehicul dispune, astfel, de patru mijloace de semnalizare, care" avertizează eli se apropie de o cale ferată nepăzită.
In acest anotimp sint deosebit de
importante oprirea şi asigurarea că
drumul de fier poate fi trecut fără per~
col, deoarece ploaia, ninsoarea, dar

mai ales ceata reduc uneori vizibilitatea aproape la zero. Tinind seama
că in citeva secunde trenul poate parcurge distante apreciabile, in asemenea conditii meteorolog ice, pe lingi!
asigurarea vizuală, de mare importanţă,
este şi cea fon ică. A te cobori din sau
de pe vehicul şi a asculta cu atenţie
nu este deloc timp pierdut.

La fel de grave sint pericolele la care
se expun motoriştii şi motocicliştii
care se strecoară printre semibariere.
Ei işi asumă astfel o grea răspundere,
asemenea abateri fiind, de fapt, acte
de crasă inconştienţă .
Pot fi oare puse in balanţă cele
citeva minute de aşteptare cu pericolul potenţial care il reprezintă o asemenea gravă incălcare? Desigur că nu!
Repet, gabaritul redus şi supleţea
motoretei şi motocicletei nu dau in
nici un caz dreptul de Incălc are a
legii, mai cu seamă in situaţiile cind
abaterea respectiVă poate atrage consecinţe atit de grave.
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IZOlARIA fINiCi
Posesorii autovehiculelor care tntreprind operaţia de izolare fonică a
maşinii contribuie efectiv la realizarea
unui confort ridicat In conducerea acesteia. Zgomotul ce se produce la maşină
are următoarele surse: motorul, roţile
de angrenare, instalaţia de ventilaţie, cit
şi alte angrenaje mecanice. Izolarea
Impotriva acestor zgomote se face căp
tuşind

cele

două capote (motor, portşi uşile. Pentru izolare se
o folie de buret subtire şi plslă
folosi şi molton gros). Lipirea

bagaj), cIt

folosesc

(se poate
acestora se face cu clei de oase sau

K. FILIP

aracet. Inainte de a se croi materialele
fonoizolatoare, se confecţionează nişte
şabloane

de pe

(tipare) exact după profilul
Acestea se reali-

capotă şi uşă.

zează, de obicej, din carton. După tipare
se croiesc materialele fonolzolatoare,
fără mari pierderi. La cele două capote
nu este neapărată nevoie de stratul de
burete. Pentru un aspect mai deosebit

putem capitona

şi

portbagajul. Nu tre-

să fie neapărat
Imbrăcarea acestuia

o izolare fonică,
cu un material
textil contribuie la protejarea bagajelor
in timpul tran sportului.
buie

PIITRU TlIIRII OllAIiRICUlTURĂ

CRI'TIM
AlBIN'1

Dr.lng. ALEXANDRINA ADLER

Din cele mai ~echl timpuri, creşterea albinelor a constituit una dintre
indeletnicirile de bază ale populaţiei din ţara noastră. Apicultura şi-a
menţinut in decursul veacurilor un loc important in economia ţării, iar
cunoştinţele celor ocupaţi cu creşterea şi ingrijirea albinelor s-au imbogăţit in permanentă, apicultura căpătind din ce in ce mai mult un cadru
ştiinţific de manifestare.
Indeplinirea sarcinilor trasate prin documentele de partid şi de stat
privind dezvoltarea continuă a apiculturii din ţara noastră este in măsură
să asigure un belşug de produse pentru satisfacerea nevoilor crescinde
ale oamenilor muncii, să răspundă cerinţelor de materii prime ale industriei şi să contribuie la obţinerea de recolte sporite prin polenizarea, cu
ajutorul albinelor, a plante lor agricole. Aplcultura cu caracter de amator,
ce poate fi practicată de orice tinăr inarmat, desigur, cu o serie de cunoş
tinţe teoretice privind ingrijirea familiilor de albine şi inzestrat cu inventarul şi utilajul apicol necesar, poate contribui, alături de apicultura de tip
socialist, la dezvoltarea apiculturii in ţara noastră. In sprijinul tinerilor
apicultori amatori publicăm materialul de faţă, oferindu-Ie citeva noţiuni
elementare despre creşterea albinelor şi indrumări pentru construirea
stupului -principalul inventar apicol--; precum şi prezentarea inventarului necesar pentru ingrijirea albinelor.

Ce trebuie ştiut Inainte de a
Incepe creşterea albinelor
Albinele işi desfăşoară intreaga activitate pe baza instinctelor ce conduc
la perpetuarea speciei, fiecare generaţie ingrijindu-se de creşterea celei
următoare, adunind in acest scop provizii de hrană care depăşesc de obicei strictul necesar. Un bun apicultor
ştie că nu trebuie să ia de la albine
decit ceea ce acestora le prisoseşte.
EI asigură totodată condiţiile optime
pentru a' stimula activitatea familiei
de albine, astfel ca matca să depună

care pentru consumul propriu se conreprepoate
valorifica de apicultor.
Aşa cum s-a mai spus, producţia
de miere a unei familii de albine depinde in mare măsură de stupul ce-i
serveşte ca adăpost.
sideră necesare 90 kg, iar restul
zintă mierea suplimentară ce se

Cum se
Există

ouă, iar albinele tinere
intens puietul şi să construiască faguri. In acest fel, albinele
culegătoare au asigurat spaţiul necesar pentru de
itarea nectarului şi
polenului. Ele
străduiesc să folo-

cit mai multe
să hrănească

sească
ocupaţi in I'~~~:~~:';~~i'~~~
rezultată

cu
cu ,,~I •• ~r,1
In i
de
fami
lege

tură
şi

o sursă bună
albinelor, o
poate cumiere anual. din
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construieşte

un stup

multe tipuri de stupi de formă şi capacitate diferite. In cele ce
urmează vom prezenta un stup mai
des intilnit, uşor de construit chiar
aplcultorul insuşi şi in care
albine beneficiază de condiţii
punzătoare pentru a desfăşura
tivitate cu randament crescut.
vorba de stu pul orizontal cu
rame (fig. 1).
Pentru realizarea lui sint ~,cesaJ'el
scinduri de lemn (brad) cu I,,,'no;nl"A
de 20 mm, in cantitate de \U~..mc;
cuie, aproximativ 300 de bucăţi, cintă
rind la un loc 600 g, şi ... unelte de timplărie (ferăstrău, rindea, ciocan, cleş
te etc.).
Se recomandă mai intii confecţio
narea ramelor cu următoarele dimensiuni exterioare: inălţimea 300 mm, lă
ţimea 435 mm, lungimea spetezei superioare 470 mm, depăşind cadrul ra-

mei in ambele părţi prin aşa-zisele
«umeraşe» pe care se vor sprijini
ram ele de falţurile din interiorul stupu lui (fig. 2, 6).
Pe Iingă cele 20 de rame se mai
confecţionează şi două diafragme care
asigură compartimentarea stupului
(fig. 3). Una dintre aceste diafragme
are inălţimea de 310 mm şi aceleaşi
lăţime şi lungime ca a ramelor, servind pentru reducerea temporară a
cuibului, iar cea de... doua, cu o inăI
ţime de :!ro mm, este folosită pentru
iluminarea spaţiului ocupat de două
familii mai mici, adăpostite in acelaşi
a nu putea comunica
i se realizează ţin ind
ocupat de rame şi
trecere care trebu ie asielemente ale stua nu deranja activitatea

'_'::-"~~~ I umul

or.
Stupul orizontal are o formă paralelipipedică, cu lungimea de 780 mm,
lăţimea 450 mm şi inMimea 390 mm
(fig. 4, 5). In interior, pereţii longitudinali sint prevăzuţi la partea superioară cu două rinduri de falţuri : unul
pentru sprijinirea ramelor, celălalt pen·
tru aşezarea scindurelelor, care reprezintă podişorul stupului. Acestea sint

,....

număr de 6, fiecare avind lungimea
de 484 mm şi Iăţi mea de 100 mm (d i-

in

mensiunile corespund cu suprafaţa
hrănitorului ce se aşază in unele cazuri deasupra cuibului, inlocuind una
dintre scindurele). Peste scindurele

la inblocuri
cţie de
8~:~~~;,C~CI:, se montează
\
ca să se poată inchide atunci cind ventilaţia stupului
trebuie redusă.
Fundul stupului orizontal este fix
şi aşezat pe un suport pentru a evita
contactul direct cu solul. In peretele
frontal al stupulul, la locul de asamblare cu fundul stupului, se găsesc
urdinişele, in număr de două . Unul
dintre acestea este mai mare, avind
dimensiunile de 3OOx20 mm, iar celă
lalt, mai mic, are suprafaţa de 150x
20 mm. Urdinişele sint, de asemenea,
prevăzute cu blocuri de lemn care
permit reducerea spaţiului de acces
in stup, in funcţie de anotimp. In faţa

urdinişelor,

se

ataşează aşa-numitele

scinduri de zbor, care servesc la intrarea şi ieşirea albinelor din stup.
Pereţii laterali ai stupului se prevăd
la partea exterioară cu minere 'ce servesc la transportarpa acestuia:
Volumul total ce se realizează după
schema de construcţie prezentată este
de 0320 mc, ceea ce reprezintă un
volu';' util de 0,115 mc, adică suficient
pentru dezvoltarea unei familii de putere mijlocie.
F;g. 1 - Stup orizontal de tip vechi.
Aspect exterior.
Fig. 2 - Dimensiunile ramei standardizate pentru stupul orizontal.
Fig. 3 - Diafragmă.
Fig. 4 - Secţiune longitudinală
Intr-un stup orizontal (ST AS 417<V
53).

Secţiune transversală In
stupFig. 6 - Asigurarea distanţei dintre rame pe falţurile stupului.
Fig. 7 -Introducerea foi i de fagure
artificial In ramă.
Fig. 8 - Idem - finlsarea.
Fig. 9 - Afumător.
Fig. 10 - Daltă.
Fig, 11 - Perie.
Fig. 12 - Lă di ţA de transport.
Fig. 13 - Lădiţă-scaun .
Fig. 14 - Manevrarea corectă a
ramei scoase din stup: a - poziţ ia 1; b mişcarea ramei in jurul
axului longitudinal; c poziţia

Fig. 5 -

acelaş i

a II-a.
Fig. 15 -

Mască metalică

pentru

faţă .

Popularea stupului cu albine
După

confecţionarea

stupului se
trece la introducerea fagurilor artificiali in rame şi la echlparea cuibului
in vederea instalării roiului de albine.
Acesta se
procura contra cost
.
albine.
in

se face de obicei
ca in stup să

~"""!'C(,m,anl~ă

existe un fagure. doi, cu miere sau
un hrănitor cu sirop de zahăr care să
servească pentru Inceperea activităţii
albinelor. Tot In acest scop se poate
introduce o ramă cu puiet descăpăcit,
care asigură «ataşarea albinelor>' 'de
noul adăpost.
Roiul, după ce a fost cintărit, se introduce in stup, de obicei prin urdiniş sau prin scuturare deasupra stupului deschis. Pentru fiecare kilogram
de albine se consideră necesar să
existe in cuib trei rame cu faguri.
Reiese deci că două roi uri mai mici
pot fi g ă zduite la inceput intr-un singur stup compartimentat etanş cu
ajutorul unei diafragme complete. Pe
măsura construirii şi umplerii fagurilor, f ieca're familie se lărgeşte prin
adăugare de noi rame cu faguri, ajungind in cele din urmă să ocupe cite
un stup intreg.
Prezenţa a cel puţin două familii
de albine ne dă mai multe garantii de

~figurile

reuşită pentru organizarea micii noastre stupine, comparativ cu o familie
singură, care face mai greu faţă unor
dificultă~ inerente inceputului.

Alte piese de inventar necesare
pentru Ingrijirea albinelor
Pentru ca in timpul intervenţiilor
pe care apicultorul este obligat să le
efectueze periodic, albinele să fie d&ranjate cit mai puţin, acesta trebuie
să aibă la indemină următoarele piese
de inventar:
- mască pentru protejarea feţei
(fig. 15);
- afumător pentru liniştirea albinelor (fig. 9);
- daltă pentru desprinderea părţi
lor detaşabile ale stupului (in special
a ramelor de pe falţuri, fig. 10);
pentru in depă rtarea albiurii examinaţi (fig. 11);
l [i!n!;pe,n pentru aşezastup
12);

această

activitate.

Amplasarea j udic i oasă a stupului
pe un teren uscat, insorit, protejat de
vinturi şi situat cit mai aproape de
sursa de cules este garanţia obţi
nerii unei cantlta~ mari de miere şi
de alte produse apicole.

w~~

torul amator
a cuştilor pentru
sau
poru
pentru
viermi de mătase etc.). Nu se dau detalii constructive şi
fiind d&pendente de situaţia concreta, de sculele pe care le are la
constructorul, de experienţa sa. Numitorul comun al acestor tipuri de Imbinâri II reprezintă
gradul sporit de rigidizare. In fun cţie de destinaţia şi caracterul ImbinArii (fixă
sau demontabilă) , ea poate fi consolidată şi mai mu~ prin Incieiere şi prindere
In cuie.
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Buton

Sigurante de joasA tensiune

58

Cunoscuta unitate de productie din
ramura electrotehnicii, Intreprinderea
de aparataj electric de instalatii Titu
realizează in domeniul aparatajului
electric de joasă tensiune cu aplicatii
industriale şi casnice un număr de
peste 200 de produse de inaltă tehnicitate in mai bine de 400 de variante
constructive.
Aparatajul industrial cuprinde un
grup important de produse, destinate,
in special, automatizări lor. Dintre acestea, in productia intreprinderii se inscriu butoane de comandă de diferije
tipuri, intr-o gamă largă de dimensiuni,
lămpi de semnalizare cu şi fără transformator pentru panourile de automatizare şi comandă ale diferitelor instalatii şi utilaje din cele mai variate -ramuri industriale, cleme de racordare
a cablurilor in pupitrele şi panourile
de comandă ale instalatiilor industriale. In acest an, la renumita intreprindere din oraşul Titu, cu aportul
substantial al colectivelor de cercetare, s-a declanşat o vastă actiune de
modernizare a produselor in sortimentele planificate. In urma acestei
actiuni s-a introdus In fabricatie o
serie de produse cu parametri tehnicoeconomici şi funcţionali superiori. Astfel s-a trecut la modern izarea butoanelor de comandă şi a indicatoaielor de
semnalizare cu şi fără transformator,
precum şi a ma"'l'ulatoarelor, produse
cu o pondere de peste 40 la sută in
productia acestui an, necesare panourilor de automatizare, panourilor pen·
tru nave şi maşini-unelte. Tot in urma
acestei actiuni s-a procedat la introducerea in fabricatie a prizelor şi fişe
lor cu 5 contacte de 16, 32 şi 63 A,
produse ce inlocuiesc pe cele similare
cu consum foarte ridicat de metai.
Astfel de produse nou asimilate sint
priza şi fişa cu 5 contacte 32 A/3fJJ V,
utilizate in instalatii electrice industriale de joasă tensiune la racordarea
diferitelor maşini electrice. Produsele
sint caracterizate prin formă modernă
şi performanţe tehnice ridicate, avind
tensiunea nominală de 3fJJ V c.a. şi
curentul nominal 32 A. Printre produsele realizate la cunoscuta intreprindere din Titu se mai numără prize
bipolare cu şi fără contacte de protectie, tablouri de contor şi distributie
pentru instalatiile interioare, socluri
pentru sigurante.
De asemenea, de aprecieri unanime

din partea constructorilor şi a altor
beneficiari se bucură produse ca: tablourile de contor şi distributie pentnu
instalatiile interioare şi tablourile de
distributie pentnu instalatiile interioare
cu Intrerupătoare automate monopoIare, destinate protecţie, contra scurtcircuitelor, circuitelor electrice ale aparatelor de uz casnic şi instalatiilor
interioare de lumină.
Orice informatie suplimentară
cu privire la desfacerea produselor I.A.E.I. - Titu, precum şi
orice comandă vor fi solicitate
la adresa: Intreprinderea de aparataj electric de Instalatii Titu,
str. Gării nr. 79, judetul Dimbovita, telefon: 14 79 55, telex:
t~.
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flleTRDAIGIS
produee ·
•

• componente electron ice pasive - condensatoare, rezistoare,
termistoare, varistoare, repere speciale cu aplicabilitate in industria
electron i că şi electrotehn i că ;
• bunuri de larg consum şi unelte destinate industriei, cu o gamă
largă de diversificare la aspiratoare, uscătoare de păr, roboli de
bucătărie, maşini de găurit cu di-

verse accesorii, motoare electrice
cU 'puterea de pină la 650 W , unelte
portabile de tă iat, polizat şi şlefuit
pentru metal sau lemn etc.

f

,

De o unanimă apreciere din partea cumpărătorilor se bucură maşina electrică de găurit MG.4, care,
impreună cu trusa de accesorii
«FAUR», perm ite executarea unei
vaste game de ope raţi i , cum ar fi :
-găuri rea in lemn;
-găurirea in alum iniu;
-gău ri rea in oţel ;
-curălirea de rugină a suprafeţelor metalice;
-strunjirea in lemn;
-Iustruirea mobilei;
-Iustru irea autoturismelor.
Această gamă este extinsă şi
mai mult prin recenta realizare de
către intreprinderea argeşeană a
unor dispozitive adaptabile la maşi na de găurit MG.4:

i

•

ŞLEFUITOR
Funcţionarea

ADAPTABIL LA MG 4

sa se bazează pe antrenarea
hirtiei abrazive prin mişcare de rotalie cu o
amplitudine de 4 mm.
Utilizează hirtie abrazivă de diferite rugozităli.

polizor

•
•

POLlZOR ADAPTABIL LA MG 4
Foloseşte piatră abrazivă cu diametrul de
pină

la 100 mm .

adaptabi I la

DISPOZITIV CIRCULAR ADAPTABIL
LA MG 4
Permite reglarea adincimii şi a unghiului de
tăiere .

Poate fi utilizat la mici lu crări de timplărie şi
dulgherie.
Foloseşte pinză de ferăstrău circulară cu
diametrul exterior de pînă la 125 mm.
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In practica fotografică şi In uzul
cineamatorilor sint din ce In ce mai
răsplndite corpurile de iluminat cu
becuri cu halogeni. Explicaţia constă
in dimensiunile lor mici, puterea mare
(500-1000 W), temperatura de culoare ridicată (3200-3300 K) şi constantă pe t08111 durata de funcţionare.
Corpurile de iluminat cu becuri cu
halogeni (lămpi cu s1fclă de cuarţ)
se folosesc fie singure (fig. 1), fie
cite două pe acelaşi miner (fig. 2),
pentru mărirea intensităţII fluxului luminos sau pentru obţinerea unui unghi
de iluminare mai mare.
Fotoamatorilor le sint cunoscute
lămpile FL 1 (produse In R.D.G.),
destinata In principiu pentru uzul cineamatorilor (fig. 3). Utilizarea acestor
lămpi In fotografia alb-negru poate fi
neraţională. . In fotografia color Insă
utilizarea Iămpilor ' cu halogeni este
de dor~ datori1l1 temperaturii de culoare a luminii emise. Pentru prelungirea duratei de folosire a becului se
recomandă alimentarea prin intermediul unui variator de tip autotransformator sau cu tiristoare, astfel Incit
In regim nominal funcţionarea să fie
mai scurtă de 5 minute.
Dezavantajul Iămpllor FL 1 constă
In lipsa unui dispozitiv de direcţio
nare a luminii, foarta util In rezolvarea
diferitelor teme de iluminare. Realizarea unui astfel de dispozitiv este
prezentată In articolul de faţă, lampa
urmind să capete aspectul din fig. 4.
Să analizAm construcţia folosind şi

fig. 5. Un colier spe"cial 1 ulmbracă» .
corpul lămpii de care se prinde cu
cele două şuruburi Ma cu care lampa
este prevăzută prin construcţie. La
prindere se vii desface puţin şurubul
central din reflectorul lămpii, şurub
aflat In spatele becului cu halogeni.
De colier se prind două clapete laterale, 2, şi una superioară, 3. Clapetele
sint mobile şi se aşază manual, in
funcţie de unghiul de iluminare dorit
Prinderea clapetelor se face cu capse
obţinute din reierve de pastă metalice (; 3). Imbinările se fac ca In
fig. 6, prin ştemuire.
Prinderea se face astfel ca mişca
rea clapetei să fie posibilă, dar cu o
uşoară rezistenţă. .
Sistemul este completat de elementul rigidizor 4, o slrmă de II 1,5 şt~
muită la capete astfellnc1t să mentină .
apropiate cele două părţi laterale ale
colierului. Elementul 4 este necesar
numai dacă se renunţă la clapeta 3,
variantă constructivă perfect posibilă,
tinind cont de modul de distribuţie a
luminii In raport cu forma reflectorului lămpii. In fig. 4 s-a reprezentat

5

construcţia completă.

Desenele de execuţie pentru repere
sint cele din figurile 7, 8 şi 9. Colierul se face din tablă de oţel şi se brunează. Clapetele se fac din tablă de
alamă şi se cromează mal Orice operaţie de vopsire esta interzisă, temperatum de funcţionare a lămpii ducind
la arderea vopselei.
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In practica de preparare a bllilor de
lucru sInt dese cazuri tn care se lucrează cu soluţii, ceea ce impune efectuarea unor calcule specifice.
Se pot distinge, din punct de v.edere
fotografic, următoarele cazuri: calcul
procentual, dilutie procentuală, dilutie

potasiu necesarll IntroducerII Intr-un
revelator (volum finalI 1) a cllrul retetll
prevede 1,2 g substantll.
100
10
x
1,2

proportională.

10
Se lucrează rn grame pentru substante şi In mililitri pentru solutie, tinind
cont că se poate considera practic că
un 1 mi de apă . clntăreşte 1 g.

CALCUL PROCENTUAL

1" unele retete se cere introducerea
unei componente sub formă de solutie
de o anumitA concentratie. Situatia este
frecventă cind se lucrează cu soluţii de
rezervă, ln scopul preparării rapide a
băi lor de lucru.
Procentul poate fi In greutate sau In
volum, dar cazul general este primul.
Calculul se face conform regulii de trei
simplă:

100 . . . . procent necesar
cantitate
solutie . . x (cantitate substantă).
Exemplul nr. f. Să se prepare 250 mi
solutie cu concentraţia de 20%. Aplicind regula, obtinem: .
100 . . .
. . . . . 20
250 . . . . . . . . . .
x
x=250 .20 = 50 g
100
Avind solutia preparată, se poate
pune problema determinării cantitătii
de soluţie necesară pentru ca lntr-o
baie de lucru să se introducă o anumită
cantitate de substantll propriu-zisă .
Practic este un calcul Invers:
100 . . . . . . . procent cunoscut
x (cantitate de
cantitate ' necesarll
solutie) . . . de substantă
Exemplul nr. 2. Să se determine
cantitatea de solutie 10"/0 bromură de

20
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DILUTIE PROCENTUALA
Este cazul utilizării solutIIlor concentrate, cind trebuie determinată o anumită cantitate de soluţie concentrată
pentru realizarea bAii de lucru cu concentratle micşorată. Formula utilizată
este:
R =

~
p -p

, unde R este raportul

c
n
in care se va face amestecul, P n centul necesar

şi

Pc -

pro-

procentul solu-

tiei concentrate.
Exemplul nr. 3. O bale de Intrerupere cu concentratla de 2% se preparll
cu acid acetlc concentrat 60%. rn ce-raport se va realiza baia de lucru? Aplicind relatia mentlonată, obtinem:
R = _2_=~
60-2
29
Aşadar, la o parte solutie concentrată sint necesare 29 de părti de apll.

DILUTIE PROPORTIONALA
Este cazul utlllzllrll solullllor concentrate, cind se cunoaşte raportul de
amestec şi se pune problema determinării cantltlltilor efective ale compo-

nentelor dllutiei. Formula
Cantitate
de solutie

cargoul de

practică este:

cantitate de solutie

mărfuri

diluată

concentrată suma unităţilor proportiei
Exemplul nr. 4. 'Pentru developarea
unui film perforat In conditiile obtinerii
unei granulatli fine cu revelator ROg
sint necesari 400 mi de solutie de lucru
definită de raportul 1: 60. Obtinem:
400 = 6,5 . mi solutie R09 concen1+60
tratll.
•
S-a vAzut că In cadrul exemplului nr. 3
s-a determinat numai raportul de amestec. Putem calcula acum şi cantitAtile
exacte de solutie concentrată şi apă;
de exemplu, pentru 1 I de solutie de
lucru:

;=

= 30,3 mi solutie concentratA

de acid acetlc.
Pentru cantitatea de soluţie concentrată se adaugll apA pinA la volumul
final necesar.

I

generale

Pentru navomodelişti recomandăm
acest cargou ca auto propulsat, clasa
EH, la scări cuprinse Intre 1/100 şi
1/00 sau machetă clasa C2 la 1/100.
Este Un cargou al anilor '30, fiind
modernizat de mai multe ori In perioada
1950-1965. A fost scos la reformă in
cursul anului 1977. Caracteristici principale: lungime - 104 m; lăţime 14,2 m; pescai - 6,5 m; viteză - 9
noduri.
Recomandăm execuţia corpului pe
coaste, acoperite cu placaj sau baghete, iar a suprastructurilor din tablă
de alamă de 0.3 mm. Bărciie se pot
executa din calup de lemn, acoperite
cu tendă, pentru a nu se executa şi
interioarele. Bigile nu au fost reprezentate In vederea de sus pentru a se

r

OBTINIRIA
,
POZITIVUlUI COlOR
(URMARE DIN NR. TRECUT)
LUMINA DE CORECŢIE IN SINTEZA ADITIVA
Deşi prin sinteza aditivă se obţin
culori mai saturate, iar procedeul de

co recţie

În

OGLINZI

~A~

.

sine comportă aceleaşi

a impiedicat

răspindl r ea

mă un ceas de expunere de mare
precizie (in fig. 5 sint prezentate două
ceasuri de expunere de fabricaţie industrială).

La alegerea uneia sau alteia din
metodele de corecţie trebuie ţinut cont
şi de adaptabilitatea materialului pozitiv color folosit; culorile obţinute
C. V ASILESCU
prin cele două metode nu sint identice, cel mai adesea.
In incheiere, citeva observaţii I&_
gate de asigurarea calităţii pozitivului
SURSA LUMINĂ
color.
BEC)
Cheia obţinerii unor lucrări de bună
calitate constă in menţinerea in condiţii de extremă repetabilitate a para.
.
.
I
metrilor de lucru şi in corecta analiză
. \ a dominantei de culoare, analiză vi-

~
V.

etape principiale ca la sinteza substractivă, necesitatea unui utilaj sp&claHza t, şi ca atare mult mai scump,

utilizind aproape exeiusiv calea expunerilar succesive, situaţie care recla-

procedeuluI

in rindurile fotoamatorilor. Calea cea
mai simplă de realizare a corecţiei
aditive de culoare rămine cea a ex-

1

punerii succesive, metodă cunoscută

de cititori, dar incomodă, neproductivă şi care presupune un releu de
timp de mare precizie.
Pentru o expunere unică, aparatul
de mărit trebuie să fie capabil de a
furniza o lumină rezultată din amestecul celor trei culori fundamentale
(roşu, verde, indigo).
Cea mai simplă construcţie corespunde schiţei din fig. 1. Dificultăţile
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d.J real izare constau in:
- necesitatea unei surse de lumină

uniform repartizată spaţial ;
- necesitatea unor filtre din

OIAFRAGME

COLOR

sticlă

care să reziste la temperatură ;

-

necesitatea unor diafragme cu
mare.
Aparatele profesionale care servesc
obţinerii unor pozitive prin corecţie
aditivă sint in general construite conform schemei din fig. 2. Lumina emisă
de bec este divizată in trei fascicule
de egală intensitate, unde se interpune cite un grup filtru-diafragmă.
Cele trei fascicule sint colectate intr-unui singur, care este dirijat spre
film. Problemele ridicate de acest tip
de construcţie sint rezolvabile numai
pe cale industrială, ele constind in
principal In realizarea semioglinzilor
SaR' SOv' SO'V' SI'.
Lumina de corecţie se poate obţine
şi de la trei surse diferite, ceea ce
exclude sistemele de divizare (fig. 3).
In acest caz insă se impune folosirea
unor surse riguros identice din punctul de vedere al temperaturii de culoare. Desigur, sistemul poate funcţiona şi In cazul unor diferenţe relativ mari, dar etalonarea diafragmelor
va trebui refăcută.
secţiunea

Uniformizarea amestecului de lumini
colorate se realizează prin reflexie pe
o unică suprafaţă alb-mată sau argintie semilucioasă (SA). Con densorul este inlocuit cu o placă opală
avind un dublu rol, de uniformizare a
fluxului luminos şi de obţinere a unei
lumini difuze, mai avantajoasă pentru
copierile color.
O altă soluţie este cea din fig. 4,
soluţie care are avantajul că foloseşte
un aparat de mărit obişnuit In faţa
obiectivului se roteşte uniform un disc
pe care sint dispuse perechile filtrudiafragmă (roşu, verde, indigo). Diafragmele se reglează in funcţie de
combinaţia de culoare pentru corecţie. Expunerea materialului pozitiv se
face prin sumarea expunerilor parţia 
le obţinute prin rotirea discului.
Dezavantajele metodei constau in
scăderea fluxului luminos prin obturare la trecerea de la o culoare la alta,
in dificultăţile de realizare a dispozitivului, astfel Incit să nu se producă

5

vibraţii.

SUBSTRACTIV SAU ADITIV?

N.R."ffDRlf"
vedea eiar conturul bocaporţilor şi a
simplifica desenul.
Opera moartă era vopsită in negru,
suprastructura principală - alb, catargele şi detaliile de pe punţi - galben.
Punţile sint din lemn, cu excepţia
punţii principale, care este din tablă
striată, şi este vopsită in verde.
Opera vie este roşie, iar linia de
plutire poate fi ' trasată cu alb.
Elicea se va confecţiona din tablă
de alamă de 1-1,5 mm, iar paiele se
sudează pe butucul strunji!.
In cazul construcţiei unui navomodel autopropulsat reconiandăm fixarea lestului de balansare, din foi de
plumb, cu şuruburi pe chila.

Ing. Cristian CRAclUNOIU

Comparaţii Intre cele două posibile
metode de corecţie a pozitivului color
s-au mai făcut pe parcursul expun&rilor anterioare. 'V.om Incerca să reluăm condensat avantajele şi dezavantalele celor două sisteme.
Inlăturarea domlnantei pe cale substractivă este metoda cea mai răspin
dită deoarece utilajul implicat derivă
direct din cel folosit in tehnica albnegru, modificările fiind minore şi
constind in introducerea unui sertar
pentru filtre. Filtrele de corecţie sint
ieftine şi convenabil de inlocuit In
timp, lucru necesar deoarece se d&colorează sub acţiunea luminii şi căl
durii. Introducerea capetelor de corecţie color cu filtre interferenţiale r&prezintă un mare progres, filtrele interferenţiale nefiind afectate de căl
dură şi intensitatea luminii, ele asigurind un filtraj de extremă calitate.
Preţul aparatelor de mărit prevăzute
cu corecţia interferenţială este mare,
ele fiind avantajoase in condiţiile unei
productivităţi ridicate.
Sinteza aditivă are mulţi adepţi, ei

zuală sau realizată cu analizorul de
culoare.
Determinarea dominantei este op&raţia cea mai delicată şi asupra ei am
insistat intr-unul din art'colele ant&rioare. Parametrii de lucru ce trebuie
Incadraţi riguros in valorile recoman date sint:
- calitatea materialelor fotosensibile color folosite, calitate ce este
asigurată maximal numai in durata
de garanţie imprimată pe ambalaj;
- expunerea corectă a material&lor fotosensibile color;
- developarea materialelor fotosensibile color cu reţetarul firmei producătoare, in condiţii stricte de temperatură (cel puţin pentru revelări, iar
pentru unele materiale şi albirea);
- respectarea temperaturii de cu-

loare a luminii In funcţie de tipul materialului fotosensibil ;
- menţinerea constantă a temperaturii de culoare a sursei de lumină
de la aparatul de mărit prin stabilizarea tensiunii;
- prelucrarea materialelor fotosensibile color in condiţii de strictă cură
ţenie, evitarea impurificării soluţiilor ,
utilizarea de ustensile necorodabile,
evitarea apei de spălare cu conţinut
mare de săruri;

analiza acordării culorilor la lude zi sau surse artificiale avind
temperatura de culoare de 5 ()()().
-

mină

5500 K;

-

evitarea la fotog rafiere, pe cit

posibil, a amestecului de lumini cu

temperaturi de culoare foarte diferite.
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De la contactele de uşi ale autoturismului, prin dioda lN4001, se trimite un potenţial pe poarta tiristorului. Acesta se deschide şi trimite curent in claxon. la inchiderea uşii, po- .
tenţialul pe poarta tiristorului dispare
şi acesta, datorită claxonului (întrerupere contact), se blochează.

fAR'

R-

Mo nta;ul lucrează in banda de ro m.
Bobina L, este construită pe o carcasă cu dia metrul de 15 mm şi lungimea de 45 mm şi are 55 spire ~ 0,35.
Infăşurarea L,. este realizată peste L,
şi are 5 spire.
Emiţătorul este modulat in amplitudine cu frecvenja generată de eta;ul
multivibrator.
Tranzistoarele MP 42 se pot inlocui
cu EFT 353, iar GT 300 cu EFT 317.

«RADIO»- U.R.S.S.

«ELECTRONIQUE POUR
vous» - FRANŢA

l2

NUIĂliTOR
Cu un circuit integrat CDB 400 se
poate construi un numărător pentru
obiecte metalice, eventual pentru monede.
Obiectele se deplasează in spaţiul
dintre becul B, şi fotorezistorul FR.
Între aceste piese există un tub, care
permite trecerea unui anumit flux lu-

O,047p

minos. Dacă moneda ce trece are altă
dimensiune decit cea prestabilită, aceasta va fi semnalată de un bec;
dacă moneda este cea corectă, va
semnaliza celălalt bec.

«ELECTOR» -

R.F.G.

INDICATII

GV

----

50
mA

neon primeşte alimentare şi se aprinde, indicind locul comutatorului.

«MODELIST CONSTRUCTOR»
-U.R.S.S.

Observarea comutatorului electric
pe timp de noapte se face cu ajutorul unui bec cu neon.
Becul cu neon se instalează in comutator, in paralel pe contactele acestuia.
Cind comutatorul este deschis, deci
lumina in incăpere stinsă, becul cu

FR

+/8f1

IIIII
Monta;ul permite realizarea unui program compus cu semnal provenind de la două surse. De exemplu, peste un program muzical se
poate suprapune semnalul provenit de la un microfon. Avantajul
constă in faptul că nivelul se reglează automat.

«ELECTRONIQUE PRACTIQUE» -

FRANŢA

IEŞIIiE
~

Amplificatorul este conceput a fi montat la intrarea unu i osciloscop, spre a-i mări sensibilitatea. Mărirea semnalului de la intrare
se poate obţine x 10 sau x 100.
Impedanţa de intrare este de aproximativ 1 MO/l0pF.
Tranzistoarele 2T3t68 se pot inlocui cu BC 171, iar 2T3184 cu
BC 178.

«RADIO TELEVIZIA ELECTRONICA » - R.P. BULGARIA

22

tJey
~II

\

UI1I1

::I

J
\.

cel mai simplu MICROSCOP
Dacă doriţi să observaţi mai bine
anumite preparate biologice şi nu
aveţi un microscop, vă oferim o
soluţie rapidă şi simplă pentru
construirea unui astfel de instrument.
PicATURA DE APA
CU o bucată de carton Indoită
de două ori, o Inţepătură de ac şi o
picătură de apă , după citeva incercări, veţi obţine varianta ideală
pentru un aparat simplu de mărit.
PicATURA DE STICLA
După acelaşi princ ipiu veţi obţine
o măr i re de o sută de ori.
O picătură sau o sferă de sticlă
obţinută prin topire va fi primul
element al unui astfel de instrument de mărit. Incercaţi cu sticla

CAIlTOANE

unei fiole.
Odată

obţinută,

aceasta va fi
de carton.
Preparaţi mai multe picături de
sticlă pentru a putea alege pe cea
mai bună.
Puneţi proba pe care doriţi s-o
studiaţi (P) şi aşezaţi sursa de
lumină difuză în spatele ei (l) .
Distanţa focală optimă se reglează apropii nd sau depărtind
microscopul (M) de probă (P) .
Acestui microscop simplu li mai
puteţi aduce citeva perfecţionări

fixată

Intre

două bucăţi

prin realizarea unui sistem de fixare

a cartonulu i cu sfera de sticlă, prin
adăugarea unui suport pentru probă etc.

uzată poate fi folosită ca mijloc de distracţie pentru copii, dacă fixăm de aceasta, cu ajutorul unor
iţe, o placă din PAL pe care In prealabil s-au montat, In cele patru c olţur i, rotile sau rulmenţi.

IAPllolI STlllTlflC
,
,

şcoală există şi
nu poate urmări

Id~lro~~iell~~~ experimentul pe

"

sau de fiMulte din d&de multe ori pentru
Inţelegeri depline, li
Situaţia afi remediată dacă deade laborator, respectind
unghi faţă de suprafaţa
unghiul necesar -, se
indA mare. Elevii care
laterale sau pe cele din
In oglindă , vor
rarea experien-

.,linlitat'B8 lor.

ORIZONTAL: 1. Biolog german
care a studiat posibilităţile şi modalităţile de cultură a algelor Fizician
american care a detectat particulele.!:.
şi electronii monocinetici. 2. Astrofizician american care determină constanta solară Şi densitatea medie a
Pămîntului ... «Traiană». 3. Primul
satelit! - Fizician român care a pr&văzut teoretic, independent de H. Yukowa, existenţa mezonilor - A treia
pe portativ. 4. Aduce In Japonia In
1973 Premiul Nobel pentru fizică Matematician şi clbernetidian american care construieşte o maşină automată de calculat cu secvenţă controlată, considerată a fi unul dintre primele calculatoare electronice ca principiu de funcţionare. 5. Nume de fată
- Ere! 6. Chirurg român, cu contribuţii privind patogen ia şi tratamentul
şocului (2 cuv.). 7. Intreprinderea de
stat Romarta! - Verbul setoşi lor. 8.
Innobilat de carate - Fizician englez
care propune primul model atomic,
inventatorul oscilografului. 9. La cap,
ampermetru - Unitate de măsură Coculescu Nicolae. 10. Fizician australian care studiază cristalele subţiri şi
dezvoltă teoria structurii cristalelorYark Robert. 11. Topograf şi explorator britanic care descoperă clmpia
Bathurst, rîurile Macquarie, Casti&reagh şi Nampoi - Chimist austriac,
fondator al analizei microchimice, Pr&miul Nobel In 1923.
VERTICAL: 1. Omul de ştiinţă norvegian cu contribuţii deosebite In domeniul patologiei, igienei alimentare 6
şi medicinii legale veterinare - Astronom german care descoperă asteroizii Hidalgo, Ganymede şi Icar. 2. Matematician

şi

peyron Bennoit - Fizician american
care perfecţionează camerele cu
bule - Wallace Alfred. 4. Se consacră cercetărilor în domeniul chimiei
pămînturilor rare (S.U.A.) Sinonim
cu faţa. 5. Geomorfolog francez, cu
cercetări In domeniul geomorfologiei
structurale, climatice şi aplicate luria Salvador. 6. Bia! - «Anticameră». 7. Scriitor român contemporan, autorul volumului «Cu ce se şi&
fuiesc diamantele»- Glume. 8. R&gizor român - Biolog american de
origine germană care aduce revizuiri
noţiunii de specie, principiilor clasificării biologiei. 9. Eskola Pentti - Biochimist englez care descoperă ciclul
ornitinic, Premiul Nobel 1953 - Primele şi ultimele repere! 10. Nu se ţine
seama de ele In literatura de specialitate - Zoolog român, Intemeietorul
Invăţămlntului de parazitologie. 11. N&cunoscuta şi nedescifrata ştiinţă Medic şi biolog francez cunoscut pentru contribuţia sa In embriologia exp&rimentală şi In teratologie.

inginer român cu con-

tribuţii

la studiul armonicelor unor
funcţii periodice cu aplicaţi i In fizică Fizician rus care defineşte un
vector ce-i poartă numele. 3. Cla-
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SPUIDI
IONESCU NICOLAE - Slobozia
Nivelul radiaţiilor X al actualelor
televizoare produse de «Electronica»
nu prezintă pericol pentru sănătatea
telespectatorilor.
ARON MARCEL - Mangalia
Amplificatorulla care vă referiţi este
de radiofrecvenlă, nu de audiofrecvenţă, fiind destinat traficului radioamatorilor.
PRISTAVU GHEORGHE - C1mpul ung
La compresorul de dinamică se desface legătura intre emitoarele tranzistoarelor T, şi T,. In rest sint nepublicabile.
SOMEŞAN SERGIU Codlea
Nu pot fi i nregistrate imagini TV pe
magnetofoane obişnu ite.
PALYI VASILE - Miercurea Ciuc
Operind multe modifi cări in schema electrică a amplificatorului, nu
ştim, de fapt, dacă va mai funcţiona .

FRUMUZACHE BOGDAN - Tg.
Ocna
Materialul a fost reţinut spre publicare.
OROŞ MILIAN Bucureşti
Materialul este nepublicabil.
RADNAUSKY KAZIMIR - Petroşani

Se cunosc matrice mai simple cu
circuite integrate sau cu diode.
BURLACU BUJOR - Bucureşti
Consultaţi un catalog al respectivului producător de circuite integrate.
BARBU GHEORGHE - Ploieşti
Pentru cataloage luaţi legătura cu
I.P.R.S.-Băneasa. Materia lele sint nepublicabile.
K()TELES PETRU - Oradea
Dacă aplicaţi sau nu intre bobine
un strat de hirtie, nu are importanţă.
Numărul de spire pină la priză se
numără de la masă . L, se bob inează
tot cu pas. Miezuri le pentru SR1 şi
SR2 pot fi de 3-4 mm.
BARDITA ION - Baia Mare
Ca să puteţi inregistra pe magne-

,.,

"PHllIPS
8108"

Magnetofonul «Ph ilips
9106» se alimentează din
reţeaua de curent alternativ de 110 sau 220 V .
Funcţionează cu o singură viteză, şi anume cu
9,5 emis, asigurind o bandă de frecvenţă audio cuprinsă intre 00 şi 14 ()()() Hz.
Puterea acustică este
de 1,5 W, cu un coeficient
de distorsiuni de 10%.
Generatorul de ştergere
şi
premagnetizare are
frecvenţa semnalului cuprinsă intre 55 şi 60 kHz.
Poate fu ncţiona cu d ifuzor propriu sau cu difuzor suplimentar.

BC l07a

BC 149B

tofon programele recepţionate, pr in
intermediul unui cablu ecranat, luaţi
semnal de la detecţie sau de la primul amplificator AF. Cuplajul cablului se face prin intermediul unui condensator de 2-5 ţJF. Tresa cablu lui
de legătură se lipeşte la masa aparatului de radio şi la carcasa mufei.
SOARE PETRU - Bucureşti
Prezentarea incompletă a schemei
electrice impiedică publicarea materialului.
NISTOR ION - Huedin

Ca

să adaptaţi impedanţa, montaţi

cite două difuzoare in serie.
Abonamente se fac prin oficiile
P.T.T. R.
CĂLIN NICOLAE - Brăila
Mulţumim pentru felicitări.
Recepţiile sint sporadice şi numai
in lunile de vară. In undă directă puteţi recepţiona numai posturile apropiate. Mixer cu circuite integrate vom
publica.
I.P . R . S.-Băneasa produce circuite
integrate cu notaţia CDB.
Două amplificatoare de 1 W legate
in paralel produc 2 W.
MITITELU PETRU - Piteşti
Tubul OT 100 este o triodă şi are
in partea superioară conectat anodul.
POPESCU GHEORGHE - Bucu-

TOADER VASILE - jud. S ibiu
Vă puteţi procura piesele de la magazinele «Dioda» sau «Muzica •• din
Bucureşt i.
PETREUŞ

PETRU - Maramureş
Pentru UM priza se ia la spira 8,
iar pentru UL priza se ia la spira 25
de la masă.
DINOIU D.G. - Timişoara
Construcţia,
experimentarea sau
exploatarea unei staţii de radioemisie,
chiar pentru telecomenzi, sint permise
numai In baza unei autorizaţii de .Ia
Ministerul Transporturilor şi Telecomun icaţiilor .
Impedanţa rezultată prin legarea difuzoarelor respectă aceleaşi legi ca
la legarea rez istoarelor. In rest, luaţi
legătura cu radioclubul local.
IONITA PETRU VICTOR - CraIova
Un transformator funcţionează numai cu tensiune variabilă.
Aplicind pe o Infăşurare tensiune
continuă, in celelalte infăşurări nu va
apărea tensiune.
CIUPICI ION - jud. Caraş-Severin
P 217 se
inlocui cu ASZ 17.

reşti

Cu autorul puteţi lua legătura prin
intermediul redacţiei.
Bobina L.: se bobinează peste L"
Săgeata indică emitorul.
ILIE LUCIAN - Brăila; PETIC MIHAI - Păuliş
Deocam dată nu va fi publicat

BC148B

BC148A

,.

BClO7B

