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MONITOARELE ROMÂNEŞTI IN LUPTA
PENTRU ELIBERARE

,
IN DEZBATEREA INTREGULUI POPOR,
PROIECTELE DOCUMENTELOR
CONGRESULUI AL XII- LEA AL P.C.R.

Moment de răscruce În istoria ţării, 23 August
1944 a deschis calea profundelor transformări revoluţionare pe toate tărîm urile vieţii social-economice,
care au dat contur României de astăzi, aflată Într-un
amplu şi impresionant avint constructiv. Cinstind
această mare sărbătoare naţională prin noi şi remarcabile fapte de muncă, întregul nostru popor,
tineretul ţării Îşi exprimă, o dată mai mult, hotărîrea
nestrămutată de a transpune În fapt indrăzneţele
proiecte elaborate de Partidul Comunist Român,
de a-şi consacra talentul şi energia realizării obiectivelor prioritare ale făuririi societăţii socialiste
multilateral dezvoltate - creşterea intensivă a forţelor de producţie, inflorirea ştiinţei şi culturii, perfecţionarea continuă a relaţiilor de producţie şi a
organizării sociale, a democraţiei socialiste, crearea
condiţiilor optime de afirmare a personalităţii umane,
avînd drept inalt scop creşterea continuă a nivelului de trai material şi spiritual al oamenilor muncii.
Este semnificativ şi faptul că această sărbătoare
naţională marchează dezbaterea de către intregul

investiţiile

pentru cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică
introducerea
gresului tehnic vor creşte in cincinaluS 1981-1985 faţă de
cincinal cu
la sută, acordîndu-se prioritate dotări» cu aparatură şi instalaţii de investigaţie
Înaltă tehnicitate, realizării de laboratoare şi instalaţii experimentale.
POPOI a unor importante documente programatice
pentru dezvoltarea ulterioară a patriei noastre. Proiectul de Directive ale Congresului ar XII-lea al
Partidului Comunist Român, proiectele Programelordirectivă privind cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi introducerea progresului tehnic şi
În domeniul de cercetare şi dezvoltare energetică
În patria noastră conturează puternic marile posibilităţi de progres ale ţării noastre, afirmarea cu
putere a revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane,
trecerea. pe baza acumulărilor cantitative obţinute

in cincinalele precedente, la o nouă calitate In Întreaga activitate economico-sociaIă.
Aniversarea glorioase! insurecţii naţionale armate
1944
antifasciste şi antiimperialiste de la 23
constituie şi În acest an un minunat
de concentrare şi mai puterniCă a eforturilor şi spiritului
de creaţie ale maselor de oameni ai muncii, ale
tinerei generaţii pentru indeplinirea cu succes a
sarcinilor actualului cincinal, pentru întîmpinarea
cu noi şi elocvente fapte de muncă a Congresului
ai XII-lea al Partidului Comunist Român.
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Supuse dezbaterii publice, Prograde cercetare ştiinţifică,
dezvoltare tehnologică şi de introducere a progresului tehnic În perioada
1981-1900 şi direcţiile principale pînă
În anul 2000, precum şi Programul-directivă de cercetare şi dezvoltare În
domeniul energiei pe perioada 19811900 şi orientări le principale pînă În
anul 2000 reprezintă importante documente politice, ample repere de acţiune ce vizează viitorul luminos al
României cu implicaţii hotărîtoare În
evoluţia societăţii noastre.
Elaborate din iniţiativa şi sub conducerea nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, cele două documente
prefigurează strategia dezvoltării economice şi sociale a României În urm.ă
toarele decenii.
Cu o marcantă clarviziune, Programul-directivă de cercetare ştiinţifică
şi dezvoltare tehnologică dă expresiH
mul-directivă
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politicii partidului nostru, concepţiei
secretarului său general privind situarea fermă la baza intregii opere de

construcţie

socialistă

şi

comunistă

din patria noastră a celor mai noi
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, transformarea ştiinţei şi tehnologiei Într-un
factor hotărîtor al dezvoltării economico-sociale a ţării. Fără intervenţia
activă În economie a rezultatelor muncii din laboratoarele cercetătorilor este
de neconceput progresul În industrie,
in agricultură, În orice ramură de bază
a unei economii moderne. Acest adevăr se relevă plenar, într-o multitudine
de acţiuni dinamice, in economia noastră socialistă, care se sprijină pe tot
ceea ce este mai nou şi mai revoluţio
nar in creaţia ştiinţifico-tehnică contemporană.

Legarea tot mai strînsă a cercetării
concrete ale dezvoltării
societăţii - se subliniază În proiectul
Programului-directivă -, În integrarea

de~ cerinţele

cu producţia a sporit conaportul ştiinţei la promovarea progresului tehnic în toate domeniile de activitate, la Înnoirea şi
modernizarea producţiei, a proceselor
tehnologice.
Elocvent este În acest sens faptul că,
pe baza cercetării stiinţifice şi tehnologice proprii, in cursul acestui cincinal
- cincinalul afirmării plenare a revoluţiei tehnico-ştiinţifice-au fost asimilate circa 5 000 de maşini, utilaje şi instalaţii noi şi reproiectate, precum şi
peste 3300 de noi materiale şi bunuri
de consum, introducîndu-se, totodată,
circa 3900 de tehnologii moderne.
Transpunerea În viaţă - pe baza
promovării largi a cuceririlor ştiinţei
şi tehnicii contemporane - a sarcinilor actualului plan cincinal şi a orientă
rilor de bază ale viitorului cincinal
solicită concentrarea eforturilor creatoare ale oamenilor muncii de diferite
profesiuni si calificări, În special a
ei

organică

,
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tinerei generaţii care deţine o 'pondere
tot mai însemnată În sfera producţiei
materiale. In acest sens, În proiectul
Programului-directivă privind cercetarea ştiinţifică, pornindu-se de la
existenţa unei strînse interdependente
intre cercetare şi masele de oameni
ai muncii, se subliniază necesitatea
unirii tuturor forţelor, a participării
active a clasei muncitoare, alături de
oamenii de ştiinţă, la Întreaga activitate de promovare a noului În creaţia
tehnico-ştiinţifică. Premisa hotărîtoa
re o constituie inseşi experienţa şi
rezultatele dobîndite În cadrul Festivalului naţional «Cîntarea României»,
manifestare În care tînăra generaţie
îşi face elocvent simţită prezenţa prin
participarea sa la mişcarea de masă
«Ştiinţă-tehnică-producţie». Iar faptul
că oamenii muncii, tinerii au devenit
În mod efectiv un potenţial activ În
promovarea progresului tehnic În toate
ramurile de activitate, o dovedeşte

bilanţul primei ediţii a Festivalului naţional «Cîntarea României»: partici-

• Creşterea gradului de
utilizare a potenţiallJlui
hidroenergetic la 30 la sută in 1980; 45 la sută in
1985; 65 la sută in 1990;
100 la sută in anul 2000;
pină in anul 1990 va fi
complet pus in valoare
potenţialul hidroenergetic al Dunării.
• Extinderea utilizării
cărbuniior şi şisturilor in
termocentralele electrice.
In acest scop, producţia
de lignit va creşte de peste 3 ori, iar producţia de
huilă de peste 2 ori in
perioada 1978-1985; pentru prima oară vor fi exploatate şi utilizate drept
combustibil şisturile bituminoase.
• Trecerea la infăptui
rea programului de construire de centrale nuclearoelectrice, care prevede
realizarea unei puteri in.
stalate de 660 MWe in
1985, de 3960 MWe in 1990
şi de circa 10000 MWe in
anul 2000.
• Limitarea producţiei
de petrol şi gaze şi restringerea continuă a utilizării
acestora in procesele de
ardere: extracţia urmează
să fie in 1985 de 12,5 milioane tone de ţiţei şi 26,5
miliarde metri cubi de gaz
metan; factorul final de
recuperare a ţiţeiului din
zăcăminte va spori de la
31,5 la sută in 1979 la 37
la sută in 1985 şi la circa
40 ia sută in ultimul deceniu al secolului.

parea celor peste un milion de oameni
ai muncii, dintre care 280000 de tineri,
la activitatea de creaţie tehnico-ştiinţi
fică şi la aplicarea În practică a noilor
soluţii conducînd la un efect economic
de peste 15 miliarde de lei.
Această activitate cunoaşte o nou~
3mplificare acum şi se va intensifica
şi mai mult În viitor ca principal cadru
de dezvoltare şi afirmare a spiritului
creator al tinerei generaţii, al oamenilor muncii de la oraşe şi sate.
Proiectul Programului-directivă În
domeniul energiei porneşte de la necesitatea asigurării surselor de energie

podărirea cu maximă eficienţă a Întregului potenţial energetic de care dispune ţara noastră, raţionalizarea şi
reducerea consumului în toate domeniile de activitate, creşterea substanţială a valorii economice obţinute pe
unitatea de energie cheltuită.
Aşa cum se subliniază În proiectul
Programului-directivă, sursa principală de acoperire a nevoilor energetice
ale ţării şi, totodată, condiţia hotărî
toare a dezvoltării În continuare cu
ritm susţinut a economiei naţionale
sînt gospodări rea cu maximă răs
pundere şi eficienţă a energiei şi combustibilului, economisirea severă a acestora in fiecare domeniu de activi-

«Organizaţiile U.T.C. trebuie să mobilizeze tinerii cercetători,
cadrele de specialişti, studenţi şi elevi, Întregul tineret din intreprinderi, din toate unităţile economico-sociale la activitatea de
dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, punÎnd cit mai deplin in valoare
elanul, spiritul novator, cutezanţa şi capacitatea creatoare a tinerei
generaţii».

(Din proiectul Programului-directivă de cercetare ştiinţifică).

pentru progresul economico-social accelerat al patriei, astfel incît România
să devină independentă din punct de
vedere energetic pină in 1990.
Realismul prevederilor conţinute in
Program, profunzimea ştiinţifică În
fundamentarea fiecărui obiectiv, caracterul mobilizator al măsurilor stabilite sint determinate de cerinţele actuale şi de perspectivă ale economiei
naţionale, precum şi de implicaţiile
pe care le gener~ază criza energetică
pe plan mondial.
In acest context al realităţilor naţio
nale şi internaţionale trebuie abordat
proiectul Programului-directivă În domeniul energetic, care În spiritul consecvenţei ce caracterizează POlitica
noastră energetică, ca şi intreaga politică economică a partidului, stabileşte
sarcinile de bază privind descoperirea
şi valorificarea de noi resurse energetice, extinderea şi perfecţionarea sistemului electroenergetic naţional, gos-

tate, la fiecare loc de muncă. Direcţiile
de acţiune concretizate sînt numeroase, mergînd de la reorientarea producţiei unor ramuri industriale şi pînă
la aplicarea consecventă şi generalizată În practică a acelor măsuri simple
care să reflecte În fapt un pronunţat
spirit de economie din partea fiecăruia
dintre noi.
Iată de ce, pe lîngă răspunderile
ce revin unor organe centrale de sinteză, ministere economice, institute
de cercetare şi proiectare, În proiectul
Programului-directivă se desprind clar
sarcinile deosebite ce stau În faţa
organizaţiilor de partid, sindicat şi ale
U.T.C. in direcţia desfăşurării unei
largi acţiuni politice pentru utilizarea
cu un înalt spirit gospodăresc a resurselor energetice ale ţării. Aceasta presupune înainte de toate formarea la
fiecare cetăţean, la fiecare tînăr a unei
concepţii noi, a unui nou mod de a
inţelege problemele eneraiei, de a se

Prin integrarea învăţămîntului cu cercetarea şi producţia creşte rolul acestuia
În procesul de formare a cadrelor pentru toate domeniile vieţii economico-sociale,
asigurindu-se, in acelaşi timp, (li vastă reţea de creaţie ştiinţifică.

manifesta in munca şi viaţa de zi cu zi.
Fără Îndoială, in acest sens sarcini
importante revin şcolii de toate gradele, de la invăţămîntul preşcolar la
cel superior, fiindcă spiritul de economie se deprinde de la cea mai fragedă
vîrstă, iar concepţia că orice lucru bine
făcut se judecă şi sub aspectul eficienţei sale trebuie să-i Însoţească permanent pe viitorii muncitori sau specialişti la locurile de muncă. Căci, nu
trebuie să uităm, in industrie este
locul unde rezervele de economisire
sînt cele mai importante şi tot aici este
predominantă ponderea, şi deci forţa
de manifestare a tineretului. Tocmai
de aceea organizaţiile U.T.C. din întreprinderi, precum şi cele din unităţi
de cercetare-proiectare, sînt chemate
să acţioneze pentru stimularea şi valorificarea tuturor iniţiativelor ale căror
rezultate se pot concretiza în economii
de energie şi combustibil.
lntimpinind cea de-a 35-a aniversare
a eliberării patriei, tînăra generaţie,
organizaţiile U.T.C. din industrie şi
agricultură, din cercetare şi învăţămînt,
din transporturi şi construcţii, din
toate ramurile de activitate economicosocială participă intens la dezbaterea
importantelor documente ce vor trasa
noi etape de Înflorire a ţării. Dar cea
mai elocventă inţelegere a documentelor dezbătute sînt faptele de muncă
ce transpun În viaţă de pe acum orientările programelor de dezvoltare in
diferite domenii, exprimind, totodată,
opţiunea clară a întregului tineret de a
înfăptui neabătut Programul partidului de făurire a societăţii socialiste
multilâteral dezvoltate şi inaintare a
României spre comunism.

ela sfîrşitul anului 1980,
in activitatea de cercetare
ştiinţifică, inginer'ie tehnologică şi proiectare vor
lucra circa 200 000 de persoane, dintre care peste
70000 cu studii superioare.
• In vederea creşterii
aportului ştiinţei la dez·
voltarea şi modernizarea
forţelor de producţie, la
progresul general al ţării
noastre, cercetarea ştiin
ţifică şi tehnologică va
trebui să-şi concentreze,
În această perioadă, eforturile in 25 de direcţii principale ce acoperă toate
domeniile vieţii economico-sociale.
• In cincinalul 19811985 vor fi majorate fondurile pentru finanţarea
activităţii
de cercetare
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de introducere
a progresului tehnic cu
circa 50 la sută faţă de
cele alocate in cincinalul
1976-1980, acordindu-se
prioritate dotării cu aparatură şi instalaţii de investigaţie de Înaltă tehnicitate, realizării de laboratoare şi staţii experi
mentale.
• Un rol tot mai
lant În afirmarea
a

rel:&rezelil1:ilruJ, În

a~

reţea
ştiinţifică ce

toate ramurile
tehnicii şi culturii.
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Fiz. ALEX. MĂRCULESCU

Se fabrică diode redresoare cu germaniu şi cu siliciu, acestea din urmă
căpătînd o răspîndire tot mai largă,
datorită avantajelor pe care le prezintă:
- rezistentă inversă mai mare, deci
curenţi inverş; mai mici;
- temperaturi maxime admisibile
mai mari (pînă la 150-200°C, faţă de
60-70°C la germaniu);
- tensiuni inverse maxime mai mari
(pînă la 1 000-1 500 V);
- curenţi direcţi maximi mai mari
pentru acelaşi gabarit.
Diodele cu germaniu admit tensiuni
de pînă la cca
directe
inverse de pînă la
inverşi variază de la
zecimi de miliamperi

la

Tempera-

sesc
tensiunea inversă maximă trebuie
redusă corespunzător.
Ca exemplu de diode redresoare de
cu
cităm seria
SO\lIetlca D7 (de la D7A
direct al acestor
la 300
siunea
si 400 V.
din
fig. 18.
Diode cu germaniu de medie putere
sînt, de exem plu, tipurile 0302-0305,
care au curentul direct mqxim Între 1 A
şi 10 A, iar tensiunea inversă maximă
Între 200 V şi 50 V.
Din producţia I.P.R.S.-Băneasa menţionăm diodele redresoare cu germaniu din seria EFR: EFR 135, 135 A şi
135 B (tensiune inversă maximă=100 V,
curent direct maxim=15 A) şi EFR 136,
136A şi 136B (50 V -15 A). Tensiunea
directă maximă este de 0,7 V. Aspectul capsulei este cel din fig. 19.
Datorită avantajelor menţionate mai
sus, diodele redresoare cu siliciu au
căpătat o largă răspîndire În ultima
vreme şi constructorii amatori le utilizează aproape exclusiv, apelind la

diode cu germaniu numai In cazuri
speciale. Cîteva exemple din producţia
I.P.R.S.-Băneasa au fost trecute În
tabelul alăturat.
Dintre diodele redresoare cu siliciu
de producţie sovietică menţionăm:
0206-0211, 0217, 0218, D226 (100300 mA la 100-1 000 V); 0202-0205,
D231-0234, 0242-0244 (400 mA -10 A
la 50-600 V).
Alături de diodele moderne cu joncţiune, .realizate pe bază de germaniu şi
silici u, se mai utilizează încă în practică
dispozitivele de redresare mai vech~ cu
oxid de cupru şi cu seleniu. Deoarece

constructorii amatori le mai Întîlnesc
în blocurile de alimentare ale unor aparate industriale şi ca piese de schimb
magazinele de specialitate, considerăm
utilă o scurtă
a acestor disîn
serialului despre diode.
fig. 25 este
schematic
structura unei
cu oxid de cupru.
Aceste dispozitive se realizează sub forma

01

%
G1

C1

~I

unor discuri avînd diametrul variabil,
funcţie de curentul nominal dorit.
Densitatea curentului direct poate ajunge
pînă la 0,1 A/cm 2 • Deoarece tensiunea
inversă maximă pe element nu depă
şeşte 10 V, discurile se asamblează în
grupuri serie, numărul de elemente în
grup fiind în funcţie de tensiunea maximă
dorită (prin înseriere creşte tensiunea
inversă maximă de n or~ iar prin grupare în paralel creşte curentul direct
maxim de n or~ n fiind numărul elementelor grupate).
Diodele cu oxid de cupru pot funcţiona
în intervalul de temperaturi - 50°C -;+ 60° C, prezentînd modificări apreciabile ale parametrilor la variaţiile de
temperatura Acesta este unul dintre
dezavantajele lor, alături de dimensiunile
specifice mult mai mari în comparaţie
cu ale diodelor cu joncţiune.
O particularitate importantă a diodelor cu oxid de cupru este aceea că pre-

în

25 P

zintă Varlaţll aproximativ liniare ale
curentului direct în funcţie de tensiunea
aplicată (exceptînd porţiunea iniţială a
caracteristicii} Aceasta face ca ele să fie
utilizate în special în instrumentele de
măsură, unde constanta rezistenţei directe a elementelor redresoare este importantă.

Dispozitivele redresoare cu seleniu mai
sînt încă răspîndite în blocurile de alimentare ale radioreceptoarelor de fabricaţie mai veche. Ele se confecţionează
sub formă de plăcuţe sau pastile, avînd
structura de principiu din fig 26.
Pastilele sînt asamblate în grupuri,
încorporate în capsule din plastic prevăzute cu terminale de conexiune. Discurile, circulare sau pătrate, sînt asamblate
pe un ax comun, izolat la exterior, folosind şaibe metalice pentru distanţare şi
contact.
Din punct de vedere electric, asamblarea se poate face în mai multe moduri,

+

25: Structura. unei
cu oxid de cupru:
1 - electrodul superiorj
2 - oxid de cupru; 3 stratul barieră; 4 - cupru,
26: Structura. unei
cu seleniu:
1 - calod
2 stratul
3 - sele4 - aBulminiu (anod).
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funcţie de tipul de redresare vizat:
a) un grup serie, reprezentînd echivalentul unei diode, pentru redresarea monoalternanţă (fig. 27);
b) două grupuri serie, conectate în
opoziţie, pentru redresarea bialternanţă
folosind transformator cu priză mediană
28);
serie, conectate în
redresarea cu dublare

în

temperatura
25°
de laborator
caracteristicilor pe osc;Hosco1p
domeniu de turlcţlonare
(diodă,
etc. ~
punînd de asemenea aparate, constructorul amator poate trasa grafic curbele
caracteristice prin puncte, ~dică determinînd experimental perechi de valori
corespunzătoare
(U f - 1f'
respectiv
U r - Ir~ Pentru aceasta sînt necesare:
o sursă de tensiune continuă reglabilă,
un potenţiometru pentru reglarea curentulu~ un voltmetru de curent continuu
şi un miliampermetru Schema de principiu pentru trasarea caracteristicii în
sens direct (conducţie) este dată în fig l.
Dacă nu dispunem de o sursă reglabilă
de tensiune continuă, putem folosi baterii de lanternă înseriate şi un divizor
potenţiometric (fig 2~ Potenţiometrul
trebuie să fie bobinat cu nichelină care
suportă fără încălzire apreciabilă curenţi

de ordinul a 150 mA.
Rezistenţa R 1 limitează curentul maxim
prin diodă. De exemplu, dacă dorim să
facem măsurători pînă la If= 100 mA,
luăm Rl =80-90 n.
Miliampermetrul va avea mai multe
domenii de sensibilitate (1-10-100 mA).
El măsoară curentul direct
diodă,
la care se
absorbit
voI tmetru
Voltmetrul
de tensiune
conducţie directă,

Măsurătorile se
minime ale tensiunii
a
trasarea grafictllu~
valorile
o vom face să crească în trepte de
0,05 - 0,1 V. Vom nota valorile corespunzătoare 1p Perechile obţinute
le vom reprezenta prin puncte
grafic ale cărui axe ortogona1e
zate echidistant Punctele se unesc printr-o linie curbă continuă, rotunjind eventualele zone unghiul are rezultate din
erorile de măsurare (fig 3~ Graficul va fi
trasat pe hîrtie milimetri că.
Caracteristica tensiune- curent permite
aflarea rezistenţei efectrire a diodei în
orire punct de funcţionare. De exemplu,
pentru ,punctul de pe curbă avînd coordonatele U f = 0,5 V, 1f = 60 mA rezultă

r

SURSĂ
0-:-24 V

= 500 mV ,... 83 il
60mA"'"

.

în timpul efectuării determinărilor se
va observa că tensiunea citită pe diodă
nu variază în raportul în care variază
tensiunea debitată de sursă (se montează
un voltmetru pe sursă~ Acest lucru se
datorează efectului stabilizator al diodei,
cu atît mai pronunţat cu cît panta curbei
caracteristice este mai mare (creştere
mai bruscă a curentului). Trasarea caracteristicii
dec~
la sortarea
diodelor
şi
de

în

de statnHzare.
Pentru zona ele

nn,_IIi"'Ii .....

Una dintre problemele întîlnite curent de constructorul amator În utilizarea diodel9r o constituie împerecherea ,acestora, adică alegerea unor exemplare, din acelaşi tip de serie,
care să posede caracteristici cît mai
apropiate. De o,bicei, mărimea care
interesează este rezistenţa diodei În
sens direct (în conducţie), uneori Însă
şi rezistenţa inversă. Pe de al1ă parte,
se ştie că rezistenţa diodei depinde,
pentru acelaşi exemplar, de punctul
de funcţionare ales, punct ce poate fi
caracterizat prin mărimea şi sensul
tensiunii aplicate pe diodă.
Montajul alăturat permite compararea rapidă a tensiunilor directe pe
două diode funcţionînd simultan cu
alimentare de la o sursă comună.
Circuitul a fost prevăzut cu un potenţiometru montat ca reostat, permitind
reglarea curentului total, deci schimbarea punctelor de funcţionare ale
celor două diode.
Rezistenţele R1 şi Rz sînt sortate
pentru valori nominale cît mai apropiate, folosind În acest scop o punte R
sau un ohmmetru de precizie.
Rezistenţa R3 limitează curentul maxim total debitat de sursă. Valoarea
ei, ca şi a potenţiometrului P, poate fi
aleasă În funcţie de tipul diodelor sortate. Valorile din schemă corespund
verificării diodelor ce au curentul direct mai mare de 150 mA.

+

inversă,

4
schema de principiu la ridicarea caracteristicii este cea din fig. 4. în acest caz,
dioda este montata cu anodul la minusul surse~ adică în polarizare inversă.
Observăm, de asemenea, că voltmetrul
este conectat în circuit în faţa microdeci el va citi căderea
diodă plus căderea pe
mij~rOampel:m€:tru (aceasta din urmă neDacă am fi montat voltdiodă, curentul absorbit
metrul direct
de el ar
apreciabil indicaţiile

microampermetrului Rezistenţa inversă
a diodelor fiind de ordinul sutelor de
kiloohmi sau al megaohmilor, nu s-a
mai prevăzut potenţiometru
rea curentului S-a montat
rezistenţă

ANCRES

Instrumentul indicator M poate fi un
voltmetru de curent continuu avînd
domeniile de 0,5-1-5 V sau un miliampermetru cu mai multe sensibilităţi
(0,05-0,5-5-50 mA).
La închiderea întrerupătorului 1, instrumentul va fi pe domeniul cel mai
puţin sensibil (5 V, respectiv 50100 mA), iar potenţiometrul cu toată
rezistenţa Înseriată. Trecînd pe domenii din ce În ce mai sensibile, se
urmăreşte deviaţia acului. Dacă acul
bate În sens opus, se inversează diodeIe între ele.
Indicaţia instrumentului (de exemplu, În valoare de tensiune) va fi direct
proporţională cu diferenţa dintre că
derile de tensiune pe cele două diode,
deci implicit va depinde de diferenţa
rezistenţelor directe ale diodelor. Montind instrumentul cu polaritatea indica1ă În figură, o deviaţie normală a acului (spre dreapta) va semnifica o că
dere de tensiune mai mică pe dioda
01 decît pe O2 , respectiv o rezistenţă
direC'tă mai mică a diodei 01'
Prin manevrarea potenţiometrului se
urmăreşte comportarea deviaţiei acului. Este posibil ca deviaţia să-şi schimbe sensul, să crească sau să scadă.
Două diode cu caracteristici foarte
apropiate (în domeniul explorat de
montaj) vor prezenta diferenţe mici,
de acelaşi sens şi aproape constante.

4,5V~
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Tip
BF 182

BF 183
BF 184
BF 185
BF 186

BF 188
BF 189
BF 191
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BF 195
BF 196

Tip I.P.R.S.
BF 182
BF 183
BF 254
BF 255
BF 258
BF 173
BF 115
BF 167
BF 254
BF 255
BF 167

BF 197
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BF 200'
BF206
BF 214
BF 215
BF 222
BF 223
BF 224
BF 225
BF 229
BF 232
BF 233
BF 234
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BF 238
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BF
BF
BF
BF

173
198
199
200

2 N 918
BF 214 (BF 115)
BF 215 (BF 115)
BF 115
BF 199
BF 199
BF 167
BF254
BF 173
BF 254
BF 254
BF 255
BF 115

BF 115
BF 240

BF 248

BF 241
2 N 2221

BF 249

2 N 2906

BF 251

BF 161
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EMITATOR CU VID
'PIITRU
UfiDE UlTRASCURTE
Ing.
cu frecvenţă variabilă prezentat este relativ uşor de realizat,
chiar pentru radioamatorii începători.
Oscilatorul cu frecvenţă reglabilă
{VFO) asigură o stabilitate de frec-

GEO~GE

Emiţătorul

venţă mulţumitoare: variaţia frecvenţei
după 15 minute de la pornire este de

±

cel mult
10 Hz/5 minute.
Oscilatorul de bandă (VFO) este
realizat cu un tranzistor cu siliciu cu
structura npn, de tipul BC 171 sau
SC 172. Se pot folosi şi alte tranzistoare similare, cum ar fi BC 107-108,
sau chiar BF 214-215. Tranzistorul este
conectat În montaj cu colectorul la
masă, cu cuplaj intre bază şi emitor cu
divizor capacitiv.
Pentru asigurarea unei bune stabilităţi a frecvenţei oscilatorului În funcţie de temperatură, condensatoarele
care intră În circuitul oscilatorului (C 3,
C 4 şi C 5) vor fi cu mică. in acelaşi
scop, condensatorul C 2 de 33 pF
se recomandă să aibă un coeficient
pozitiv de variaţie a capacităţii cu temperatura, avînd in vedere că tranzistorul, precum şi celelalte piese din
montaj care contribuie la determinarea
frecvenţei au un coeficient negativ.
Valoarea capacităţii C 33 asigură Umitele variaţiei frecvenţei in bandă.
După etajul oscilator (T 1) urmează
un etaj separator (T 2) În montaj RC,
urmat de un al treilea etaj, În regim de
amplificare (T 3), care are ca sarcină
un circuit acordat pe frecvenţa oscilatorului. Peste bobinele L 1 şi L2 se
aplică blindaje (carcase) metalice rea-

PINTILIE, V03AVE
Uzate din tablă de aluminiu, alamă sau
cupru, cu laturile de 14x 14 mm şi ÎnăIţimea de 20 mm.
rn interiorul carcaselor se va aplica
un strat termoizolant din folie de polistiren, teflon sau policlorvinll.
Acordul în bandă al frecvenţei oscilatorului se realizează cu o secţiune a
condensatorului variabil (secţiune de
UUS); acesta este de tipul celor folosite la receptoarele «Gloria». Frecvenţa oscilatorului trebuie să varieze
În limitele 12,000-12,167 MHz, care,
prin multiplicările ulterioare ale frecvenţei, va conduce la o variaţie a frecvenţei emiţătorului În limitele 144146 MHz.
Pentru asigurarea stabilităţii amintite a frecvenţei oscilatorului, primele
trei etaje ale emiţătorului sint alimentate cu tensiune stabilizată de 12 V.
In acest scop, emiţătorul are incorporat un stabilizator de tensiune realizat
cu tranzistorul T 11 împreună cu dioda
Zener PL 12 Z şi rezistorul R 26. 1ntregul montaj VFO (T1-T3) este alimentat tot timpul, chiar şi in timpul
recepţiei, de la sursa de curent de
18 V folosită la alimentarea intregului
emiţător, bineinţeles prin intermediul
stabilizatorului incorporat de 12 V.
După ultimul etaj amplificator al oscilatorului de bandă (T3), urmează un
etaj triplor de frecvenţă (T4), la ieşirea
căruia se obţine frecvenţa de 36 MHz.
Tranzistoarele T5 şi T6 sînt dubloare
de frecvenţă, obţinindu-se, pe rind,
,semnale cu frecvenţa de 72 MHz, şi,

respectiv, 144 MHz, iar celelalte tranzistoare, T7-T10, sînt amplificatoare
ale semnalului cu frecvenţa de 144 MHz.
Etajul final T10 consumă circa 350 mA
la tensiunea de 18 V, deci asigură o
putere input de ordinul a 6 W.
Rezistorul R 25 se sudează direct pe
picioruşele B şi E ale tranzistorului T10.
Condensatorul C 34 se sudează, de
asemenea, direct cu un terminal la
emitorul lui T10, iar cu celălalt la masă.
Amplificatorul modulator are in final două tranzistoare cu siliciu de tipul BD 135, 137 sau 139 şi asigură o
putere de vîrf de ordinul a 4 W, suficientă pentru a modula etajele prefinal
şi final ale emiţătorului. Modulaţia se
aplică În circuitele de emitor şi bază
din ultimele două etaje ale emiţătorului.
Singurul reglaj al modulatorului se
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face prin alegerea rezistorului R 35
insemnat pe schemă cu steluţă; valoarea acestuia depinde de coeficientul de amplificare fi al tranzistoarelor
T14 şi T15. In cazul unui coeficient de
amplificare fi de ordinul 50-75, se va
pune un rezistor de 3,9 kn, iar pentru
..8=75-100, un rezistor de 4,2 kn. Alegerea se face astfel incit curentul de
repaus al etajului final (in schemă,
leol. mod.) să fie În limitele 10-15 mA.
Tranzistoarele T14 şi T15 trebuie să
aibă coeficienţii de amplificare,,8 egali
sau să difere cu cel mult 5 la sută unul
fată de celălalt.
In cazul În care dorim să folosim
două tranzistoare de tipul pnp În etajul
final al modulatorului, de exemplu
BD 136, 138 sau 140, atunci sînt necesare următoarele modificări În montaj:

fig. 2: SCHEMA DE COMUTARE RECEPTIE .. EMIS~E

T3
8F215

I

2

DATELE BOBINElOR
Bobina

I

Nr. de
spire

Conductor

LI' L2

20

f> 0,4

LJ
L..

6,5
8
4
3
6
5
10
8

f> 0,55 CuEm
rp 0,9 CuEm

L~,

Li>

L7

L~

L9
SRF1
SRF2

Pas rp bobină
(mm)
(mm)

-

CuEm

1
1
1
1
1

Idem
Idem
Idem
Idem
rp 0,5 CuEm
rp 0,6 CuEm

-

a) rezistoarele R 35 şi R 36 se inversează unul in locul celuilalt; b) priza
mediană din circuitul primar al transformatorului final (de modulaţie) se
va alimenta din punctul -18 V Tx.
Acest lucru se va realiza cu un conductor separat, pe partea plăcii emiţătorului cu cablajul imprimat.
Transformatorul 1 este de la receptoarele «Albatros» sau «Milcov» (defazor).
Transformatorul 2 se bobinează pe
o carcasă şi un miez ca la transformatorul 1 şi va conţine in primar de
2 ori 150 de spire, iar În secundar 200
de spire din sîrmă de cupru emailată
cu diametrul de 0,3 mm.
Toleletransformatorului final de modulaţie se vor asambla astfel: cele de
tipul E separat, iar cele de tipul I separat; între aceste grupe de tole se va
introduce un strat de hirtie de grosimea celei din caietele şcolare.
La primele două etaje amplificatoare ale modulatorului (T12 şi T13) sînt
folosite două tranzistoare cu germaniu
de mică putere şi joasă frecvenţă. Se
pot folosi tranzistoare de tipul EFT 351353 sau altele similare. Condensatoarele electrolitice C 37 şi C 39 trebuie
să fie de bună calitate, cu o rezistenţă
internă (în sens direct) mai mare de
1 Mil.
Este bine ca tranzistoarele T12 şi
T13 să aibă un coeficient de amplificare a cuprins in limitele 50-100.
Pentru evitarea intrării semnalelor
de frecvenţă Înaltă (radiate de emiţător)

5
5
6
6
6
6
6
4
4

Carcasă

de la blocul
UUS-«Mamaia»
Idem

-

in modulator, s-a folosit un filtru format din R 27 şi C 38.
Emiţătorul nu este prevăzut cu releu de comutare a regimului de funcţionare emisie-recepţie. In cazul În
care dorim să folosim un sistem de
comutare cu releu, se va realiza separat montajul din fig. 2. Se va folosi
un releu de tip miniatură; de 18 V sau
12 V, cu două contacte, fiecare cu
cîte două poziţii.
Desenul cablajului imprimat este
prezentat la scara 1:1 cu vederea spre
partea cablajului. Pentru realizarea cablajului imprimat se va folosi o placă
din sticlotextolit sau pertinax cu folie
de cupru aplicată pe o singură parte,
cu dimensiunile de 100x250 mm. Se
va decupa din revistă desenul cablajului, se va suprapune pe placă, pe
partea metalizată. Cu un instrument
cu virful ascuţit se vor marca prin inţepare toate locurile unde trebuie practicate găuri.
Găurile se dau cu un spiral de 1 mm.
Excepţie fac cele care servesc la prinderea condensatorului variabil şi cele
de prindere a plăcii, care au diametrul
de 3,3 mm. Gaura În care se prinde
tranzistorul final al emiţătorului are
diametrul de 8,5 mm.
Se recomandă a se respecta intocmai traseele cablajuiui prezentat, În
special cele de masă. In caz contrar
pot apărea cuplaje parazitare, care
conduc la o funcţionare nestabilă a
ce desenul
şi placa a

C2.1

-1
-1
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toată
va fi
cu un strat
protecţie
de«::a!:lan't, format din colofoniu dizol-

fost

corodată,

acoperită

18V(Tx)
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2N3375,3632
KT904,907

VEDERE DiN PARTEA
TERMiNALfLOR

se vor monta la niNu se vor lăsa terminale
lungi,
specia! la condensatoarele
de decup!are. După executarea sudurilor cu cositor, toate
rămase
se vor tăia la nivelul
Tranzistoarele se vor monta la o distanţă de
8-10 mm de placă.
Circuitele de radiofrecvenţă se vor

acorda cu ajutorul unui măsurător de
frecvenţă cu absorbţie, pasiv. Primele
reglaje se vor face folosind o tensiune
redusă, de 12 V. După un acord prealabil, se trece la tensiunea de 18 V
şi se reajustează toate acordurile. Sursa de curent folosită trebuie să asigure
o tensiune stabilizată de 18 V şi un
curent maxim de 800 mA.
Tn regim fără modulaţie, aparatul
trebuie să consume un curent de ordinul a 500-550 mA.

3-4.
Alimentarea se face de la o baterie

EERATI

EI

lE
KRISTA FILBP

Pentru depanarea radioreceptoarelor
este util să avem o sursă de semnal şi în
acest scop prezentăm o schemă a unui
astfel de generator uşor de realizat prac-

1- 2, 145 -160 de spire pentru înfăşu
rarea 4 -5 şi 10 spire pentru înfăşurarea

de 4,5 V.
La punerea în funcţiune trebuie făcute
anumite reglaje ale aparatului. în funcţie
de toleranţele pieselor folosite şi de
factorul de amplificare fJ al tranzistoarelor T 1 şi T 2' condensatorul C:, poate
avea alte valori decît cea indicată pe
schemă (se poate micşora valoarea pînă
la 1 - 0,5 nF).
Tranzistoarele TI şi T 2 se recomandă
să aibă acelaşi {3, cuprins Între 70 şi 100.
Reglarea frecvţmţei Gscilatorului sinusoidal se face din bobina L conectînd

la ieşire (borna B) un frecvenţmetru sau
tm radioreceptor (borna de antenă~ Se
,~
roteşte miezul bobinei pînă cînd se,il
citeşte pe frecvenţmetru valoarea 455 kHI .~ I,;:'I!i
sau în difuzorul radioreceptorului
:~
aude semnalul de intensitate maximă. '1
Dacă semnalul sinusoidal este puternic,
~
se va micşora valoarea condensatorului C 7 •
"
De reţinut că osci1atorul de radiofrecventă este modulat cu semnalul multi"
vibrato;ului.
Montajul se realizează pe o plăcuţă
de circuit imprimat şi va fi introdus
Într-o casetă de plastic.

1

tic.
Generatorul este compus dintr-un multivibrator
format din tranzistoarele
un oscilator, format
din tranzistolrul
Generatorul are posibilitatea să furnizeze la ieşire două feluri de semnale:
la borna A, un semnal
iar la borna B, un
Cu ajutorul acestui
se poate
de audioverifica funcţionarea
frecvenţă (AF) luînd semnal de la borna
A, iar cu semnal de la borna B se

de

Bobina
se
pe o oală de
ferită, similar transformatoarelor de
radioreceptoarele
bobinî:nd
cu sîrmă
număr

M. BSTRATE
Prezentăm alăturat un preamplificator vibrato pentru chitară care, cu ajutorul generatorului din
a doua a
schemei,

Schema este simplă şi utilizează tranzistoare curente (Be 108 şi Be 107).
Corecţiile dorite se obţin prin ajusta
rea semireglabililor.
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N. PORUMBARU
Aprinderea
şi ritmică a
u nor becuri
poate fi folosită
cu efect în diferite scopuri. Astfel,
asemenea lumini colorate sincopate
se utilizează la discoteci pentru crearea unei ambianţe optice. Precizăm
că aceste lumini au sincopă şi ritm
care trebuie corelate manual cu ritmul muzicii (executată de orchestră
sau redată de la un disc sau magnetofon). Nu trebuie să se confunde
acest efect cu cele produse de dispozitivele de «muzică şi culoare», la
care se urmăresc automat aspectele
muzicale, atît În ritm cît şi În culoare.
Dispozitivul pe care il descriem, În
afară de scopul menţionat, poate fi
folosit şi la obţinerea unui efect săr
bătoresc la diferite evenimente sau
reuniuni. De asemenea, aparatul poate comanda efectele luminoase colorate necesare pentru pomul de iarnă.
Schema montajului este redată ală
turat. Analizînd elementele componente,se poate vedea că multivibratorul astabil format din tranzistoarele

comandă

Rl 1-Rl2 sînt montate În circuitul de colector al tranzistoarelor
Tz şi T4 şi pot asigura comanda a trei
şiruri diferite de becuri ,respectiv trei
culori diferite. Se obţine acest lucru
folosind RLI pentru şirul nr. 1, RL2
pentru şirul nr. 2, iar prin Înserierea
contactelor de repaus de la RL" şi
RL2 se obţine comanda şirului nr. 3.
Dacă se mai introduc două relee În
locul rezistenţelor R*(750 Q), montaiul permite comanda a încă trei şiruri
sau culori. Astfel, se poate asigura
un efect deosebit de interesant cu
cele şase circuite electrice comandate
ritmic. Înlocuind rezistenţele din bazeJe tranzistoarelor T 1 - T2 (39 kQ) cu
alte valori sau cu un potenţiometru,
se poate modifica frecvenţa multivibratorului astabil. De asemenea, valorile condensatoarelor (50 JlF) produc modificarea frecvenţei, respectiv
a ritmicităţii comenzilor.

62kQ

Z2

nF

50llF

+

,8

10Kn

bistabilul format din
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EFD108
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scade
zece ori).

numă

maşini
măsură,

- C 3 este aC01;dat pe frec~;_~n;~n 1,,;
oscilant
bază
vedea' însă că LI' în afară de
II, mai are o înfăşurare
care nu face parte din circuitul oscilant şi are rolul culegerii" inductive a oscilaţiilor. În acest fel se
alimentează baza tranzistorului T 2 cu un
semnal generat de oscilator. Datorită
acestui semna~ tranzistorul intră în conducţie; frind montat in paralel pe circuitul de alimentare, curentul de consum
creşte limitat de rezistenţa R4 şi de
înfăşllfăJrile
notată cu

rezistenţa joncţiunii

E - C.
La apropierea unui meta~ circuitul
oscilant din baza lui TI (L 2) se dezacordează, iar oscilaţiile se opresc brusc.
T ranZÎstorul T 2 lucrează în regim de

comutaţie Astfe~ Ja încetarea oscilaţiilor,
baza fiind conectată Ja.. masă, T 2 nu

iar curentul de consum pe
alimentare scade brusc. La o
tensiune de alimentare de 5 V, curentul
consumat va fi de 15 mA. cind oscilatorul este în funcţiune. La dezacord,

instrumente
indicatoare de temperatură
unei comenzi la
etc. Montajul poate fi folosit
numeroase domenii amatori ceşti sau
industriale, unde s-au utilizat celule fotoelectrice, fiind însă incomparabil mai
sigur în exploatare decît aceste celule.
Montajul poate fi cuplat cu fire relativ
lungi neecranate, cu indicatorul utilizat
(numărător, turometru etc.1 datorită principiului folosirii conductoarelor de alimentare pentru transmiterea semnalului.
Oscilatorul lucrează la o frecvenţă de
aproximativ 100 kHz Această frecvenţă
nu este critică, însă o condiţie esenţială
pentru funcţionare este acordarea corectă a circuitelor osciJante din baza şi
colectorul tranzistorului T l'
.
Bobina L 1 va fi realizată pe oală de
ferită tip 1100N22 Al100 cu dimensiunile I/J 11 x 7 mm înfăşurările se vor
executa cu sîrmă CuEm I/J 0,1 mm astfel:
1 = 50 de spire, II = 260 de spire, III =
40 de spire.
Bobina L 2 (fig. 2) este fără carcasă,
cu diametrul interior 1./1 18 mm şi lăţimea

I
ConstrU(;tolm amatori folosesc frec
schimb de la aparate
necesicOiltiIltUalre prezentăm
~li,~nt:~rp..
anume rebobinarea
DofentioIItetrlelor
100 Q de la difude radioficare, în vederea obţi
nerii altor valori de rezistenţă totală.
Originar, aceste potenţiometre sînt bobinate cu nichelină. de cea 0,18 mm diametru, curentul maxim suportat fără
Încălzire apreciabilă fiind de cea 0,2 A.
Pentru a mări curentul admis, cu scă-

sau
de spire
250 de spire. Bobina va fi rig:idi2:ată
izolată cu un lac adecvat
stiren etc.).
Reglarea se va efectua intercalînd un
miliampermetru în circuitul de alimentare Trimerul C 2 se reglează la mijloc;
se reglează apoi C 3 la rezonanţă. În acest
caz, curentul consumat creşte pînă la
o valoare maximă. Introducînd un metal
în interiorul bobinei L2' curentul scade
brusc.
Condensatorul C 2 permite reglarea
sensibilităţii Schimbînd poziţia lui C 2,
se va reacorda C 3 •
În locul .oalei de ferită recomandată
pentru LI se pot utiliza (cu mici modificări) bobinele care se folosesc la oscilatoarele de ştergere ale magnetofoanelor.
Aceste oscilatoare lucrează, de obicei,
pe o frecvenţă de aproximativ 50 ... 80 kHz.
Trebuie corelat însă în acest caz circuitul oscilant
baza lui
(L 2 -Cd.
mărind
de spire la

S.
rezistenţei

to-

înlocui bobinajul

cu nichelină mai
mm diametru, de
aparatelor electrocasnice)
funcţie de
pasul de bobinare şi de diametru! conductorului folosit, se poate obţine o
rezistenţă totală cuprinsă între 10 Q şi
100 Q. De exemplu, utilizînd niche1ină
de 0,35 mm diametru, rezultă un potenţiometru de cea 25 il, iar curentul
maxim admis creşte la cea 0,4 A (conductorul suportă mai mult, dar se În-

cu
se
bobinajului
pe lamelele de contact şi se
scoate bobina, aflată pe un suport din
textolit; se îndepărtează nichelina, care
va fi îndreptată şi păstrată pentru alte
utilizări.

La rebobinare se va avea grijă ca firul
utilizat să fie drept (întins) Bobinarea
se face strîns, cu pas mic, atîta cît permite diametrul conductorului (dacă se
foloseşte frr rezistiv izolat cu email,
bobinarea se poate face fără spaţii între
spire) Pentru montare se efectuează
operaţiile de mai sus în sens invers.
• Pentru a cositori fire sau obiecte
din fier, oţeL niche~ manganină, constantan, este necesar ea locul de îmbinare să fle în prealabil decapat cu apă
tare. Iată cum se poate obţine \2:peastă
soluţie atît de utilă constructorilor amatori.
Se procură acid clorhidric tehnic şi
granule, plăcuţe sau tuburi din zinc
(tablă de zinc sau tuburi de la bateriile

Se observă o
de gaz (hidrogen
timpuL
în
care,
pe măsură ce se consumă aciduL După
ce degajarea de gaz încetează (sau este
foarte slabă, aproape imperceptibilă1 se
decantează lichidul din sticlă şi se filtrează folosind o pîlnie căptuşită cu
hîrtie de filtru, sugativă etc. Se obţine
o soluţie limpede, slab gălbuie.
Procesul chimic corespunzător este
reacţia dintre zinc şi acidul clorhidric,
rezultînd clorură de zinc dizolvată în
apl (cu urme de acid) şi hidrogen, care
se degaja
Păstrarea soluţiei se face în sticluţe
cu dop etan~ prevăzute cu etichetă, pe
care se va scrie «Apă tare»,
La utilizare se va evita contactul soluţiei cu mîna, cu îmbrăcămintea sau cu
ustensilele de laborator. Dacă totuşi
se produce un astfel de contact, locul
respectiv se spală imediat cu multă apă.
HHUl\;;IUl.

Rugăm
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TEIIleillDlalĂ
impuls (frecvenţa = 500 Hz). Se
astfel o divizare cu 5.
La ieşirea Q sau Q apar impulsuri late
de 2 f1S cu frecvenţa de repetiţie 100 kHz.
Adăugînd un divizor cu 10, realizat
tot cu CDB 4121 E, se obţine frecvenţa
de 10 kHz (impulsuri late de 10 JLS
repetate la intervale de 100 JLs).

'Deoarece raportul de divizare se poate
modifica uşor prin schimbarea valorii
rezistenţei sau a condensatorului, frecvenţa 'cuarţului poate fi diferită de 500 kHz.
De exemplu, dacă se foloseşte un cuart
de 1 MHz, se reglează primul divizor
la 10 (al doilea nu se modifică~ deci se
obţin frecvenţele de 100 kHz şi 10 kHz.

şaselea
obţine

CIICUITUI IITIGIIT
COl 4121
Ing. ANeRIAN NICOLAE
Generalităţi. Capsula CDB 4121 (fig. 1)
conţine un circuit basculant monostabil
(CBM} Funcţionează în gama de tem0
peratură 0° e. .. 170 C Se alimentează

+

cu o tensiune de 5 V (4,75 ... 5,25h între
pinii 14( + 5 V) şi 7(0 V} Poate .comanda
maximum 10 porţi logice conectate la
ieşirea Q sau Q.
Timpul de tranziţie din starea 1 în O
sau din O în 1, pentru impulsul de comandă, este de maximum 1 V /s la
intrarea B.
Pentru intrările Al' A2' acest timp
este de 1V / JLs. Durata impulsului este
de minimum 50 ns.
La ieşirea Q se poate culege un semnal
in opoziţie de fază cu cel de la ieşirea Q.
Semnalul de ieşire are forma unor impulsuri dreptungbiulare cu durata prestabilită din elementele externe (R l C).
INDICATII
, DE UTILIZARE
Declanşarea CBM se face cu un semnal
treaptă sau pe fronturile unui impuls.
Pe intrările Al şi Az, semnalele de comandă trebuie să fie căzătoare (din 1

sau O} Declanşarea cu trepte O -+ 1 se
face prin intermediul intrării B.
În continuare se dau primele variante
de comandă.
1. Intrarea B se menţine în starea 1,'
Al în starea 1. Pe Al se aplică un impuls.
Bascularea se face pe frontul negativ
(fig. 2).
2. B în starea 1, Al în starea 1. Comanda se face prin Al cu un semnal
căzător (1 -+ O).
3. Al în starea o, Al în starea 1.
La intrarea B se aplică un impuls sau o
treaptă cu tranziţia O -+ 1.
Bascularea se produce deci pe front
pozitiv (fig. 4).
4. Al în starea 1, Al în starea O.
Comanda şi bascularea se realizează
ca la pct. 3 (fig. 5).
5. Al şi Al în starea O. În rest, totul
este ca la pct. 3 şi 4.
în toate cazurile, după declanşare, ieşirile sînt independente de tranziţiile
ulterioare ale semnalelor de intrare şi
depind numai de constanta de timp.
B este o intrare de trigger Schmitt
(formator de impulsuri} Se utilizează
în cazul unor tranziţii lente de ordinul
1 Vis.
Imunitatea la zgomot este 1,2 V.
Durata impulsului la ieşire poate fi
modificată între 40 ns şi 40 s, în funcţie
de constanta de timp Re.
Cele trei moduri de conectare ale
condensatorului şi ale rezistenţei se dau
în fig 6, 7 şi 8.

În interiorul capsulei este o rezistenţă
de 2 kQ, ce poate fi folosită în realizarea
constantei de timp. Fără componente
externe, durata impulsului la ieşire esle
tip 30 ns.
În cazul prezentat în fig. 6, variaţia
lui ! se obţine numai prin schimbarea
valorii capacităţii C.
În fig. 7 s-a adăugat o rezistenţă extemă variabilă în serie cu rezistenţa
internă. Pentru obţinerea unei variaţii
a duratei! între 40 ns şi 40 s, s-a folosit
schema din fig. 8.
Elementele care asigură o asemenea
gamă pot fi 10 pF ... 10 ţiF şi 2 kQ ... 4O kQ.

+5V N.e. N.e. Ţimin 9 pin~.
14

13

12. 11

10

9

+5V

B

14

1

2

3

4

N.e. A1 A2

6

5

7

Q OV

B

+5V

Circuitul CDB 4121 E se utilizează
în principal ca monostabil sau formator
de impulsuri El intră în componenţa
aparatelor de măsură numerice, în diverse
operaţii pentru te!Uporizăr~ declanşări
baze de timp etc. In continuare se dau
două aplicaţii utile radioamatorilor.

C D B 4121
6

7

10

n

.J
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1. GENERATOR DE TEST
RADIO-TV

3

in fig. 9 se dă un generator de impulSUrI
înguste de 100 ns şi cu frecvenţa de
repetiţie de 1 kHz.
Fronturile fiind de ~ 12 ns, fac posibilă apariţia armonicilor pînă în domeniul UUS.
Astfel se pot testa cu succes atît etajele de A.F., cît şi etajele de F.I.E N urnă
rul mic de componente face posibilă
încasetarea generator ului într-o sondă
de LE Alimentarea se poate lua şi de
la o baterie de 4,5 V.
Oscilatorul de 1 kHz se realizează
cu o capsulă CDB 404 E (6 negatoare)
şi un condensator de 100 JLF /6 V.
Generatorul de impulsuri conţine o
capsulă CDB 4121 E conectată ca în
fig. 6.
2.

~~L~~~~1~R

CU

+5V

CUARŢ

C O B 4121
A2 B
1

2

4

5.
o+_5::;.:V~........-t-=t-_~_----w
+5V

După

cum s-a arătat, CBM nu este
de tranziţiile ulterioare ale
semnalului de comandă.
Acest lucru ajută la realizarea unui
divizor de frecvenţă cu o capsulă
CDB 4121 E (fig. 10).
La apariţia unui impuls la intrarea de
comandă a CBl\1, se produce bascularea.
Dacă! este 10
la revenirea în starea
iniţială este
din nou de al
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liDIA SHOClllY
Ing. ILIE MIHĂESCU

în multe scheme, cititorii revistei «Tehnium» au întîlnit simboluri cu semnificaţie aparte şi neînţeleasa. Spre lămurirea
unuia dintre aceste cazur~ prezentăm
dioda SHOCKLEY şi cîteva scheme de
aplicare practi<ă a ei.
Dioda SHOCKLEY este formată din
4 zone p-n-p-n (fiS 11 fiind un dispozitiv bipolar. putînd fi comparată cu
două tranzistoare cuplate ca în fiS 2
Curba caracteristicii de funcţionare este
redată în fiS 3 şi pe ea se pot distinge
trei regiuni.
Aplicind la bornele diodei o tensiune
inferioară ca valoare tensiunii V rezistenţa internă a diodei este mare şi
prin ea va trece un curent de cîţiva microamperi în această situaţie considerăm
dioda blocată.
Ridicînd valoarea tensiunii la borne
la valoarea Vs,în diodă se produce fenomenul de avalanşă.
în zona notată n pe grafic, dioda
prezintă o caracteristi<ă negativă, fiind
instabilă în funcţionare.
Rezistenţa internă a diodei scade rapid
şi începînd din punctul I H nu are decît
cîţiva ohmi, fiind în totală conducţie.
curentul ~ numindu-se curent de men-

s,

ţinere.

în zona In de pe caracteristică funcţio

narea diodei este stabilă şi saltul de
tensiune este de ordinul volţilor.
Reblocarea diodei se face prin micşo
rarea curentului sub valoarea I,., sau prin
micşorarea tensiunii sub valoarea VE:
Valoarea tensiunii de amorsare a avalanşei (V..) este cuprinsă între 2D şi 100 V,
iar valoarea curentului I H este cuprinsă
intre 1 şi 50 mA Simbolul diodei
SHOCKLEY este reprezentat în fig. 4.
Cîteva montaje practice vor familiariza
mai mult cititorii cu acest nou dispoîn montajul din fiS 5, tensiunea V
condensatorul C prin rezistorul
Rf' Cmd tensiunea la bornele condensatorului
valoarea tensiunii de
Vs' aceasta intră in
amorsare a
condensatorul se
se reblochează
ea.
acest
geIllerează imJmIs:uri. Din schema
tUDldaJmentală
şi schemele
din
tensiunea de comu-

Vs este superioară tensiunii V (de
aHmentare1 fiindcă tensiunile ce se aplică
la intrare deblochează dioda SHOCKLEY. Dioda clasică ce apare în aceste
scheme menţine o stare stabilă de func-

ANOD

+

p

taţie

ţionare.

Impulsurile aplicate la catoda lui D
(fiS 7) comută dioda fiind<ă + Veste
inferioară lui V!:. Graţie circuitului rezonant Le, la ieşire apare o semiperioadă.
Oscilaţia

proprie a circuitului tinde să
reîncarce condensatorul C la valoarea
+ V. dar cu o polaritate inversă.
Bazindu-ne pe aceste principi~ se pot
construi şi circuite astabile cu diode
SHOCKLEY. Presupunem <ă la aplicarea tensiunii (fiS 8~ D 1 trece în stare
de conducţie, fiind<ă + V::::.. Vs • Punctul
A .capătă un potenţial apropiat de masă
şi C se încar<ă prin R 2• Cînd tensiunea
ajunge aproape de Vs (pe C~ D 2 comută,
descărcînd condensatorul C în acest caz,
D 1 se blochează şi începe încărcarea
inversă a lui C.
Frecvenţa semnalului de ieşire depinde de valorile rezistoarelor, ale lui C
şi de tipul diodelor.
în fig. 9 este dată schema unui circuit
monostabil.
La dioda D 1 tensiunea Vs <. + V,
iar la D 2 tensiunea V s ).. + V 2' Astfel,
D 1 conduce şi D 2 este blocată pînă intervine un impuls de comandă; circuitul basculează şi rămîne în această stare
pînă ce C se descar<ă şi se produce
revenirea la situaţia iniţial a. Deci circuitul intră în stare de comutaţie numai
cînd este comandat din exterior.
Cu mici modificări aduse precedentutui montaj se poate construi un circuit bistabil (fig. 10~ Montajul fiind
într-o anumită stare, el nu se poate
comuta decît cu ajutorul unui
de comandă. Deci la sosirea
impuls de comandă, circuitul trece în
altă stare.
Desigur, se
mare de
SHOCKLEY,
principale să fie
dar sperăm că cele prezentate în ace~t
articol sînt suficiente pentru înţ1ele!~en~a
modului de funcţionare a
nou
şi important element de circuit.
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Tn cursul insurecţiei naţionale armate, antifasciste
antiimperialiste, marinarilor români le-a revenit
misiunea de a captura sau distruge forţele inamice
ce se retrăgeau.
Lupta pentru capturarea şi dezarmarea nave lor "
germane care se repliau pe Dunăre a angajat şi
Grupul 3 Fluvial, compus din monitoare ce nu avuseseră încă de suferit de pe urma războiului, printre
care «Lahovary», «Bucovina» şi «Ardeal».
Corpul 3 Fluvial asigura protectia intregului parc flotant al Comandamentului Forţelor
şi

12

FluviEile, aproximativ 60 de nave, deplasat pe canalui Vilciu, unde se proceda la aranjarea şi camuflarea lor. Tn jurul orei 6,00 dimineaţa, această grupare
primeşte ordinul comandantului Forţelor fluviale,
contraamiralul AI. Stoianovici, de a pleca imediat
spre amonte pentru a urmări, captura sau bombarda
şi scufunda, in funcţie de situaţie, vasele germane
În retragere pe Dunăre.
Planul de acţiune prevedea ca monitoarele să fie
grupate iniţial cîte două, În funcţie de necesităţi.
Primul grup urma să actioneze pe Dunărea naviga~

bilă, in timp ce alt grup "(<<Ardealul» şi «Lahovary»)
să pătrundă pe canalul Borcea. La gura Borcei,
două gqJpuri urmau să se Întîlnească pentru
a-şi continua împreună acţiunea spre Giurgiu.
Pătrunzind pe Dunărea navigabilă, primul grup,
din care făcea parte şi «Bucovina», a capturat numai pînă la Cernavoda: 16 remorchere, 2 şalupe, 00
de şlepuri, un convoi sanitar german şi au arborat

avea
cele

pavilionul românesc pe 3 remorchere germane trase pe uscat.
Tn ziua de 29 august 1944, gruparea de monitoare

&.

IONIT041E DE DUN
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13

14

15

16

. «Kogăiniceanu», la care prezentăm alăturat planul
constructiv (ce formau Grupul 3 Fluvial), au constituit principala forţă de lovire a Flotilei de Dunăre.
Aveau următoarele caracteristici:
zarmare. In situaţia unui refuz, acestea trebuiau
680 t
Deplasament
scufundate.
lungime
61 m
In total, Grupul 3 Fluvial a capturat şi dezarmat
Lăţime
10,1 m
prin luptă, in perioada 24-31 august 1944, 113 nave
Pescaj
1,6 m
şi a scufundat circa 20 de vase inamice.
Viteză
13
Construite in anul 1906; În urma unei comenzi În
Putere
1 800 CP
Italia, la «Stab. Technico Triestino», şi apoi asamElice
2 buc.
blate şi lansate la Galaţi, monitoarele din clasa
primeşte ordinul să ajungă pînă la frontiera iugoslavă, somînd şi forţind toate navele sub pavilion
german să acosteze la malul românesc pentru de-

17
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Modelul de monitor poate fi abordat atît pentru
clasele de machete, cît şi pentru auto propulsate
militare.
Opera vie era piturată În verde, opera moartă În
gri deschis, iar puntea principală maro-roşcat. Puntea suprastructurii era gri Închis. Tn timp de repaus,
deasupra punţilor se intindea tenda din pînză găI
buie. Pe turelele din prova se incripţionau cu alb
indicativele de recunoaştere. .

Ing. Cristian CRAclUNOIU
Muzeograf Carmen ATANASIU
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CIIDDCIRIA
ICDIDIICA (1)
Ing- MIHAI STRATULAT

Folosirea cît mai raţională a combustibililor a devenit un imperativ aproape dureros al epocii noastre, ţi
nînd seama de rezervele energetice
tot mai limitate ale Terrei.
Ţinînd seama de dezvoltarea economică generală, de creşterea previzibilă a populaţiei globului şi a parcului mondial de automobile, se Întrevede că aceste rezerve nu vor mai
putea satisface necesităţile omenirii
decît pînă spre inceputul mileniului
următor. Bineînţeles că, În astfel de
condiţii, oamenii caulă noi mijloace
care să asigure În viitor activitatea
tuturor ramurilor consumatoare de energie. Dar pînă la descoperirea altor
surse energetice, măsura cea mai Înţeleaptă este să nu risipim ceea ce
avem încă, să îmbunătăţim folosirea
actualilor combustibili consumindu-i
În chip cît mai judicios.
În ansamblul factorilor care ţin de
automobil şi condiţionează economia
de combustibil, maniera de a conduce
are o importanţă decisivă. Se spune,
pe drept cuvint, că un bun şofer poate
realiza cu un automobil avînd o stare
tehnică discutabilă un ruiaj mai economic decît un altul care conduce
defectuos o maşină bine întreţinută.
Bineinţeles că gradul de experienţă,
atentie
ale conducătorului de
.
scapă de sub condiţiile
tehnice, depinzind numai de pren~'I",on",rr""", si interesul omului
la
aceea cu atît mai mult
se cere să se acorde
cuvenită

rulaju!
continuu de trafic urban sau
,nŢQr!IYT'''''' si frinarea. Fiecare din aces'ale conducerii maşinii asposibilităţi, uneori nebănuite,
de a economisi combustibil sau, maÎ
de a evita risipirea acestuia,
cum se va vedea.
g",... .,.."",,,,, motorului poate avea serioase consecinţe economice, mai ales
iarna şi cînd cerinţele folosirii maşinii
fac ca această operaţie să intervină
des. Se înţelege că risipa de benzină
sau motorină este cu atit mai mare,
cu cît tentativele nereuşite de a porni
motorul sînt mai numeroase. Dar nu
numai atit: in astfel de situaţii se creează condiţii şi pentru accelerarea uzurii

motorului, deoarece combustibilul trimis lichid În cilindri nu arde, dar spală
pereţii acestora, distrugind pelicula de
ulei şi făcînd ca pistonul şi segmenţii
să se deplaseze pe cilindru într-un
proces de frecare semiuscată, cu uzuri
intense. Tn plus, combustibilul căzut În
baia de ulei diluează lubrifiantul şi ii Înrăutăţeşte calităţile de ungere, cu consecinţe uşor de bănuit pentru toate
organele lubrifiate ale motorului. După
unele date experimentale, uzura motorului la o pornire este echivalentă
cu cea produsă prin rulajul a 25 km.
Aceasta În cazul unei porniri reuşite;
ne imaginăm ce se întîmplă cînd încercările de pornire se succed fără
rezultat!
Operaţiunile care trebuie să fie efectuate pentru a obţine o pornire
sigură şi rapidă a unui motor bine pus
la punct depind, in primul rind, de
regimul termic al motorului şi de anotimp.
Din cercetarea experimentală a proceselor de ardere s-a constatat că
viteza de reactie a combustibililor depinde, printre altele, de raportul dintre
masa carburantului şi cea a aerului
prezente în amestec. Pentru anumite
valori ale acestui raport, d, viteza de
ardere devine zero, adică aprinderea
nu se mai poate produce. Există două
astfel de limite: una cu zona amestecurilor bogate În combustibili,
şi alta
În regiunea celor sărace, d s
Domeniul situat intre cele două
conţine amestecurile
se observă că Întinderea sa dede
ambiantă
Cu
mai coborîtă,
atît
domeniul de inflamabiiitate este mai
restrîns, iar viteza de ardere mai mică.
micile
ale rescoate uşor
din domemai ales iarna,
de altă parte,
pornirile infructuoase datorate sistemului de aprindere, bateriei de acumulatoare sau demarorului pot conduce foarte lesne iarna la Înecarea
moiorului, deoarece la repetarea pornirii În cilindri se găseşte deja combustibilul introdus la incercarea precedentâ", aşa încît noua tranşă pătrunsă
se acumulează, scoţînd amestecul din
domeniul de inflamabilitate si făcînd
astfel imposibilă pornirea. Iată de ce
pe timp răcoros se cere să se acorde
o atenţie sporită tuturor reglajelor, alimentării cu combustibil, aprinderii,
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precum şi stării demarorului şi bateriei de acumulatoare.
Ce este de făcut şi in ce ordine
pentru a realiza o pornire corespunzătoare?

Pe timp rece şi după ce motorul a
mai multă vreme, la motoarele
cu carburator, prima operaţie uzează
clapeta de aer (şocul), prezentă la
marea majoritate a carburatoarelor
(mai puţin la cele prevăzute cu carburator special de pornire sau starter).
Cind comanda acesteia este manuală,
maneta sa se inchide total sau parţial,
În funcţie de temperatura ambiantă,
starea de uzură a motorului şi corectitudinea reglajelor sale. Dacă timpul
este foarte rece, atunci se poate deschide parţial şi clape1a de acceleraţie,
apăsînd uşor pedala respectivă. Trebuie să se aibă in vedere Însă că orice
apăsare mai energică a pedalei de
acceleraţie pune in funcţiune şi pompa
de acceleraţie şi de aceea apăsările
repetate brutale, nervoase ale acesteia
duc implacabil la inecarea motorului.
La cdrburatoarele la care acţionarea
clapetei de aer este semiautomată,
mecanismul acesteia trebuie armat
inainte de _pornire, prin apăsarea uşoară, lentă, a pedalei de acceleraţie.
La cele care dispun de mecanisme
complet automate pentru acţionarea
clapetei de aer, această operaţie preliminară nu mai este necesară. Este
important de reţinut că la ultimele
două tipuri de mecanisme, ca şi la
acelea la care comanda şocului este
legată mecanic şi de dapeta de acceleraţie (ca la «Dacia»-1300, de pildă)
nu este necesară, ba chiar este contraindicată apăsarea
de acceleraţie î timpul
deoarece, În
acest fel, se
staţionat

mală

a

Uneori, CÎnd temperatura aerului este foarte
iar automobilul a
stationa!:
, de pornire se
arborelui
a 3-4
se vor deconeicta
sumatori electrici,
duce sarcina f'lom""I"""rlli.lii
mentine
decuplind
motorul de cutia
viteze. Se trece apoi la acţionarea demarorului, care se face pe durate
de 2-4 secunde; 1n caz de nerepetarea
se va efec10-15 secunde.
tua
o pauză
Acţionarea îndelungată şi repetată cu
frecventă mare a electromotorului de
pornire este dăunătoare, dacă operaţiile de pornire, deşi
executate,
au rămas fără efect.
astfel de cazuri,
soluţia cea mai înţeleaptă este aceea
de a căuta metodic cauza care împiedică pornirea, procedind În ordinea
următoare:

- se verifică starea bateriei de acumulatoare, adică gradul ei de încăr
care şi existenţa soluţiei acide, ca şi
starea conexiunilor sale, care pot face
ca demarorul să Învîrtească mult prea
lent arborele motor;
- se verifică prezenţa benzinei În
carburator începind cu existenţa ei in
rezervor. se controlează conductele şi
legăturile, starea pompei ele benzină
şi a filtrului. În acest scop se poate
demonta filtrul de aer şi, acţionînd
clapeta de acceleraţie, se va observa
dacă pulverizatorul pompei de acceleraţie şpriţuieşte benzina În carburator. La motoarele diesel se desface
şurubul de aerisire (sau se apasă supapa de evacuare a aerului din sistem)
şi se acţionează pompa manuală de
motorină, observind curgerea continuă a combustibilului, fără bule de aer.
Dealtfel, la aceste motoare, scoaterea
aerului din sistem este o operaţie
strict necesară inainte de pornirea

masinii;
-.:.. se verifică starea elementelor
buratorului care asigură pornirea:
recta funcţionare a clapetei de
eventual, reglajul sistemului
in gol; la motoarele diesel se
starea pompei de injecţie şi
funcţionare şi reglare a injet"tnl'lr,"ilnr~
- la motoarele cu carburato;
tehnică a instalaţiei de aprindere
voacă cele mai dese necazuri la
nire; În astfel de cazuri se scot
se curăţă, se verifică paralelismul
prafeţelor dintre electrozi şi se reglează distanţa dintre aceştia la 0,5-0,7 mm
la sistemele de aprindere clasice şi
0,9-1,1 mm la cele tranzistorizate;
- se curăţă platinele ruptorului,
rectifică dacă este cazul, se
sează cu benzină şi se reg
la 0,3-0,5 mm; se verifică ... ",,,,,,..titJ,ni*
nea punerii la punct a avansului;
controlează starea condensatorului
a bobinei de inducţie, după
pe care o dă bujia În aer
trebuie să fie puternică şi de ... nllnr,.tio'IH.
bleu).
Odată pornit motorul, este
să se aştepte o perioadă de timp
pentru ca temperatura sa să atingă
nivelul optimal apreciat prin temperatura lichid ului de răcire. La motoarele
cu carburator, in acest interval de timp,
pe măsură ce motorul se încălzeşte,
benzina se vaporizează tot mai uşor,
şi pentru a Înlătura pericolul inecării
cilindrilor, şocul trebuie treptat deschis. La sistemele automate sau semiaUiLVII"a~t:. această operaţie nu neceinTor'tor,ti", şoferului, dar la sistecu comandă manuală neacţioa clapetei de
o oarecare risipă
de
motoarele diesel
sînt necesare măsuri speciale În
î.",·,;;'h,i .. ii motorului.
Este
că încălzirea
cu ulestrict necesară
cu automouleiuri au o
mare, chiar şi
temperaturi
deci ele u.rg
motorul şi În aceste condiţii. Incălzirea motorului prin deplasarea ve·
hiculului cu viteze moderate asigură
astfel
de încălzire, măreşte
de ulei în locurile necesare
lubrifierii si reduce consumul de carburant
scurtarea timpului de funea motorului cu automobilul
Oprirea motorului nu
rezerve de reducere a
dacă ea este
adică
după gararea
a
Totusi unii soferi au obiceiul
ambala puternic motorul de citeva ori
înainte de tăierea contactului, motivind
că aceasta ar uşura pornirea urmă
toare. Pentru viitoarea pornire procedeul este total inutil, deoarece vaporii
de benzină se lichefiază pe pereţii
cilindru lui şi nu ajută cu nipic formarea amestecului la pornire. In schimb,
procedeul este dăunător prin irosirea
combustibilului şi prin uzura prematură a motorului, deoarece benzina
nearsă spală uleiul de pe cilindru, înrăutăţind condiţiile de funcţionare a
grupului piston-cilindru.
Evident, iese din discuţie, prin caracterul său complet greşit, metoda
aplicată de unii şoferi, care, datorită
faptului că nu au reparat la timp sistemul de pornire, Iasă ore intregi să
functioneze motorul cînd vehiculul
este' oprit.
Bineînţeles, demarajul şi conducerea În trafic urban sau pe şosele conţin
mult mai multe posibilităţi de reducere
a risipei de combustibil, dar acestea
vom trata În numărul următor.
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AL X-LEA TÎRG DE MOSTRE
DEBUNURIDECONSUM

in sectorul electronic atrage atenţia o gamă largă
de televizoare cu circuite modulate din seria «Diamant» şi «Sport». Din seria «Sport» se remarcă televizorul portabil cu circuite integrate şi joc electronic
încorporat. In afara recepţionării programelor de televiziune din benzile FIF-UIF, noul aparat posedă patru
variante ae jocuri electronice: tenis, hochei, pelotă,
antrenament. Intreprinderea «Tehnoton».. laşi prezintă o gamă largă de radioreceptoare cu tranzistoare
şi circuite integrate, portabile şi staţionare, cu consum redus de energie electrică: «Bucur», <<lnten>,
«Samba», «Madrigal», «Gamma», «Omega», «Cosmos», «Cora», «Lira»,

Importantă manifestare economică şi comercială, Tirgul de mostre de bunuri de consum, ajuns la
cea de-a X-a ediţie, se inscrie sub semnul celor două mari evenimente din viaţa poporului nostru - a
35-a aniversare a eliberării patriei şi Congresul al XII-lea al partidului.
Avind un larg caracter de sinteză, actuala ediţie a Tirgului de mostre oglindeşte marile succese
obţinute de poporul român În domeniul producerii şi desfacerii bunurilor de larg consum, cit şi preocupă
rile permanente ale industriei şi comerţului de a înfăptui neabătut, in lumina indicaţii lor date de conducerea
partidului, programul general şi programele speciale de creştere şi diversificare a bunurilor de larg consum destinate populaţiei În acest cincinal. Ediţia jubiliară a tirgului reflectă, totodată, o direcţie prioritară
a politicii partidului, şi anume grija deosebită pentru om, pentru satisfacerea nevoilor sale materiale şi
spirituale, permanenţă a vieţii noastre economico-sociale, subliniată cu pregnanţă şi de recentele proiecte
de documente ale Congresului al Xii-lea al Partidului Comunist Român. '
În cele peste 25 de pavilioane sint expuse circa 200000 de sortimente de bunuri de consum, in cea
mai mare parte produse noi sau modernizate, care înfăţişează preocuparea tot mai stăruitoare a producă
torilor pentru diversificarea continuă a producţiei, pentru valorificarea mai accentuată a resurselor de
materii prime de care dispunem, pentru realizarea unor produse electrocasnice cu consum redus de
energie electrică sau combustibil.
Drept ilustrare a acestor eforturi şi preocupări, organizatorii prezentei ediţii a tirgului şi-au
să expună numai acele produse pentru care există in ţară condiţii de fabricaţie şi contractare pentru
pieţei. Pe linia, deosebit de importantă, a îmbunătăţirii calităţii, exponatele prezente la această ediţie a
tîrgului confirmă preocuparea celor trei principali factori - cercetarea, proiectarea şi producţia - d9 a
perfecţiona finisajul produselor de larg consum, de a asigura durabilitatea lor În folosire, de a le spori
funcţionalitatea, confortul, estetica.
De un deosebit interes se bucură În cadrul actualei ediţii a Tirgului de mostre de bunuri de consum
acele produse care răspund unui imperativ economic de maximă importanţă, şi anume reducerea consumurilor de energie electrică şi combustibili, În vederea conservării şi dezvoltării bazei energetice a ţării.

Maşina automată de spălat rufe
{{Automatic», produsă de Intreprinderea mecanică «Cugir», are o capacitate
de spălare de 5 kg de rufe uscate.
Printre operatiile curente se numără:
prespălarea, limpezirea, stoarcerea şi
a preta rea rufelor. Un program complet
este asigurat in 2 ore. Maşina posedă
12 programe, in functie de ţesături şi
culoare. Tensiunea de alimentare: 220
V/OO Hz, greutatea: 85 kg.

Semnificativă este şi prezenţa la tirg a unei instalaţii pentru Încălzirea apei cu energie solară realizată

la Intreprinderea «Electrometal»-Timişoara. Datorită
efectului razelor solare. indiferent de sezon, apa
din rezervor se încălzeşte in 2-3 ore la o temperatură
de peste 500 C, boilerul menţinind apa caldă' timp
de 5-6 zile.
Ciştigind, in actuala conjunctură, tot mai mult teren, bicicletele sint
prezente Într-o gamă largă de modele realizate de Întreprinderea <<6 Martie»-Zărneşti. O premieră:bicicieta «Pegas»-camping poate fi pliată, pentru
a fi uşor transportabilă În concedii, la mare sau la munte. Din seria «Pegas»
mai reţin atenţia: «Pegas»-20. «Sport» cu 4 viteze, «Pega s>)-22. Super,
«Pegas>)-standard, «Pegas» 18, 21, 31, 41.
Aceeaşi intreprindere prezintă binecunoscutele motorete «Mobra»,
modelele mini şi super, cu consum redus de benzină, pentru amatorii
de excursii şi drumeţii.
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posibilitatea să vizionaţi cele
emisiuni - filme, concerte, piese
spectacole de operă, transmisiuni """ ............,"de limbi străine, emisiuni

Magazinele şi raioanele specializate ale code stat vi prezintă cea mai recentă
realizare a industriei noastre electronice: TELE ...
merţului

VIZOARElE CU CIRCUITE

zate la Intreprinderea «Electronica»-Bucureşti.
Iată citeva avantaje pe care le oferă in exploatare:
-'Durata

I
I
Garanţia pentru
na funcţionare a tele-

vizoarelor cu circuite
integrate
este
de
12 luni ..

Denumirea
televizorului
Olt
Snagov
Sirius
Sirius
Diamant
lux

Diagonala
ecranului
44

41
50
50
61
65

2_
2_
3_
31• .
3_

4_

Aconto

Rate lunare

15%

(24)

438
438

1.

451

465
540'

,

103
103

110

I

121
142

I

In toate magazinele
raioanele specializate ale comertului de
stat, televizoarele cu
circuite integrate se
pot cumpăra şi cu piata În maximum 24 de
rate lunare, cu un
aconto de 15 la sută
din preţul de vÎnzare
al aparatului.
şi

...,

IARIRI

II,
PROIICTII
,

IA SCĂRI
VIRIIIIII
ION

PETRAN~

Cluj-Napaca

Se ştie că Înălţimea coloanei de menţinere a aparatului de mărit determină
dimensiunea maximă posibilă a pro-

iecţiei, scara de mărire fiind dată de
expresia:
Distanţa de la negativ la pozitiv -2
Distanţa focală a obiectivului

Dacă, de exemplu, distanţa dintre
peliculă şi suprafaţa ramei de mărit
este de 60 cm, iar distanţa focală a

obiectivului este de 50 mm, putem
obţine o mărire maximă de (60: 5)-2=
=10 ori.
Utilizînd normal aparatul, este imposibil de realizat o scară de mărire
superioară acestei valori, datori'Iă înăl
ţimii limitate a coloanei de susţinere.
In cazul În care necesităţile impun totuşi o mărire la scări de «n» ori mai
mari, se roteşte corpul aparatului de
mărit În jurul coloanei la 180°, acesta
fiind aşezat pe marginea mesei de
lucru şi asigurat contra răsturnării.
Realizăm astfel o distanţă peliculă
pozitiv de 60+00 cm (înălţimea mesei)
=150 cm şi o mărire maximă de
(150: 5)-2=28 ori.
Se pot întîlni cazuri În care este solicitată o mărire mult mai mare, de exemplu, pentru re.alizarea unor fotografii
destinate expoziţiilor, proiecţia unor

diapozitive ori diafilme tehnice necesare reproducerii sau În scopuri didactice etc. În acest caz, utilizarea
aparatului În modul descris mai sus,
şi care, îndeobşte, este frecvent folosit, nu mai poate da rezultatele dorite.
Complexul de mărire şi proiecţie la
,scări variabile propus alăturat Înlă
tură toate greutăţile legate de obţi
nerea unor scări ridicate, imposibil de
atins cu mijloacele cunoscute.
Dispunînd de aparatul de mărit, nu
ne rămine de executat decit citeva piese-accesorii pentru realizarea complexului:
- Un manşon M1, care culisează
pe tija de susţinere a aparatului, pe
care se află montată prin înşurubare
tija de menţinere a oglinzii plane,
lungă de 700-800 mm. Manşonul se
poate fixa la Înălţimea dorită cu ajutorul şurub ului cu cap-fluture.
- Manşonul M2, care susţine platbanda de forma arătată in desen. Pe
această piesă poate culisa dispozitivul de susţinere a oglinzii, care se
orientează şi se fixează la înălţimea
necesară.

- O oglindă plană de 120x120
de bună calitate (cristal), pentru an
reflecta imagini distorsionate.
Manşonul M2, tija şi platbanda
fi confecţionate, de preferinţă, din
miniu, pentru a nu îngreuna inutil
tregul ansamblu.
- O planşetă de desen, necesară.
pentru reproducerea la scara dorită a
unor desene, scheme sau imagini diapozitive. Pe ea se poate aşeza, la nevoie, rama de copiat sau, sub sticlă,
hîrtia fotografică de mari dimensiuni.
Raportul (scara) de mărire este obţinut În funcţie de distanţele D1 (de
la suportul aparatului la axul tiiei de
susţinere a oglinzii), D2 (distanţa de
la acelaşi suport la axul aparatului),
D3 (distanţa de la axul tijei de susţi
nere a aparatului la manşonul de susţinere a oglinzii), D4 (distanţa de la
planşeta de desen sau suprafaţa ramei de copiat la oglindă), D5 (distanţa
de la obiectivul aparatului la oglindă,
respectiv la imaginea virtuală proiectată, care este cu atît mai mare, cu
cît această distanţă creşte).
O cotă foarte exactă trebuie realizată În D6 (distanţa dintre axul tijei

CUTII
PIITRU
f T R fII
Ing. V. CALINESCU

Pentru amatorii care lucrează curent
cu fotografii
realizarea unei
cutii
cu cea din
1.
Se observă simplitatea
reprezentînd practic o casetă cu caîmpărţi'Iă în patru părţi
se poate realiza şi o In'\.~""l"'it,,.o
Pereţii despărţitori
mai
decît laturile fotografiei, pentru a
permite luarea cu uşurinţă a acestora,
2 aju'Iă la înţelegerea alcătuirii
Elementul 1 constituie
şi capacul
alcătuieşte pereţii laterali
ai cutiei, iar elementele 3 sînt pereţii
despărţitor! interiori, aşezaţi simetric
pe lungimea şi pe lăţimea cutiei.
Dimensiunile date corespund pentru
patru despărţituri destinate formatului
9x12 cm. Este foarte simplu să se modifice cotele date şi pentru alte mărimi,
ţinînd cont că Între teancurile de fotografii trebuie să rămînă un spaţiu de
20-30 mm.
intreaga cutie se face din carton
gros de aproximativ 2 mm. Asamblările
se fac cu aracet Se observă că elementul 2 are aripioare ce se indoiesc
şi se lipesc de elementul 1 pe partea
ce va fi fundul cutiei. De asemenea
se lipeş1e peretele posterior alcătuit
de elementul 1 cu părţile aferente muchiei «c» ale elementului 2.
Desfăşuratele părţilor constitutive
ale cutiei sînt redate În figurile 3, 4
şi 5. Muchia «b» a elementului 1 se va
întări cu o fîşie de pînză pentru a mări
rezistenţa la manipulări repetate.
În final, cutia se va caşera cu hirtie
sau folie de material plastic imitînd
pielea. O altă solutJe constă În vopsirea
şi Iăcuirea cutiei. In acest caz sînt necesare mai multe acoperiri, ţinînd cont
de absorbţia materialului de bază.
Acest tip de cutie poate reprezenta
şi o soluţie de păstrare a fotografiilor,
înmagazinarea făcîndu-se În rafturile
unei biblioteci.
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de susţmere a platb~ndei şi centrul
«O» al ogh nzii , rare"t,'"'ebuie să fie egală
cu distanţa ~~'~htre axul coloanei de
susţinere a aparatului şi axul acestuia, respectiv al obiectivului). De aceasta depind Încadrarea corectă a
imaginii şi evitarea luminii difuze, care
nu contribuie la formarea imaginii,
dar care, odată ajunsă la hirtia de
copiat, poate reduce strălucirea imaginii.
După stabilirea scării de mărire urmează punerea fină la punct cu ajutorul obiectivului aparatului avînd deschiderea maximă a diafragmei. Aceasta va fi micşorată după necesităţi În
cazul măririi pentru fotografii, dar lă
sată total deschisă atunci cînd utilizăm complexul doar pentru proiecţii.
La nevoie, cînd dorim să realizăm
proiecţii supradimensionate, răstur
năm întregul complex la 90°, imaginea
fiind proiectată pe ecran vertical. Obţinem În felul acesta proiecţii la scară
Într-un spaţiu restrîns (camere mici
sau săli, unde, datorită aglomerării de
obiecte şi mobilier, nu se pot efectua
proiecţii normale).
Extrem de util fotoamatorilor, cercurilor foto, cadrelor didactice, atelierelor-şcoală sau studenţilor, complexul
de mărire şi proiecţie la scări variabile
pe care l-aţi realizat vă va da satisfacţii
depline, atinse abia În momentele utilizării lui.

.A"

DlflCT111
FOTOGRAfiA
COlOR
Ing. C. VASILE
Fotografia color presupune o inzestrare tehnică de calitate, anumite investiţii suplimentare faţă de fotografia
alb-negru, materiale fotosensibile şi
chimicale speciale, un proces de prelucrare relativ lung şi laborios. In
aceste condiţii, preţul fotografiei color
este mult mai mare decit al celei albnegru, ceea ce impune, din raţiona
mente economice, menţinerea unui
procent de rebut minim.
Respectarea riguroasă a prescripţiilor de utilizare şi păstrare a materialelor fotosensibile color, utilizarea
proceselor de developar.e recomandate
de firmele producătoare, lucrul in condiţii de acurateţe garantează, in ansamblu, şansele reuşitei in fotografia
color.
DEFECTE iN PROCESUL NEGATIV COLOR

1. Negative dense
Sînt posibile următoarele cauze:
1.1. Supraexpunere.
1.2. Supradevelopare.
.3. Temperatura prea mare a revelatorului.
Remedii
1.1. Expunerea se va stabili corect cu
un exponometru verificat sau se va
verifica exponometrul folosit.
1.2. Respectarea. timpului de developare, care începe cu momentul introducerii filmului În revelator; evacuarea revelatorului din doza de develd'pare se va face rapid, altfel procesul de revelare continuă prea mult.
1.3. Controlul riguros al temperaturii, toleranţa admisă fiind de ±O,25°C
faţă de temperatura nominală.
Inainte de inceperea developării se
va egaliza temperatura dozei cu a soluţiilor de lucru.
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2. Culoarea măştii prea densă
2.1. Baia de albire preparată greşit.
2.2. Tratament prea lung În baia de
albire şi la o temperatură prea ridicată.
Remedii
2.1. Ţinind cont că, În general, fotoamatorii folosesc seturi de chimicale,
defectul provine de la impurificarea
accidentală a băii prin utilizarea aceluiaşi cuţit sau a aceluiaşi foarfece cu
care s-au deschis alte plicuri. Se va
lucra îngrijit.
2.2. Controlul atent al temperaturii.

5.3. Aprecierea corectă a gradului
de contrast al subiectului fotografiat.
Dacă nu se renunţă la subiectul vizat,
se poate Încerca fotografierea parţială,
astfel Încît o parte din zonele de extremă luminozitate să fie eliminată.
Dacă nici această soluţie nu este posibilă, se va determina cu mare precizie expunerea pentru partea din subiect de maxim interes.
6. Negative cu contrast scăzut
6.1. Revelator cu temperatură scăzută.

3. Negative prea transparente
3.1. Subexpunere.
3.2. Subdevelopare.
3.3. Agitare insuficientă a soluţiei
in timpul revelării.
3.4. Revelator prea rece.
3.5. Revelator epuizat sau păstrat
prea mult.
Remedii
3.1. Vezi 1.1.
3.2. şi 3.3. Menţinerea revelatorului
În doză pe intreaga durată prevăzută,
cu mişcarea corespunzătoare a tamburului in timpul developării.
3.4. Vezi 1.3.
3.5. Nu se folosesc revelatorii la Întreaga capacitate decît atunci cînd developările se fac intr-un timp scurt
(1-3 zile). Revelatorii nefolosiţi şi păs
traţi la limita timpului dat de fabricant
dau negative mai puţin dense şi cu
contrast mai mic. Se pot folosi procedind la o uşoară supradevelopare,
de ordinul 5-10%.
4. Culoarea măştii puţin. densă
4.1. Baie de albire prost preparată.
4.2. Baie de albire epuizată.
4.3. Tratament prea scurt În baia de
albire şi la o temperatură prea mică.
Remedii
Vezi 2.1.

4.2. Utilizarea de băi
lativ recent şi cu grad de
noscut precis.
4.3. Vezi 2.2.

6.2. Subdevelopare.
6.3. Revelator epuizat.
6.4. Subiecte cu contrast scăzut.
Remedii
6.1. Vezi 1.3.
6.2. Vezi 3.2. şi 3.3.
6.3. Vezi 3.5.
6.4. Modificaţi unele componente din
ansamblul subiect sau căutaţi un unghi
mai avantajos, in sensul punerii În
evidenţă a unor zone cu grad de contrast mai diferit. In cazul că nici una
dintre soluţiile propuse nu este aplicabilă, se va proceda la o developare
extrem de corectă şi se va copia pe o
hirtie cu contrast mărit sau pe o hirtie
normală, modificind raportul timp de
expunere-timp de revelare.
7. Pete transparente
7.1. Bule de aer pe emulsie in timpul
revelării.

7.2. Stropirea emulsiei cu picături
de fixator inainte de revelare.
Remedii
7.1. La începutul developării, tamburul dozei se roteşte de citeva ori
scurt şi energic, bătîndu-se concomitent cu degetul pentru a determina
desprinderea bulelor de aer de pe
emulsie.
7.2. Se impune să se lucreze ingrijit.

re-

cu-

ridicată.

8. Pete gri-verzi sau verzi
Aibirea şi fixarea nu al;! avut loc
sau au fost insuficiente. In general
este vorba de bule de aer care au
aderat la emulsie in timpul albirii.
Remedii
Se reia procesul de developare de
la operaţia de albire.

5.2. Supradevelopare.
5.3. Subiecte prea contrastante care
ating sau depăşesc latitudinea utilă a
materialului fotosensibil.
Remedii
5.1. Vezi 1.3.
5.2. Vezi 1.2.

9. Dungi transversale (Ia filmele
înguste pleacă de la perforaţii)
9.1. Filmul nu a fost suficient şi regulat mişcat În timpul revelării sau in
baie intermediară in cadrul proceselor
de developare care o prevăd.

5. Negative cu contrast prea ridicat
5.1. Revelator cu temperatura prea

tii

9.2. Albire şi fixare insuficiente .
Remedi1
9.1. Se va ţine cont de indicaţiile
privind mişcarea filmului În timpul
revelării.

9.2. Se reiau operaţiile de albire şi
fixare mişcînd filmul.
10. Fisuri fine În straturile fotosensibile
Datorită diferenţelor mari de temperatură, revelator sau baie de albire
prea caldă faţă de temperatura apei de
spălare. Imaginile apar acoperite de
o reţea de linii drepte şi frînte fine.
Remedii
Respectarea intervalelor de temperatură admise de procesul de developare.
11. Voal violet pe tot filmul
Utilizarea unei lumini de laborator
neadecvate. Greşeala frecventă constă
in folosirea filtrului pentru hirtie ORWO
166, AGFA 08 in procesul de developare negativ.
Remedii
Ţinind cont că de la albire developarea se face la lumină normală, nu
este cîtuşi de puţin necesară luminarea
laboratorului. Revelarea se face in doză, încărcarea filmului efectuindu-se
În obscuritate perfectă.
12. Voal intens, inversări parţiale
ale imaginii
Filmul a fost accidental iluminat În
timpul spălării de după revelare. Se
va verifica dacă În laborator nu pă
trunde accidental lumina. Verificarea
se face după citeva minute, necesare
adaptării sensibilităţii ochiului la gradul redus de iluminare din laborator.
13. Pete sau
13.1 Revelator sau baie
(dacă procesul
această baie)

brună
intermediară

de developare prevede
impurificate cu soluţie

de albire.

13.2. Spălare insuficientă Înainte de
albire sau trecerea directă a filmului
la albire fără spălare.
13.3. Revelator greşit preparat.
Remedii
13.1. Developările color cer o permanentă şi deosebită curăţenie şi acurateţe. Soluţia impurificată se aruncă.
13.2. Spălarea se va efectua cu atenţie, cu apă nu mai rece de 14°C, miş
cindu-se şi filmul periodic.
13.3. Atenţie sporită in viitor la prepararea soluţiilor de lucru.
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etansare.
a
la
conc~et de remediere a
robinet, prezentăm piesele rnlmnnn,::.n_
te ale acestuia. Urmărind fig.
pistonului,
tingem:
superioară
culoare maro, 1), pisinferioare,
tonul (2), scaunul
(de culoare Închigarnitura
să-neagră) şi piuli'ţa de fixare. CunosCÎnd deci acestea, în cele ce urmează
arătăm modul practic de înlocuire a
garniturilor sau a unui subansamblu
uzat.
Înainte de a demonta robinetul, este
indicat să inchidem apa de la robinetul de izolare. Demontarea robinetului
se face cu o sculă specială, numită
mops. Acţionînd cu mopsul asupra
capacului hexagonal al robinetului,
demontăm partea superioară a aces-

După înlocuirea gamiturilor se unge
pistonaşul cu puţin ulei şi se fac CÎteva acţionări cu acesta (fig. 6).
D!Jpă operaţiile de Înlocuire a garniturilor, curăţirea şi ungerea pistonaşului, trecem la montarea robinetului,
înşurubindu-I mai întîi manual, iar

stringerea se face cu mopsul În sens
invers demontării (fig. 7).
(După

revista. «Selbsb)

,

Trecerea dintr-o Încă
pere În alta sau golul de
legătură dintre două holuri poate fi folosit pentru amenajarea unei biblioteci sau pentru depozitarea unor obiecte ornamentale.
Pentru realizarea acestor rafturi confecţio
năm, corespunzător golului pe care dorim să-I
«mobiIăm»,
scîndurile
viitoarelor rafturi, cit şi
2-3 sCÎnduri mai groase
de susţinere. in acestea
din urmă montăm, la distanţa dorită, diblurile de
susţinere ale rafturilor.
Scîndurile finisate se
vopsesc sau Iăcuiesc cu
lac incolor.
Alăturat vă prezentăm

una din variantele de folosire optimă a spaţiului
din apartamentul dv.
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să aibă o
şi cochetă. Astfel vă
un sistem
de amenajare a
apartamentului
bucăţi
Peste linoleumul care, de obicei, se găseşte În apartamente
colorate şi frumos asortate de mochetă, prevăzută pe spate cu
Bucăţile de mochetă se găsesc gata tăiate, sub numele de dale polirom, În magazinele de specialitate, Într-o gamă variată de culori, sub forma unor pătrate de
35 cm. Deoarece, În general, holurile sînt înguste, noi vă propunem să le tăiaţi
in patru bucăţi egale. Vom trece apoi la lipirea lor. Pentru aceasta se are in vedere ca linoleumul să fie bine curăţat şi uscat. Numai după aceea, cu ajutorul
unei pensule, aplicăm un strat subţire de aracetin pe spatele bucăţii de mochetă
şi pe linoleumul de pe jos. Se ţine cont de asortarea culorilor intre ele şi, de
asemenea, de culoarea peretelui din hol şi a celorlalte accesorii.
Holul astfel amenajat va arăta ca o tablă de şah.
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IIPR VIZA

T

MĂSURARI
ÎIĂITIMII
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Desenul prezin1ă o soluţie simplă
şi În acelaşi timp practică, În vederea
amenajării unui duş într-un co~ al
grădinii. Vasul În care se păstreaZă
apa se află ridicat pe piloni de sprijin.
Apa se încălzeşte de la soare. Furtu-

o

permanen1ă preocupare a parlneste să verifice creşterea În Înăl
a copiilor. In dorinţa de a cruţa
tocul uşii de zgirieturi şi semne (metodă folosi1ă de obicei), vă invităm ca
împreună cu noi să confecţionaţi singuri un panou pentru verificarea înăl

ţilor
ţime

nul prin care trece apa pentru a ajunge
la robinetul ce inchide sau deschide
duşul este fixat de un flotor. În felul
acesta se foloseşte doar apa de la
suprafaţa vasului pe care o încăl
zesc razele solare.

ţimii.

Pentru aceasta se taie, din carton
gros, o fîşie de un metru lungime şi
de 10-15 cm lăţime, pe care o colorăm
cu tempera (culoare închisă).·
După uscare, tot cu tempera (culoare deschisă), trasăm din 10 În 10 cm
cîte o dungă pe toa1ă lăţimea fîş iei de
carton. La mijlocul fiecărei dungi, pornind de jos În sus, notăm cifrele indicatoare începînd cu 50 cm. Apoi În
spaţiile dintre dungi marcăm cu linii
scurte fiecare centimetru (vezi figura).
Pentru decorare, decupăm din placaj, cu ajutorul trusei de traforaj, figurine, pe care le colorăm după dorinţă,
şi le lipim În fiecare spaţiu liber. Şi
mai simplu se pot confecţiona şi lipi
figurine din carton (flori, păsări), de
asemenea, frumos colorate.
Printr-o gaură dată În partea de sus
se trece un şnur sau o fîşie de piele,
confecţionind astfel agăţătoarea panoului, iar fixarea de perete se face
măsurînd cu exactitate. o distanţă de
50 cm de la podea În sus, semnul corespunzînd cu prima diviziune din
partea inferioară a panoului.

PR CTIC
SI, fĂRĂ ... IICAZIRI ,
Sînt cazuri cînd unii dintre copii,din
cîrpa sau peria
la pantofii maro
sau galbeni.
Cum evităm aceste mici neînţelegeri,
care atrag după ele dojana mamei?
În acest sens se va realiza un mic
cu dimensiunile de a35 cm pe 32 cm, impărţit N
În trei compartimente, colorate În alb, rt)
negru şi galben, unde se vor aranja
cîrpele şi periile rezervate fiecărei culori.
În partea de sus, deasupra fiecărui
compartiment, se confecţionează 3 sertăraşe, care vor adăposti produsele
folosite la intreţinerea pantofilor, binerespectînd culoarea compartineatenţie, utilizează
pentru crema neagră

Â

I

,II

4. Ca

1.

Susţinerea

partea de jos a compartimentului
se confecţionează un sertăraş suplimentar, unde se vor aranja produsele pentru întreţinerea botoşeilor de
sandalelor de pînză.
UulPirlJorll! se va închide cu o usită
ral:llaulbllă. monta1ă cu două balamaie
interioare.
Numai după ce totul va fi gata, veţi
putea pune În aplicare principiul: un
loc pentru fiecare lucru şi fiecare lucru la locul lui.

pense1ă lungă.

unei. flori aflate În

9

creştere.

5

Aşa se
distanţă.

5.

la

ajunge la obiecte situate

2. La încleierea unei rame.

3

Ca

Închizător.

6

7. Pirghie distanţor. .
8. Deşurubează căpă'Celul unui tub.
9. Aju1ă să batem cuie mici.

u

PIIIICTII
•

Inversarea polarităţii unei surse de
alimentare faţă de alimentarea normală a unui aparat poate produce
distrugerea acestuia. Un montaj cu

relee poate evita neplăcerile survenite
din această cauză.
Se observă că numai atunci cînd
cuplajul este normal, aparatul primeş
te tensiune prin contactele releu lui.

«ELECTRO'b -

R.F.G.
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SURSA

V.U:-IITIU
Verificarea volumului semnalului de
implică instrumente
sau montaje adecvate. Montajul cuprinde un amplificator cu tranzistorul
SC 238 sau BC 171.
La ieşirea amplificatorului este conectat un redresor dublor de tensiune cu diodele EFO 108, GA 100 etc.

audiofrecvenţă

+.J

lN4001

1

Instrumentul indicator este un miliampermetru cu sensibilitatea de

0,5-1 mA.
Gradarea instrumentului se face În
decibeli în comparaţie cu alt instrument.
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Pentru cristale care oscilează pe
frecvenţe mari, montajul care să asigure condiţii optime de lucru are aspectul figurii alăturate.
Astfel,
divizorul
capacitiv
IŞI
schimbă valorile În funcţie de frE'~-

+12V

CJ

1

AIJ/J. 1

11: le 138

Of,DZ: 6A 100

venţa

de oscilaţie a cual1u1ui.
În gama 18-28 MHz C 1 =220 pF,iar
C2 =47 pF;.
În gama 28-60 MHz

CI =100 pF

şi

C2 =18 pF.

«HAM RADIO MAGAZINE»-

III1

GII

S.U.A.

s

multivibrator cu două
tranzistoare poate servi la
Învăţarea alfabetului Morse.
Alimentat cu 9 V, generatorul furnizează o frecvenţă
de 100 Hz, cu un nivel suficient spre a fi ascultat 1n
cască.

Se pot monta tranzistoare SC 107.

I2

«ELECTRON» R.S. CEHOSLOVACA
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FILIGRANUL

FORMATUL

Filigranul constituie, de multe ori,
marca secre1ă a numeroase timbre.
Este vorba de unul sau mai multe
semne grafice ce apare atunci cînd
privim timbrul În transparenţă. Examinarea filigranului unui timbru seamănă
puţin cu radioscopia. Anumite emisiuni de timbre nu diferă decît prin
forma, prezenţa sau absenţa filigranului; este deci esenţială cunoaşterea
acestuia În corpul timbrelor pe care
le colectaţi.

Folosind două cuburi din lemn, material plastic sau carton, pe ale căror
feţe sînt Înscrise cifrele de la O la 9,
vă puteţi confecţiona un original «calendar» de birou. Combinatiile de cifre pe cele două cuburi s'Înt redate
desfăşurat În figurile alăturate (nu are
importanţă ordinea şi nici orientarea
cifrelor, esenţiale sînt doar combinaţiile). Ele permit formarea oricărui număr Între 1 şi 31 (zilele din lună) prin
alăturarea cuburilor, cu menţiunea că
zilele de 1,2,3 etc. vor fi marcate prin
01, 02, 03 etc., iar cifra 6 va juca şi rolul
de 9, prin răsturnare.
Cuburile vor fi aşezate alăturat, de
preferinţă pe un suport înclinat (diedru), astfel ÎnCÎt numărul corespunzător zilei să apară aproximativ perpendicular pe direcţia curentă de
vire. Desigur, se poate imagina
un
sistem de mascare a cuburilor, astfel
ÎnCÎt să fie vizibile numai fetele «active» printr-o fanm dreptunghiulară.

ORIZONTAL

VERTICAL
1) Soarele şi apa mării :- Farul
marin de ta distanţă. 2) Salbe de-a
lungul Dunării - Odihnă la mare
după indicaţii. 3) Lac onomastic «Turist». 4) Te ţine pe plajă Emilia. 5) Mangalia şi Sinaia (sing.)
-_. Pentru repetiţie - Bun Înotător.
6) Primul rond - Curs. 7) Fructe

BARĂ MAGNETiCĂ

4

o1

2

5
CUBUL1

/

eUBUL 2

A,
de munte-de deal. 8) A vÎsli
Adună tot soarele verii pentru dulceaţa toamnei. 9) A sărbători -Exclamaţie. 10) Rlnduială Un
nume de fată - Comandantii militari de altă dată. 11) S~ mai
păstrează În ad'lncul mărilor şi
oceanelor -- Sat de vacanţă.

GRĂDINA

Peluza de iarbă pe care o aveti In
~rădină va fi mai «sănătoasă» dacă va
beneficia de aceasm unealm simplă.
Ea poate fi acţionam numai de puterea
propriului picior. Aveţi nevoie pentru
construcţia acestui «ajutor de grădi
nar» de două bucăţi vechi de lemn, de
o frînghie şi cîteva zeci de cuie. Bateţi cuiele Într-una din bucătile de
lemn
care o acoperiţi cu cealaltă
fixÎnd-o În cele 4
cuie de dimensiuni mai mari.
sarea celor două
de
iele
cu două
FrînQhia se
sau cu două cuie îndoite de ...... ", .. ni,,,ilo

Într-un pătrat mare au fost Înscrise 16 pătrate mai mici şi numerotate de la 1 la 16. Pornind de
la numărul 13,
o cale de a
la
cu numărul 4
prin
patrat o Singura
dată, cu excepţia pătratului 13.

____--____--____ 65
65

1---4--4--

3
4

In careul din dreapta aranjaţi numerele de la 1 la 25
astfel incit sumele lor pe
orizontală, verticală şi diagonale să fie 65.

5

6
7

65
65
65

S
9
1---4---1---4--

10
1---4---1---4--4--

11

acestei unelte, avînd grijă ca lungimea ei să fie suficien1ă pentru o manevrare uşoară. Folosiţi acest aerator
cu piciorul pe el şi apoi ri-

IRINT

2

2

.

CAUCIUC

PENTRU

A

1) Pentru sportul estival, la Înăl
ţime Serviciu pe mare. 2) Se
leagănă In valuri auri; Sub embl.ema O.N.T., peste hotare. 3) Vine
după vacanţă Laolaltă. 4) Intraream Jurilovca-· Oază de stufăris,
intre ape. 5) Corabie Foaie c'u
recomandări. 6) Pajiştea de pe
dealuri _. Măsură agrară (pl.). 7)
Seamănă foc «Casa, alpinistului». 8) Ionică! - «Prefixul» celor
ce ne poartă grija la munte şi la
mare. 9) Valuri - Însemnul puterii
şi rangului 'In Ţările Române Ate! 10) Parfumul florilor - A scris
«Vara buimacă». 11) Pădurea mai
rară Popas de odinioară.

Atunci cînd scoateţi cuie, pentru a nu deteriora materialul În
care sînt fixate, puteţi utiliza un punct de sprijin protector realizat
cu uşurinţă dintr-o bară magnetică proteja1ă de o bucată de cauciuc lipit de aceas1a cu clei epoxidic.

In majoritatea cazurilor, formatul timbrului este pătrat sau dreptunghiular,
dar există emisiuni care cuprind timbre cu alt format: triunghiular, rombic, hexagonal, chiar rotund. Cele mai
vechi timbre În formă triunghiulară au
fost emise În anul 1853 la Capul Bunei
Speranţe. In ceea ce priveşte dimensiunile, acestea sînt extrem de diverse
(între 5x5 mm şi 15x5 cm). Unul
dintre cele mai mari timbre din lume
a fost emis În 1963 În U.R.S.S.
(150 mm x 70 mm).

CAlENDAR

I

PUNCT DE SPR~dIN

65
65 65 65 6565 65
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tranzistoare. In rest, veţi găsi răspuns
la rubrica «Fototehnică».
BILĂ LUCIAN - Constanţa
Circuitul integrat din picupul dv. nu
are un echivalent În producţia românească.

RACHITA GH. - Deva
Alte construcţii. Cel trimis nu.
GHEORGHIS CONSTANTIN
laşi

Monta~
impedanţa

lAZAROVICI THEODOR -

Con-

stanţa
Variaţiile de tensiune care apar la
ieşirea stabilizatorului nu pot avea influenţe negative asupra calculatoru-

lui, fiindcă acestea se manifestă numai cînd sistemul rămîne fără sarcină.
Ca să eliminaţi totuşi aceste variaţii
de tensiune, montaţi la ieşirea stabilizatorului un bec (o sarcină permanentă) de 12 V-0,1 A.
Dacă nu aveţi un asemenea bec,
montaţ!
altul care la tensiunea de
iesire ,.;ltâ să consume 20-50 mA.

DAN SANDU - lhziceni
Veţi primi prin poştă schema corectată.

IACOB FlORIAN - Bucureşti
Montajele au fost experimentate cu
valorile publicate.
ARMAS GH. Caraş-Severin
Pentru banda
se montează, la
intrarea televizorului, un convertor.
HUNEA BON - Hirnova, Botoşani
Luaţi legătura cu Editura «Albatros»,
Scînteii nr. 1 - Bucureşti.
IOSIF - Timişoara
Scrisoarea dv. a fost remisă autorului articolului.
IOAN -- Bucureşti
Inr·ort~"''I', cu transformatoare de aceleaşi dimensiuni fizice, care se găsesc
În
V. - Suceava
S-a trimis răspuns prin poştă.
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lUNGU VALENTIN - Piteşti
Nu puteţi construi aparate de emisie
fără a poseda autorizaţie.
CRACIUN OVIDIU- Piatra Neamt
Defazarea sau întîrzierea unui sem~
nal se poate obţine În lanţul electric
sau În cel acustic. De exemplu, montarea difuzoarelor În diverse puncte
din cameră.
FlORICEL PAVEl- Predealul Să·
rari, Prahova
Condensatorul are 50 ţlF/350 V.
FARAUANU VIRGIL - Mediaş
Dacă montajul dv. este interesant,
trimiteţi la redacţie schemele şi descrierea şi vă vom comunica dacă va
fi sau nu publicabil.
COSMAGHEORGHE - Ploieşti
Verificaţi polarizările etajului final
audio. Devalorizarea unui rezistor sau
condensator este cauza defectului.
HURDUBEI fLORIN - Bacău
Casetofonul va funcţiona corect şi
la 50 Hz.
SĂNDOIU MIHAI - EhJlculI'lesti
Adaptaţi orice amplificator de
re cuplîndu-I la borna de antenă.
DAMgAN IONEL - Bucureşti
De obicei, cînd se schimbă capetele
la un magnetofon, se urmăreşte ca
impedanţele să nu se schimbe. Pentru
magnetofoane cu tuburi se montează
capete construite tot pentru magnetotoane cu tuburi. Acelaşi principiu se
menţine şi p~ntru magnetofoanele cu
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Radioreceptorul RB 1601 lucrează În banda undelor medii (520-1 620 kHz)
banda undelor scurte (5,7-7,4 MHz).
Alimentarea se face din 4 baterii de 1,5 V.
Infăşurările bobinelor de oscilator sînt construite astfel: pentru unde medii
8+138 de spire În primar şi 16 spire În secundar, iar pentru unde scurte 3+17
spire În primar şi 6 spire În secundar.

În serie două difuzoare cu
de 4 Q şi puterea de 3 W.
NEGREA DORIN - Tg. Jiu
Construcţia, experimentarea sau fabricarea unui radioemiţător, indiferent
ce putere are şi În ce bandă de frecvenţe lucrează, sint permise numai
pe baza unei autorizaţii eliberate de
M.T.Tc.

iVA$CU GRIGORE - Tăndărei
Este foarte dificil să faci depanare
<da mare distanţă». Documentaţie tehnică pentru aparatul dv. nu se găseşte,
aşa că singura soluţie este să apelaţi
la serviciile unui specialist
FlOCA NICOLAE - Deva
Comunicaţi-ne tipul sau măcar anul
fabricaţiei.

BUlETE MARiN - Rm. Sărat
Citiţi articolul «Amplificator 50100 W» de prof. M. Chiriţă, apărut În
numerele 5 şi 6 ale revistei noastre.
Aici veţi găsi toate datele ce vă interesează.

VILCEANU C. - Mobu
Schema convertorului la care vă
referiţi nu a fost publicată in revista
«Tehnium», aşa că nu cunoaştem
datele bobinelor.
BUDACA ZANEL - laşi
Vom
la rubrica ({Radiotehnică
elevi».
CRISTmAN - Craiova
Am publicat În «Tehnium» 9/1979
un articol despre TDA 2010.
741 este echivalent cu
alimentator se schimbă
sirma din se~::urlc1alrui
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DOGARU EMIL,-- C'uj-Na~~!)ca
Deocamdată m.~ "... ăm •. t
MANU BUCUR ..: 4~a .~~ Argeş
Vom publica
.~;Pllndoli(;itată.
aSPIR EUGEN ~
11
Verificaţi antena. Re"t;iificati suduriie din aparat. Contacte!'3 imperfecte
produc fenomenele la care vă referiţi.
SAVU DAN - Const:tnţa
Da, antena radiotelescopului este
de tip Vagi, cu tipuri asemănătoare se
pot recepţiona şi programele TV. Dimensiunile elementelor ~int specifice
fiecărui canal.
Banda de frecvenţe a amplificatorului este cuprinsă Între 40 ;-Iz şi 40 kHz.
Elementele reglabile sînt tomune pentru ambele variante. C{:Jnd~nsatorul
de cuplaj are 2 500J.LF. În l:es1, revedeti
articolul.
POPA VALENTIN - btăUa
Vom publica şi un convertor de
tipul celui dorit de d\l.
MODE YOSEF - CIr;Jj-r.Japoca
Trimiteţi date complete despre realizarea aparatului, chiar şi a~otografiej
lui şi vom publica artico,ul.
CONTEA ANDREI - la,i
Dacă tuburile electro'lice din televizor sint bune, verifica'!i circuitul de
diferenţiere şi comparetorul.
POPESCU DAN - Galaţi
Schema este nepubli.;ar'Iă.
RABLEANU
STEFA:M - Podul
Uoaei
'
Scrisoarea a fost ren:isă autorului.
SALAN TUDOR -Giurgiu
Vom publica un vibn1tor.
RUXANDRA MIRCEA - Carac.al
Schema se găseşte În lucrarea
«Scheme de radioreceph>are» apărută
Editura tehnică. .
BON - Coibaşi
Nu avem in plan pub.lcarea datelor
despre construcţia un.iÎ caiac.
dd.

-:,1

UII.

ACl25

ACl25

2x

6v=î

şi În

50p

P

1

~

