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Maşina
compusă

1

MODUL DE FUNCTIONARE
Maşina este alimentată de la reţeaua
de 220 V şi 50 Hz monofazic.
Punerea În funcţiune a maşinii se
realizează cu ajutorul intrerupătorului
general de reţea. la răsucirea acestuia
!n poziţia I becul de control se aprinde.
In acest timp primarul transformatorului nu este alimentat.
Alimentarea transformatorului se
face cu ajutorul contactorului, care
. este acţionat de un microîntrerupător.
Acesta din urmă nu se inchide decît
după ce materialul ce urmează a fi
sudat a fost strîns intre electrozi.

este
prezent
laboraton,d de electroteltmică..
pubhc.area aceste;
venim În
acelor coiedive de t~neil'i carle
dolării
sau
autod.otara;a ,,.""!""","I,.i~'l,,,·.• t.,,,h~,i·... ,1'l<_

zată cu bune
lucrări dorim să

la

imbogătiil'ea

Şincai)}

li

de sudat În puncte este
din următoarele părţi princi-

pale:
- transformator cu comutator pentru
tensiunii de intrare
al curentului din se,CUl1dclr:
- electrozii fixaţi În
şi sistemul de răcire cu apă
- sistemul de acţionare ai eiectrozilor;
- pupitrul de comandă şi carul;
- carcasa maşinii,
Maşina de sudat În puncte MP-1
este un agregat destinat suduri! a
două piese din tablă Ol cu grosimea
de aproximativ 1,5 mm fiecare,

1

care alimS!ntl3a2:ă
a transformatorului
de tablă ce urmează a fi
capătă o culoare roşie.,
Închiderea microintrerupătorului se
face după stringerea materialului, pentru a se evita scintei le ce iau naştere
la facerea sau desfacerea contactului,
atunci cind maşina este În sarcină.
După efectuarea sud urii se desface
Întii contactul electric şi numai după
aceea bratele se îndepărtează, eliberind piesa.
Închiderea
microintrerupătorului
poate fi reglată În funcţîe de grosimea
materialului care se sudează.
Schema electrică mai conţine o priză
cu trei contacte destinată .adaptării
unui temporizator electronic, care intrerupe automat alimentarea transformatorului după un timp ce poate fi
reglat in prealabil.

TRANSFORMATORUl
Miezul feromagnetic al transformatorului este format din tole În formă
de L intreţesute, avind grosimea de

interesaţ,j pot
din Bucureşti

aua legătura
matemaUcă·fvzică «Ghe,orC!II1e
pentru a prÎmi informaţii şi date suplimentare.

$l inductie B =
000 Gs"
DimensiUnile pachetului de tole
- Iătimea
= 240
,
pachetUlui de tole S =

bobine"
Carcasele acestora sint confecţio
nate dintr-un materia] electroizolan:.
În cazu! de faţă textolir
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OlfRllTARI
IMlflCATIVI
A intrat Într-o frumoasă tradiţie a
şCOlii româneşti ca sfîrşitul anului de
invăţămînt să fie marcat prin ambiţioase confruntări ale potenţialului tehnico-ştiinţific al elevilor din liceele de
Specialitate.
Reprezentativă reflectare nu numai
a unui Întreg an de studiu, expoziţiile
elevilor sint şi o mărturie a eforturilor
creatoare materializate În sute şi mii
de repere pentru producţie, În aparate,
maşini, montaje, unelte, panouri didactice ce finalizează interesante lucrări de bacalaureat, astăzi o autentică
probă de creativitate şi simt tehnic.
Cîteva cifre sînt edificatoare, de
pildă, pentru gradul de integrare al
elevilor Sectorului 2 din Capitală in
activitatea tehnico-ştiinţifică: 375 de
cercuri tehnico-aplicative cu 10000 de
participanţi, 320 de cercuri ştiinţifice
cu 7000 de participanţi, 40 de concursuri «Tehnium» şi pe meserii cu
4 500 de participanţi.
Licee cu tradiţie industrială ca «Electronica», «Mecanică fină», «Spiru Haret», «Electroaparataj», alături de licee
de specialitate ca «Mihai Viteazul» sau
«C.A. Rosetti», sint reprezentate atit
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la o densitate de curent de 8 A/mm 2 •

ELECTROZII

unui comutator scos pe panoul frontal
al maşinii de sudat.
lnfăşurarea secundară care alimentează circuitul de utilizare are inceputul racordat la electrodul superior al
maşinii şisfîrşituf racordat la masă.
Această infăşurare conţine o spiră
şi s-a realizat din bară de cupru. Bara
este izolată cu ajutorul hîrtiei. Trebuie
menţionat faptul că bara se aşază pe
canto
lnfăşurarea secundară poate suporta un curent maxim de Is = 3250 A

Maşina de sudat prin puncte are doi
electrozi: unul fix şi altul mobil.
Braţul fix al maşinii este executat
din bară de cupru cu diametrul exterior de f1 = 45 mm şi este fixat pe un
suport prins de carcasa maşinii.
Din punct de vedere electric este
legat de un capăt al infăşurării secundare a transformatorului.
Braţul mobil este legat din punct de
vedere electric la celălalt capăt al infă
surării secundare a transformatorului
printr-un cordon flexibil. Este fixat de
maşină printr-o articulaţie de tip balenă, adică În partea opusă a braţului
mobil pe un suport tot mobil, este
sudată o tijă, ce se articulează cu altă
tijă verticală, care la rindul său se articulează cu braţul pedalei de acţionare
a maşinii. Pentru menţinerea braţului
mobil al maşinii În poziţia-deschis,
este prevăzut un arc de oţel.
Atit braţul fix cit şi cel mobil au ·Ia
capătul exterior cite un orificiu În care
se fixează electrozii de schimb prin
intermediul unui şurub de fixare.
Răcirea electrozilor, respectiv a
braţelor, este asigurată printr-un circuit de răcire cu apă.
rn acest scop, braţele sînt găurite
in interior şi au cîte două ştuţuri. Ia
care se racordează furtunurile de
caucIuc ce aduc şi evacuează apa de
răCire din braţe.

de o gamă variată şi com ple xă de
repere preluate din producţia Întreprinderilor patronatoare cit şi de valoroase lucrări de bacalaureat ce cuprind
domenii diverse. Panouri didactice
multifuncţionale, maşini-unelte realizate pentru autodotarea cabinetelor
şi laboratoarelor, aparate electronice
de măsură şi control, diverse sortimente de truse necesare tehnologiilor
utilizate În practica productivă, scheme
luminoase, prototipuri. Profilul industrial pronunţat al majorităţii lucrărilor,
calitatea lor cu nimic mai prejos faţă
de produse similare realizate În Întreprinderi specializate, caracterul polifuncţional al lucrărilor de autodotare
(demonstrativ, de testare, productiv),
gradul de diversificare al lucrărilor
practice atestă domeniul larg de fami'80
liarizare a absolventului
cu principalele activităţi
Volumul producţiei elevilor a crescut, de asemenea, intr-un ritm impresionant, sporul fiind in ultimii trei ani
de peste 5 milioane de lei pentru unităţile şcolare din Sectorul 4. Printre
realizările Liceului «Gheorghe Şincai»
am reţinut freze funcţionale, aparate
de sudură, termoregulatoare, releuri
de temporizare, surse de tensiune,
instalaţii de galvanizare. Dar una din
principalele realizări ale absolvenţilor
clasei a XII-aB (diriginte: profesor
Iosif Gheorghe) nu a putut fi cuprinsă
in expoziţie. Este vorba de un ultramodern laborator de fizică cu 45 de

locuri, ale cărui principale elemente
erau În fază de prototip cu numai un
an in urmă. Conceput pentru realizarea
unei game largi de lucrări de specialitate laboratorul beneficiază de un sistem de televiziune cu circuit Închis,
care măreşte sensibil rezonanta formativă şi informativă a lecţiilor. Conceput şi realizat cu participarea elevi-:lor, acest laborator, care a necesitat
zile şi nopţi de muncă intensă, ore
trăite cu pasiune şi dăruire pentru
materializarea ideilor novatoare atît
de elevi cît şi de Îndrumătorii lor, profesorul de fizică Iosif Gheorghe şi tehnicianul Ioan Baciu, a facilitat şi un
alt succes profesional al unui colectiv
exemplar, şi anume 4 locuri pe lista
premianţilor fazei finale a Olimpiadei
naţionale de fizică. După cum nu este
mai puţin elocvent şi faptul că
din acest colectiv au obtinut toti
maximă la examenul de atestare ca
electricieni, examen susţinut in faţa
unei comisii exigente de specialişti
de la ICEMENERG. Sfîrşitul acestui an
de Învăţămînt desfăşurat sub semnul
transpunerii În viaţă a documentelor
adoptate la Forumul tinerei generaţii
demonstrează cu elocvenţă În manifestările sale specifice semnificaţiile
majore ale confruntărilor creatoare pe
plan tehnico-ştiinţific materializate de
absolvenţii ce vor fi miine În producţie
sau Îşi vor continua drumul În amfiteatrele, laboratoarele şi atelierele din
Învăţămîntul superior.
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Nu cu mult timp in urmă, de la
tribuna Forumului tinerei generaţii,
secretarul general al partidului)
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU,
atrăgea atenţia asupra profundelor
valori educative continute În materializarea unor prog'rame adecvate de petrecere a timpului liber. Latură foarte importantă a educării
şi formării tinerei generaţii, organizarea corespunzătoare a timpului
liber, odihnei, distracţiei,jocului reprezintă o cerinţă imperioasă a creş
terii sănătoase şi inteligente a tineretului patriei noastre.
Un rol deosebit În asigurarea
acestei cerinţe îl constituie gama
de jocuri şi jucării puse la dispoziţia
copiilor, În special acele tipuri care
se Înscriu în categoria montajelor
şi truselor. Cu o vădită finalitate
educativă, montajele de construcţii,
jocurile electronice, precum şi diversele tipuri de aero şi navomodele constituie o introducere
adecvată pentru universul tehnic
atit de familiar omului contemporan,
Magazinele şi raioanele specializate oferă, din păcate, foarte puţine
sortimente atit de necesare nu
numai petrecerii active şi utile a
timpului liber cit şi unui divertisment cu o certă valoare formativă.
În cîteva mari librării din Bucureşti
care au raioane de jucării, aparatele
A.8.C., montajele radio realizate
de intreprinderea «Electronica» nu
au mai fost livrate de două luni, iar
tranşele de aprovizionare cuprind
numai 40 de bucăţi, număr cu mult
inferior solicitărilor. De asemenea,
montajul radio «Electron», realizat
polifuncţiona!, nu a mai fost
la intilnirea cu
circa
iar
asemănătrei
toare
import nu au mai sosit
de anul trecut. Un
realizat de
mult
de viitorii speazi
În pantaloni scurţi,
un telefon-interfon, a fost livrat o
singură dată Într-o cantitate infimă
- 10 bucăţi. În schimb, un montaj
de constructii metalice «Mecano»
recent apărut În magazine a fost
bine primit de micii beneficiari,
datorită celor 25 de variante oferite
de producători.
Din raioanele de jucării mai
lipsesc la apel montajele de aero
si navomodeie realizate din mase
plastice. Un singur produs existent, de provenienţă poloneză,

«Mikro», reprezintă prea puţin fată
de cererea existentă. Toate montajele similare din import ce ofereau
tinerilor constructori posibilitatea
cunoaşterii şi realizării unui mare
număr de ~eronave moderne nu se
mai găsesc.
Citeva concluzii se impun in urma
acestei microanchete: În primul
rind, se face resimţită nevoia diversificării şi asigurării pieţei cu un
volum corespunzător de montaje
radio şi electronice, de construcţii
metalice şi din mase plastice; realizarea modelelor de avioane poate
fi preluată nu neapărat de o intreprindere, ci de o cooperativă specializată, pentru a se asigura producerea modelelor din istoria aviaţiei româneşti, finalizindu-se astfel
şi un scop educativ. Marile intreprinderi producătoare de aparate.
elemente şi componente electroelectronice, cum ar fi «Electronica», I.P.R.S.-Băneasa, «Tehnoton»
laşi, îşi pot diversifica schemele
propuse pentru realizarea montajelor radio, asigurînd printr-un plan
ferm de producţie volumul corespunzător solicitărilor pieţei. O parte
din producţia şcolară, realizată În
atelierele licee lor industriale, poate
fi profilată pe realizarea unor tipuri
de jocuri şi jucării de concepţie
proprie, ce poate fi comercializată
prin magazinele de profil existente.
Direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Comertului Interior
poate impulsiona activitatea de
creaţie pentru diversificarea corespunzătoare a acestor tipuri de jocuri şi jucării prin iniţierea unor concursuri de creaţie, printr-o testare
mai aprofundată a solicitărilor tinerilor, printr-o analiză mai eficace
a consecintelor educative ale montajelor elecţrice, e!ectronice, electrotehnice. In colaborare cu ministerele economice se poate realiza
o gamă largă de produse cu acest
profil cu certe finalităţi educative şi
cu o pregnantă greutate În formarea corespunzătoare a tinerei generatii .
producţiei
ŞI
biversificarea
asigurarea reţelei comerciale cu un
volum corespunzător al acestor
tipuri de jocuri şi jucării rămîn
deocamdată un deziderat a cărui
împlinire este dorită de milioane
de copii şi tineri.
CĂLIN STÂNCULESCU
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Fiz.

În anumite cazuri, caracteristicile de
le = f(V CE) se trasează totuşi pen-

caracteristicile sînt mai apropiate la valorile mici ale lui VRE. După cum ştim,
le variază aproximativ proporţional cu
IB, dar IB nu depinde proporţional de

ieşire

tru VRE = constant (fig. 26). Ele sînt
utile atunci cînd sursa de semnal are
impedanţa foarte mică în comparaţie
cu rezistenţa de intrare a tranzistorului,
deci cînd ea se comportă ca o sursă
ideală de tensiune (atacul în tensiune).
Familia acestor caracteristici este ast..:mănătoare cu cea din figura 22, Însă
pantele sînt mai mici şi dlstanţek dintre
L'aracteristici, pentru aceeaşi variaţit..:
.."URE , nu mai sînt egale. Datorită dependenţei neliniare a lui lc de VRE,

le

MĂRCULESCU

V BE •

În fine, mai menţionăm o reţea de
curbe caracteristice mai puţin întîlnite
în practică, anume aceea a variaţiilor lui
le în funcţie de tensiunea de intrare:
le = f(V BE ) pentru V CE = constant (figu1.1 27).
De asemenea, se mai pot trasa reţe
lele caracteristicilor de reacţie, care descriu variaţiile semnalului de intrare da-

MONTAJVL DC
văzut la
15),
tranziseste
la masă din punct
de vedere al
alternative
(prin
Prin urmare,
punctul «cald» al
de intrare
se aplică în emitor, aşa că tensiunea de
intrare se va nota cu DEB (există o convenţie după care a doua literă din indicele tensiunilor desemnează terminalul
comun, considerat la masă şi numit
uneori punctul «rece»).
Caracteristicile de . intrare ale montajului DC sînt curbele lE = f(U EB) pentru V eB = constant (figura 29). Ele sînt
foarte asemănătoare cu caracteristicile
tensiune-curent ale diodelor semiconductoare în polarizare directă (curentul'
de emitor este, de fapt, un curent de
diodă polarizată direct).

o
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tensiunii de intrare
curentul invers de bază este
apărînd curentul de bază norI B , ca parte din curentul de emitor.
caracteristicilor de
din curbele
h = constant (figura 31). Se
drept parametru constant curentul
emitor, deoarece, rezistenţa de intrare a
montajului fiind mică, sursa de semnal
funcţionează ca generator de curent (ea
este aproape scurtcircuitată de intrarea
montajului BC).
~~ntru lE = 0, caracteristica trece prin
IJngmea axelor (curentul le este nul cînd
V eB = O). Aceasta reprezintă caracteristica inversă a unei diode, deoarece h =0
corespunde unui circuit de emitor deschis (figura 32), deci căderea inversă de
tensiune V eR se aplică numai joncţiunii
de colector. Curentul invers al joncţiunii
de colector pentru h = 0, notat cu I cBo si
numit curent rezidual 'bază-colector, este
un
important al tranzistorumenţionat în cataloage (de obila tensiunea U cB =6 V şi la temperatura de 2S°C). Pentru tranzistoarele
de mică medie
el nu depăşeşte,
de
de microammult mai mic la tranzistoarele
peri,
cu siliciu decît la cele cu gelrm:amu.
V rmărind
de ieşire,
observăm că
o anumită valoare a
lui V CB în sus curentul de colector incepe să crească brusc,
loc fenoelectrică a
menul de

emitor. Cînd 1 este închis, tranzIstorul
este blocat, avind un curent rezidual
foarte mic. Deşi comutatorul este deschis, montajul consumă un curent de
ordinul miliamperHor (prin rezistenţa
RB' care este alimentată de la tensiunea
La deschiderea contactelor
lui
tranzistorului rămîne polarişi comutatorul se închide.
în exemplul de mai sus se foloun tranzistor de tip npn
237,
137
trebuie
ca emitorul să fie la
Pentru a ilustra mai bine functionarea tranzistorului În regim de comusă considerăm planul caracterisde
În care trasăm dreapta
unind punctele
de pe cele

două

fi acţionat cu ajutorul
unor
de altă natură (optice,
radio, acustice etc.), folosind traductoare
adecvate, comutatorul electronic trebuie
să aibă o «sensibilitate» mare, mai precis, curentul care îl comandă trebuie să
fie foarte mic. Acest lucru se obţine prin

montarea
două sau mai multe
cc!ector
zist oare, fiecare furnizînd
(sau în.
curentul de bază
tranzistorului
Se obţin astfel amtotale în curent de ordinul
sau al zecilor de mii.
Să reluăm exemplul din figura
să-i mărim

nut o amplificare totală de cea 6000,
de la 60 f.1,A, cît este curentul de comandă, la cea 350 mA prin circuitul de
sarcină.
Aşa cum

s-a rerlre;len:tat în figura 7,
comutatorul este
atunci cînd 1

mitată de valorile tensiunii de dJÎ"u:ne

a tensiunii Zener
ilustra~~ în figura
sub forma unei caracteristici
Pentru fixarea domeniului de
paralel cu varactorul se montează un

Suntul fixează
Încît vîrful

sunt (un
tul de lucru

de radiofrecven 1,ă

de

pătrundă

conducţie şi

. armonici, trebuie montate la
cu mai multe circuite,
Utilizarea memralClor
pune şi o
pentru că toate r'1I"(>1l1f""P

filtre

reciproc;

circuit se
cuitelor.
Unele varactoare

se
de blocare

c=

pectiv uU'''\:'''"CU

lorlC~:unJL

',' = un

între
O~5-0,5

I
~.•.,

r

Ivfal
variantă.
lmpe,'jailţa

Uz

acest mod
varactomlui este
o

dioda, varactor
masă, înlesnind un
mult mai mare

res,~

temperatură scăzută),

35,4 mm,

în care varactorul nu ar avea
o capacitate neliniară şi nu ar avea
deri. coeficie!1tul de utilizare ar
in·
lluenţat
de
din circuitlll osdlant. Din
echivalentă
cu varactorul
o re2:1steni:ă

I

de (lnr0ximativ 1
Această
redu~e curentul în varactor şi (>f\ntr'ih:1i1"

I

la pierderi de putere.

Pfll

cu un c3.păt
pe trimer la
mm faţă de

şasiu.

rînd

t

Rezistenţa

fii

Iixată

şi cu un

Iir'lv€:tr<a

II

zintă

filtru! la
de 4 111 nl ,

cu contact de masă toarte bun,
Prizele de conectare 81'1 scot
de
cab/ului fo-

antena se
PETRE EI\H:n::~E ••n=VSCt.U
TR~FtJ

r.:n,JM~TRES~::U

Prin multiplicarea frecvenţei cu
diodă varactor sau tranzistor din
există
tatea ca În antenă să

144 MHz În 430 MHz,

frecvente decît cele utile. Din acest
motiv s~ recomandă utilizarea unor
filtre :eficace pentru ca emisiunea
noastră să nu deranjeze alte frecdin afara benzii alocate radio-
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BF214
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Tx-1Um
Ing. G. PINTILIE-

8-12

EFT321-323

EFT323

alimentarii, precum şi a antenei se face
cu un releu miniatură (de 12-18 V) cu
două contacte şi două poziţii.
Comutarea Tx-Rx se face cu cheia de
contact K care. atunci cînd nu este antrenată (contactele ne acţionate) este în
poziţie de «recepţie».
Modulatorul are două etaje amplificatoare cu două tranzistoare de tipul
EFT 321-323 (sau similare) şi două
tranzlstoan;; iinale care lucrează în contratimp. Puterea de ieşire audio este de
ordinul a 4-5 W. Emiţătorul este protejat la supramodulaţie cu două diode
Zener de 18 V legate în serie.
Reglajul modulatorului constă în alegerea valorii rezistorului însemnat cu
steluţă (in jurul valorii de 2,7 k.o), stabilind curentul de repaus (fără modulaţie) al etajului final la 8-12 mA.
Bobinele L10 L z, 1. 3 se realizează pe
carcase din cele folosite la transformatoarele de frecvenţă intermediară (cit
10,7 MHz) de la receptorul «Gloria».
Transformatorru defazor de la modulator (TR,l) este de la receptorul «Nep-

'b>':'

tun». Transformatorul TR. 2 se realicu miez cu secţiunea de 2 cm 2
(tole E + 1) şi conţine în primar 2 x 150
spire conductor CuEm rf 0,3. Secundarul are 200 de spire cu acelaşi conductor. La asamblare, tolele de tipul E se
asam blează separat, iar cele de tipul 1
separat. Tranzistoarele T 5, T 6, T 10 şi
Tu necesită radiatoare din tablă de aluminiu cu grosimea de 1 mm şi suprafata de 10-15 cmz fiecare.

10
10

-'1-

12
8

-,,-

a

danţa minimă

0,85

40

0,15

catluogul

BC 108 B (BC 238)

KT 342 B
KT 601 A
KT 602 A

BF 177
BF '177

KT 611
KT 611 A

BF 178

L T 5093

MA 23
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Tip LP.RS.

ME

0411

ME
ME
ME
ME

0412
1001
1002
2001

BF 177
ASZ 15
AC 181
BC 177
BC 177
SC 107 (BC 237)
BC 107
SC 107

de 200

n.

5
5
5
8
8

-,t-

Tip

432MHZ~ ~432MHZ

'

Acordul emiţătorului se face cu .un
condensator variabil de circa 40 pF.
De remarcat faptul că în banda de
10 metri se lucrează, de regulă, cu modulaţie de amplitudine în domeniul
28,800-29,000 MHz.
Se pot folosi microfoane cu impe-

1. P .R.S.=Băneasa.
1977)

eZ

'

zează

(După

Ţ

REL.. •

18V/1A

lTx/Rx

Pe bastonaş din ferită cu
mm şi lungime de 20 mm.

ME
ME
ME
MC
MC

C1

~

2x 60135,137,139

V03 AVe
Emitătorul este destinat radioamatorilor hIcepători autorizaţi (de clasa a
III-a) care doresc să lucreze în telefonie
sau telegrafie în banda de 10 ,metri.
Aparatul lucrează în domeniul de frecvenţe de 28,3-29 MHz. Oscilat()rul local
realizat cu tranzistorul TI generează
semnale cu frecvenţa de 14,150-14,500
MHz, care sînt aplicate etajului separator (T 2) şi apoi dublorului de frecvenţă
(T 3)' Tranzistoarele T 4, T 5 şi T 6 sînt
amplificatoare ale semnalelor cu frecvenţa de 28,3-29 MHz. Etajul final realizat cu un tranzistor de tipul BD 135,
137, 139 asigură o putere de radiofrecventă d~ circa 3,5~4 W. Cuplajul cu antena se face cu cablu coaxial de 75 n,
de tipul celui folosit la televizoare. Oscilatorul local şi separatorul sînt alimentate tot tirnpul cu tensiune stabilizată
de 12 V, obţinută de la tranzistorul T 7
?i dioda Zener PL 12 Z (DZ 312). Tranzistoarele T 3"T 6, precum
modulatorui sînt alirrientate cu
de 18 V
(de preferintă stabilizată şi bine filtrată)
numai în regim de emisie. Comutarea

'I+

10nF

2002·
4101

4102
140
150

MC 800
MC 810
MC 900
MC 910
MHI4414
MHT 4515
MJE 3055
MM 1613
MMR 6/4
MMR 6/6
MMR 6/16
'MN 24
MN 25
MN 26
MPS 292
MPS 370
MPS 653
MPS 918
MPS 2369

SC
BC
SC
BD
BD

107
107
107
135
136

SC
SD
BD
BD
2N

135
137
136
136
3553
2 N 3553
2 N 3055
2 N 2219
ASZ 15
ASZ 16
AD 149
AD 149
AD 149
AD 149
BC 108 (SC 238)
SC 108
SC 107 (SC 237)
2 N 918
2 N 2369
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nale se Ifor teşi
10 mm Într-un sens,
iar zona de
pe 9 mm in sens
cu zoopus. Celălalt capăt se va
nele alt.ernînd invers. Se va
banda
În zona de legătură dintre cele două
continuare pregătim
ra'tuluL Scoatem inelul de
pentru obiectiv şi
o gaură fiietată M 2,
cam un ştift filetat, cu
inelul În
deschis.
rotire.

4. se poate roti

uşor

pe

să se depărteze de corpul
;'HJ2 " ' ' ' ' ' ' ' ' ' , . transfocatorul cu montura sa de montura. de
rotim
avînd
corn·

şi

3

să

ca-

Din momentul în care fileo rotire completă a piesei 4
va avansa transfocatorul cu 24 mm,
poziţia normală. Din

1 se
nou!
scoate inelul de
mei de ia
şi
piesa 1 pe diametrul de 6a
aceasta se Introduce la
tirea piesei este imoiE}clicată
zarea de 16,5

suprase vor
margi-

proeminenţa

se face cu patru şuruburi M 2,5,

efect

cadre.
nea nominală
bateriei. în momentul
aplicării de către rnptor a unui impuls
negativ pe baza tranzistorului, acesta
se deschide,
descărcarea condensatorului
min lantul
-- circuitul de colector:emitor '
Curentul care trece astfel prin ffilila'mpier·
metru si dioda
va fi ",,.,,-,,",,,,,,tiA'"''
număr~l de i7Y>1"",h,,,,.,

Un pasionat cititor şi totodată un colaborator
noastre, inginerul Alexandru
din
sbuctorilor amatori reaUzarea lanui i""'~~·"'Ur.r0S!1oIr'* U!1i~ilel'§;at
de simplu şi eficace - un adevărat tester
mecanicul amator -, care n",·rnrllit·\\;
;(il tensiunii la bornele aC:lJrnula1torLUilll
Ci

contactelor rupiorului.
Prezentind acest

frumoasele
şi alte

o Slt1Jlphtate
un singur tra.nZ,lstC)r şi
patru diode, folosind ca
instrument de măsură un miliamlDeI"m1etru ce are la cap de scală apro,dnlativ
extremă,
un număr

mA.
se efectuează. În trei regimuri de funcţionare, comandate de
comutatorul K, astfel: in
măsurarea turaţiei

tia 2 -- măsurarea
~cul'1ulatorului' în
de functionare are la
măsurarea valorii m'edii a
generat
a ruptorului.

aşteptăm să ne

avind

supe-

7/80

metrul P.

Condensatorul va limita viteza
n::zistoru!

în afară de Iv (sau

am Of-

dioda electro-

luminescentâ mal prezintă trei parametri specifici:
lungimea de undă a luminii emi-

se
de creştere

şi

timpul

reprezentînd intervalele
care intensitatea iurniradiat/vă) creşte de la 1QC:"
respect~ scade de ~ 90~~ ~
valoarea maximă atinsă atunci

de bâscu]are

de comandă
O" şi D",
Ci

CÎnd diode! electroiuminescente i se
aplică un impuls
curent Aceşti timpi au
nu! zecilor de nanosecunde, ceea ce
permite
unor semnale lumide
mare.
tabelul alăturat sint daţi parametrii diodelor e!ectroluminescente
GaAsP
ce se produc

condensatorul

el

şi

diac, dioR"

i
10.6

10.1
de mină, multin1etrele numericţ!.

unei
10.6,
decît a

care

dis-

forma cifrei
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==es:= i2 ESLi

în conductie.
momentul' anulării curentului din
circuitul de
triacul
deschide dioda
condensatorul el descondensatorul se desDJ
intr-un timp
(re;llsten1:a in sens
a diodelor
După descărcare. dioda
D 3 se blochează, în
ce diodele D 1
D 2 sînt blocate de
a tensiunii de alimentare.
în
dar nu influenţează circuitul de
a condensatorului C \_ Condensatorul
se încarcă
de la alternanţa negativă
rezistorul
R! şi potenţiometrul P.
atingerea
tensiunii de basculare a diacului, ea va
prin care cofurniza un impuls
triacuL
continuare conpînă la
curentului. În
momentul sosirii unei noi alternanţe pozitive, condensatorui CI va fi descărcat
prin diodele, Dt şi,D2 •
Încărcarea condensatoruiui are astfel
loc pentru fiecare
practic de

- i.

a ;;

&g

C;.
realizează pe circuit imprimat
Trjacul se montează pe
un radiator ales corespunzător,
de
care este izolat cu o folie de mică unsă
siliconică. Dispozitivul se inJUr-o cutie de material plastic,
legătura la reţea făCÎndu-se cu un cordon, iar la sarcină prin borue montate
înecat. pentru a nu putea fi atinse cu
mîna (pericol de electrocutare).
Performanţele .montajului depind de
tipul triacului folosit. fiind limitat la
400 V şi 10 A. Domeniul de reglaj al
pu!erii este cuprins între 5 şi 95" .
In general. montajul poate fi
ca
de putere. în special se prereglarea turaţiei motoareloruniversale (de exemplu,. maşina de găurit
electrică, robotul casnic etc.), reglarea
iluminării cu becuri incandescente, retempet:aturii încălzitoarelor elecetc.

se

10. 9

'xBC 108

10.10.

şor

cu LED-uri miniaturizat, cu mai
multe cifre (mu1tidjgit~ este prezentat
în figura 10.7. Fiecare cifră a unui asemenea afişoreste realizată pe o singură
plăcuţă (cip) semiconductoare din 7
LED-uri inqependente. Dimensiunea
reaJă a cifrei este de ordinul a 1 mm, dar
o lentilă Q poate mări de circa trei ori.

ROL 77
ROL 81

1

roşu

9

roşu

7,6
2;8
(lentilă)

TEHNIUM 7/80

Avantajele afişoarelor cu LED-uri constau în volumul lor redus, robusteţe,
durată de funcţionare mare, tensiune
redusă de alimentare
timp mic de
răspuns. Această
calitate permite
multiplexarea lor, adică aprinderea succesivă a cifrelor componente ale numă
rului ce urmează, a .fi· afişat, cu o frecvenţă suficient de mare încît ochiul să
peI'ce~lpă pîlpîirile. Acest sistem simpartea de comandă cît şi
tabelul alăturat se dau caracteristicile' a două tipuri de afişoare cu diode
electroluminescente produse în
C.C.S.I.T.s.-Bucureşti (fost ~.,--, ........ J.:..,.
mensiunile şi aspectul lor sint
figurile 10.6 şi 10.7.

20 mA
1 mA

2 V
2 V

Dintre aplicaţiile dispozitivelor semiconductoare fotoemisÎve descrise' vom
da cîteva în care se utilizează LED-uri
mai accesibile amatorilor.
în figura 10.8 este prezentată schema
unui indicator de stări logice TTI.. El
pune în evidenţă dacă un punct al cirO
cuitului se află în stare
siune
V) sau 1
V).
ziţia Între stări se
la valoarea 1,4 V.
Dioda
D 1 poate fi
roşie, -iar Dz verde.
la. intrare se
aplică o tensiune mai mare de
V,
tranzistorul TI se deschide, iar
se
blochează, deci colectorul lui T 2 va fi
ŢllaÎ pozitiv decît al lui Ti' Ca urmare,
dioda D I este polarizată direct
«aprinde». Sub 1,4 V la
este inversă şi D 2 luminează. lVle)flUl]Ul
se alimentează din sursa circuitelor
şi poa te fj realizat ca un creion.
Figura 10.9 reprezintă schema unui
indicator in trepte pentru tensiunea acu·
mulatoruiui de 12 V. Schema conţine
trei
succesiv atunci
cînd
de
este sub
11,5 V,
11,5 V şi 13 V şi, respectiv,
Dacă se folosesc culorile
peste 13
roşu,. galben şi verde, se
mafor» care indică starea
a bateriei. Funcţionarea este
11,5 V, D 4 şi Ds nu
zistoarele sînt blocate, iar
între 1t5 V
13 V se str~j,punge
TI şi T 2
ceea ce face ca
lumineze, iar
să fie şuntată.
13 V se
ceea ce face ca
fiind
T 3 şi T. să
şuntată, iar
gurile de bas:culare
dorinţă prin
cu alte tensiuni
În sfîrşit, o
de comandă a
LED-·urilor pentru a obţine liniaritatea
între tensiunea de alimentare şi intensitatea luminii emÎseeste. dată·· în figura 10.10.

CUPLORUL OPTIC
Cuplorul optic este un dispozitiv . ~<hi
brid», format dintr-un emiţător şi un
receptor de lumină,
faţă în
~a o distanţă mică,
aceeaşi
In
11.1 se prezintă alcătuirea de
a unui cuplor optic reali7..at
mtro(lucere:a unei diode electroluminescente şi a unui fototranzÎstor Într-un tub opac. La intrarea CUr)I01~ultll.
adică la bornele emiţătorului de
se
un semnal electric. Lumina
fotodetector
la bornele
tot un semnal
mandă electrică

este transmisă
ca intermediar lumina.
O proprietate
a
lui o constituie
foarte
din
punct de vedere electric a circuitului de
intrare faţă de cel de
DealtfeL denumirile care se mai
acest dispozitiv, şi anume
tor» sau «izolator cuplat
sugestive in acest sens.
Caracteristic cuplorului optic este Japtul că informaţiile se transmit prin el
strict într-un singur sens, de Ia emiţător
la detector, fără să existe o influentă a
asupra intrării.
'
observă că aceste calităţi
nale sînt similare celor ale releelor
Ceea ce aduc în plus cuviteză mare de

]1

- Pescajul
bărcii

T max

mentui, cu
motor şi
4 oameni

D

= 0,24

m

=

70

=

450 kg

aplică

în
lamă

de
Conform

din figurile 1 şi 9,
se montează babalele şi instaiaţia de
guvernare cu piesele aferente. Toate
aceste piese se
ori se pot conmai
volanul. Pe carcasa
metalică, se sudează bara
pe care se prind
troţe!e,

de

în

Banchetul dublu şi panourile se
de către constructorul
amator la libera lui apreciere.
Se aplică mai multe straturi de ulei
de in fiert
interiorul şi exteriorul
apoi
numai pe
se dau
de vopsea, la. culoarea dorită.
confecţionează

, Jero!ci
Vedere loc

se
a

Dacă

Cursorul 2, care se depia,se,ază
În lungul
cursei libere a

poate

ma ..
priză directă,

acceleraţie
urmează

Un

I I
Or. ing.
o analiză superficială poate
la concluzia că totalitatea organelor care leagă motorul de roţile motoare
cunoscute prin termenul
transmisie - nu afectează
economia de carburant. Ambreiajul,
cutia de viteze, reductorul, legături le
cardanice şi arborîi acestora, ca şi
difarenţia!ul pot determina creşterea
a consumului de comcind starea lor tehnică este
necoresp u nzătoare.
Mai ales ambreiajul prezintă o in'fluenţă majoră În acest sens; se ştie
că la mecanismul de comandă al acesorgan trebuie să existe un joc,care,
În fina!, se traduce printr-o cursă
liberă a pedalei de ambreiaj. Existenţa
<'lcesiui joc la valoarea sa nominală
garantează cuplarea completă şi fermă
a ambreiajului, deci transmiterea oporhmă şi integrală a efortului motor
spre cutia de viteze. Insuficienţa sau
lipsa jocului face ca ambreiajul să patineze, provocînd o frecare interioară
foarte intensă. Ca urmare, o parte din
energia mecanică dezvoltată de motor
se transformă În căldură, mărind astfel
inutil consumul. la această situaţie
poate conduce şi uzura progresivă a
ambreiajului şi a mecanismului său
de comandă, care reclamă intervenţii
operative pentru r.estabilirea valorii nor·
male a jocului. Este important să se
reţină că lipsa totală a cursei libere
a pedalei ambreiajului este mai periculoasă decit existenţa unui joc prea
mare,· deoarece in primul caz ambreiajl.ll nu mai cuplează complet, se produc patinări, incălziri, garniturile de
funcţiune se ard, discurile se deformează, iar arcurile şi amortizoarele
de torsiune se detalonează; astfel,
creşterea consumului de comse produce şi avarierea amDin păcate, În practica exploatării
tocmai lipsa jocului normal este mai
greu de sesizat, indeosebi pentru conducătorii cu mai puţină experienţă,
ceea ce face ca, uneori, lucrurile să ia
o întorsătură şi mai gravă. De exemplu, rulind cu un ambreiaj ce patinează şi nell.lind in seamă aceasta,
pentru a putea urca o pantă mare cu
maşina Încărcată sau pentru a realiza
acceleraţii ridicate necesare În vederea executării depăşirilor, conducă
torul vehiculului este forţat să ridice
turaţia motorului la nivelu! maxirn.
Menţinerea unor astfel de regimuri
vreme îndelungată face să apară În
cabină un miros specific de ferodou
ars şi, totodată, provoacă aprinderea
becurilor, care semnalizează supraIncăizirea motorului. Dacă semnaliză
riie sînt neglijate, pot apărea gripaje
de lagăre şi piston datorită inrăutăţirii
ungerii determinată de subţierea uleiului; efectul este, bineinţeles, necesitatea reparării capitale a motorului.
Iată de ce se impune observarea atentă
funcţionării ambreiajului pe timpul
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exp~oatării şi detectării la vreme a
tuturor defecţiunilor sale. Pentru uşu
rinţa depistării acestora şi a cauzeÎor
lor, În tabelul nI. 1 se prezintă simptomele şi cauzele posibile ale unor
defecţiuni mai frecvente ale ambreiajului.

Tabelul 1
A. Ambreiaju! patinează
1. Lipsa cursei libere a pedalei;
2. SIăbirea sau ruperea arcurilor de
presiune; 3. Pătrunderea unsorii sau
uleiului la garnitura de fricţ,un~; 4.
Uzura garniturii de fricţiune; 5. Inţe
penirea cablului În cămaşă.
B.·· Ambreiajul nu decuplează
6. Cursa liberă a pedalei excesiv de
mare; 7. Deformarea tijelor şi a pîrghiilor de comandă; 8. Deteriorarea
garnituri lor de fricţiune; 9. Deformarea discului de fricţiune; 10. Ruperea
cablului de comandă; 11. Defectarea
sistemului de comandă hidraulică.
C. Ambreiajul cuplează cu şocuri
12. Ieşirea În afară a niturilor de
prindere a garniturilor de fricţiune;
13. SIăbirea fixării discului de fricţiune
la butuc; 14. Înţepenirea mufei de presiune În bucşa de ghidaj; 15. Ruperea
arcuri lor de amortizare; 16. Uzura
caneiurilor din butucul discului de
fricţiune sau de pe arborele primar.
D. ~gomot perceptibil la apăsarea
pedalei
17. Defectarea rulmentului de presiune; 18. Cursa liberă la pedaiă este
insuficientă; 19. S!ăbirea sau ruperea
arcului de rapel al furcii de comandă
a rulmentului de presiune; 20. SIăbirea
sau ruperea arcului de rapel al pedalei;
21. Joc excesiv al arborelui primar al
cutiei de viteze În bucsa din volant.
E. Zgomot perceptibil 'Ia eliberarea
pedalei
22. Vezi punctele 18,19 şi 20; 23. Pierderea alinierii Între discul ambreiajului şi volant.
F. Efort excesiv de mare la pedală
24. Vezi punctele 5 şi 7; 25. Ungerea
insuficientă sau inţepenirea axului pedalierului.
G. Pedala nu revine În poziţia inia
tială

. 26. Vezi punctele 5, 7 şi 25; 27. Ruperea arcului de revenire al pedalei.
Dar cum trebuie să se procedeze
pentru a stabili dacă un ambreiaj
funcţionează corect sau nu? Există
trei criterii: măsurarea cursei libere a
pedalei sale, determinarea gradului
de patinare şi stabilirea decuplării
complete.
Valoarea cursei libere a pedalei de
ambreiaj depinde de tipul maşinii, iar
reglarea sa se efectuează folosind
o riglă gradată sau dispozitivul simplu
prezentat in fig. 1, care se aplică cu
suportul 3 pe planşeul pedalierului.
Rigla 4 se aduce paralel cu pirghia
pedalei, iar cursorul 1 se fixează marCÎnd poziţia liberă (iniţială) a pedalei.

ambreiaj cu stare
buie să fie
pluri care să
motor maxim,

atît de

de secundă se manevrează
şi pedala de ambreiaj,

apăsată o fracţiune
eliberindu-se apoi, menapăsată pedala de
acceleraţie.
ambrelajul este bun,
în clipa debreierii motorul se va am~
bala, dar la 5-6 secunde după ambreiere turaţia sa \ia reveni la nivelul
corespunzător vitezei maşinii. Dacă
turaţia nu revÎne nici după 10-12 secunde, înseamnă că ambreiajul dă
semne de oboseală, patinează.
Pentru a verifica dacă ambreiajul
decuplează complet, se porneşte motorul, se debreiază şi se schimbă suc-

bună

trecude 1,5...2 ori

transmită

fără

brusc pedala de
refuz. După cea

::>1C1\.unua,

alunecări

Cea mai simplă metodă de verificare
a patinării, 1n lipsa unei aparaturi
adecvate, constă În pornirea moiorului, debreierea şi cuplarea etajului
de priză directă. Se aduce apoi turaţia
moton.ilui la 1 500-1 800 rotjmin (valolorile inferioare corespund Încercării
autocamioanelor), se acţionează frÎna
şi se cuplează progresiv ambreiajuL

Tabelul 2

VALORILE CURSEI LIBERE A AMBREIAJUlUI
PENTRU UNEL~ AUTOMOBilE

l'

Marca
automobilului

«Dacia» -1 100
«Dacia» -1 300
ARO-M-461
SR-131, 132, 113, 114
«Wartburg»-1000
. «Skoda-1 000 MB
«Volga» M-21
«Warszawa»-203
«MoskvicÎ»-407
«MoskvicÎ»-408

!

Cursa li beră
(in mm)

I

20
20
10-15
30-40
20
40-50
32-40
35-40
32-40
24-30

Marca
automobilului

Cursa liberă
(în mm)

«Renault-Dauphine»
«Renaulb-8
«Renaulb-10 M

20

«Renaulb-12
«Renault»-16
«Fiab-600
«Fiab-850
«Fiab-1100
«Fiab-1 300

20
20

20
20
20
20

.,

20
20

BAGAJEll PI
AUTOTURISMI

Colonel VICTOR SECA

În anotimpul vacanţelor, problema

bagajelor, În general, şi a Încărcării lor
În autoturisme. În special. este de
mare actualitate.
În condiţiile În care campingurile,
motelurile, hanurile şi alte locuri unde
se poate innopta În condiţii civWzate
sînt tot mai dese, ne-am pus şi ne
punem Întrebarea dacă la o călătorie
ch iar mai lu ngă e nevoie de atîtea
bagaje cu care destul de mulţi automobilişti îşi încarcă maşinile. Dar, În
sfîrşit, fiecare cu treburile luil Important este Însă ca şoferii să int.eleagă
corect influenţa Încărcăturii autovehiculului asupra maşinii ce o pilotează,
asupra circulaţiei.
O maşină încărcată chiar corect, În
limitele maxime admise, modifică simţitor tinuta de drum a autoturismului
pilotat Ei reacţionează altfel În comparaţie cu un autovehicul {(lncărcat)}
doar cu pilotul şi persoana care ocupă
locul din dreapta. Pilotul trebuie să fie
mai circumspect ia frînări, la schim-'
băr! de direcţie, la treceri de
o
bandă pe alta, la depăşiri etc.
raiul unei asemenea maşini va fi greoi,
lucru deloc lipsit de importanţă În
cazul dublărilor.
Avind bagaje deasupra, un autoturism va fi mult mai vulnerabil În cazul
vînturilor laterale care «lovesc» o su-

prafaţă

mai mare şi, În conseci nţă, pot
provoca relativ mai uşor o pierdere
bruscă a controlului maşinii.
Un autoturism «puternic încărcat»
cere din partea pilotului atacarea cu
grijă, cu prudentă sporită a virajelor.
In ultima perioadă de timp, imaginaţia
posesorilor de autoturisme s-a dezvoltat considerabil. Cele mai diferite o··
biecte sînt aşezate deasupra autoturismelor. Deunăzi, şoferul unui «Trabanb> aşezase pe autoturism un coş
cogeamitea cufăr confecţionat din nuiele care era mai lung şi !!lai lat decît"
autovehicu!ul propriu-zis. In plus, «bagajul» era şi anemie ancorat. Şoferul.
conducea inhibat, preocupat mai mult
să nu i se prăbuşească Încărcătura
decit de circulaţie, de drum. E lesne
de imaginat că În asemenea condiţii
se poate ajunge foarte uşor la accident.
Există Însă şi pericolul ca asemenea
«bagaje» căzute la mică distanţă În
faţa altor autovehicule să provoace
derută În rindul unor conducători auto.
Sînt greu de prevăzut manevrele care
le vor face şoferii În asemenea situaţii.
Chiar pilotul cu singe rece, care este
nevoit să facă un slalom pentru a evita
obstacolul, nu va putea, În unele situaţii, evita o coliziune cu autovehicului care vine din spate ori, mai grav,
cu cel care circulă din sens opus.
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cesiv etaje!e cutiei de viteze. Dacă
schÎmbarea etaje!or se face usor SI

înseamnă

amb~eiajul

operastrict necesare
vedere. Cea
stabilire a uzurii este
rad ia!. Pentru âfolosi un dispozitiv
ale cărui dimensiuni
vehicul pentru care
Ei se montează pe axa

şi folosirea unor iubr!fianţi
punzătQri
sursă de
mal uşor

În transmisie

înseamnă că

în ansamblu sau unul din
elementele sale are o uzură pronunţată,
sau slăbit.
este bine să se reţină că

I

fiant
ales i'n anotimpurile
Pe lîngă aceasta, este bine

,

Exoloatarea automobileior în perioada
de vara are anumite particularităţi care
impun o minuţioasă
(1-2
Aceasta cuprinde
nerii tehnice corespunzătoare
efectuat, precum şi o serie de lucrări
caracteristice acestui
De aceea ne propunem
amintim
cîteva detalii care poi mijloci efflctua,rea
unui concediu fără griji tehnice sau,
dacii sint neglijate, pot constitui
suficiente pentru a ţine
mai
mult in atelier decît în rulaju! de agre-

sa

se

cu aceealSJ

~ng.
ŞI nlC!

deasupra

Nu uitaţi că în cazUl
interZisă folosirea altei

COffilJleu.u

cea cu care s-a făcutplinu!
pentru completare este necesar mai
mult decit un litru la mia de kilometri.
trebuie să vă gîndiţi că acesta este un
semnal de alarmă care imoune controlul
riguros al
În cadrul întreţinerii
nu este indicat
vopsiţi baia de ulei
sau radiatorul,
aceasta duce
la înrăutăţirea
motc'fului.
Pe de altă
motorul a
semne alarmante de demăsuri de reme-

Dacă, de asemenea, 1n timpul funcţio
nării rnoiorului,becul de la presiunea de
ulei se aprinde, căutaţi cauza În lipsa

a

de antigei existent in

"'1. MU$ATESCU

avansului la
aprindere,
prin schimbarea benzinei
cu alta cu cifră octanică corespunză
toare, schimbarea bujiilor etc.

uşoară

siei.

semnul inferior

JOle!

trebuie

la
descoperirea mai
lor.

reţină că o particularitate a condiţiilor
de functionare CI
schimbă
toareior
toareior
constă În
faptul că
lubriexp1oaprodusele
a acestor
particulele solide introduse
n~n!iiAlrlt:!:l ia aiimentare8. cu ulei

de uieî sau În defectarea indicatorului
presiunii de ulei; nu uitaţi că funcţiona
rea unui motor fără ungere duce la blocarea lui sau ruperea unor părţi componente.

cu comp1ntarea nivelului
In sistemul de răcire, este foarte important să sa respecte obiigaţia de
nu
rece cînd rnotorul este
numai cu motorul pornit
radiator.
Verificarea ""·r::",,,tioi de răcire se
încheie cu examinarea stării curelei de
ventilator si a Întinderii sale, operaţiuni
de care depinde în covl'rşitoare măsură
functionarea normală a acestei instalatii.
Bujiile se demontează şi se curăţă
cu peria de sîrmă numai dacă nu dispunem de o
de
cu
nisip. Dacă au
În
de
15000 km, este bine ca bujiile
Înlocuite cu altele noi, pentru a evita unele
Întreruperi i'n functionarea motorului
de asemenea, pierderi din
fIe că se
fie
numai, Întotdeauna
de montare
se verifică minuţios distanţa dintre electrozi.
Controlul
considera
se
starea
contactelor
(platinele), se reglează jocul
acestea şi se pune la
punct avansul la producerea scinteii
electrice,
Se trece apoi
începînd cu <ll1ilbrel:aiw.
ţiune este verificarea
măsurarea ei cu
mată

cea mai importantă privitoare
ia
de viteză este de a avea
sufiCient; nive!ul său se poate controla
prin desfacerea buşonului lateral de
carter. Concomitent se face un control
al eventualelor scurgerii sau prelingert
de ulei pe la Îmbinări şi simeringuri.
Completarea sau umplerea cutiei de
viteze cu ulei se face pînă cînd
fiantu! începe să se scurgă din
de control, acesta fiind semnul refacerii piinuiui.
Maneta schimbătorului de viteze
buie să se mişte uşor, să nu aibă
mari şi să permită o schimbare
silenţioasă a treptelor de viteze.
Cu acest prilej nu este rău dacă
controlează starea articulatiilor sale
dacă acestea se ung cu puţină
Frînele impun În
rînd o verificare atentă El
lichidului
frină
din rezervor. Dacă nivelul este sub
nul
trebuie să se venfice etan""
şeitatea
instalaţii de
locul
să nu uităm
este
ca
Iichidu!uÎ
frînă să se datoreze şi uzurii plaei.leţiic;
frînele disc.
Completarea
lichid de frînă
face numai
de aceeaşi
Acolo unde
reglaj ctULV'!lWec,
este normal
reglarea
lor de frină, re~;tabilind jocul la
nominală.

zgo-

TEHNHJM

sau semiautomat, cu magazii pentru
două

tipuri de magazii:
Magaziile liniare cuobicei 36 de rame. Proiecţia
se poate 'face Înainte
inapoi, pas
cu pas. 1\l'!,,21lCILIlII:;
mai mult
IUIUII'UC.

de către un sistem complex cu inregistrare sonoră,
Pentru ilustrarea celor spuse pînă
aici, vom da ca exemplu cunoscutul
aparat
model 124 B
(vezi şi
2).
desigur mai
multe
principalele caracteristici sînt

direct de pe
2 sînt prezentate două diacu magazii liniare, unu!
b in ecun ose utu!
figura 3 sint arătate
rotunde. Se

l"'\~,..,io.""+,P'\""r""

FIG. 2

şi

nn~"-'"!7'~T<''''

pozitivelor ,,,,-;;,,-,n-:>ihe
Ca sursă luminoasă
bec cu halogeni de
care emite un
Becul

~r~.o~tioi

acea~,ta

Suprafaţa pe care se face proiecţia,

tlvelo""
un interval de
Alt accesoriu este
'" n,e t ' , " "~.,,
dispozitiv de comandă
,
mao netică. Cu ajutorul acestu!a
unui maqnetoton (producătoru!
B 47 Student-Tesla) se
fJ"J~''''''." audiovizuale.
are posibilitatea de
pe verticală cu a.jude
Se va
incli narea
de orizontală la maximum
a
se defecta becul cu halogeni prin deplasarea filamentu lu i.
A paratele ele
manevrate cu
I

şi

EI

mecanice se dereglează mai
greu, in
La fiecare schimbare
a
acestuia,

astfel
poziţie

filamentul

se afle

de simetrie faţă de axa
com ponenteior
se recomandă a

ecranul cum o vom denumi, este un
alt element
de care
calitatea

Categofle de ecrane
cele din materiale plastice n€)Ecranele
ţesături acomate care dau
reflexe ce ar
mag Iflsa proiectată. Ele
practica fotoarnatorHor.
Ecranele metalizate sînt din material plastic, avînd
tură

fină

raportul

rulează
'fr;'II',,,:nf'WI;"!!

şi

se

un staobicei

economice
in vedere - in
- redlllCei'~a
consumului de
metalice prin roasă
lelor ceramice energointensive etc.

B USE
•

1=

BUTONUL DE SONERIE CU CARTE DE
VfZITĂ

În varianta modernă, butonul are un număr
maÎ mic de repere şi un gabarit redus, putind fi
montat direct pe tocul uşii. Prevăzut a lucra
la 220 V-/O,5 A, el poate fi instalat şi in circuitele
soneriilor cu intrerupere pe reţea Remarcăm
estetica imbunătăţită a produsului, realizat Într-o variată gamă de culori.

,--f\

•

PRIZA

TRIPLĂ FĂRĂ

CONTACTE

DE

>

\

PROTECT~E

Il

Asamblată Într-o carcasă din material plastic
cu o Unle de prezentare modernă, În diverse
culori, noua variantă de priz:ji are avantajul de
ia fi ;;ulap~ată ia toate
cl.m:mte de
ChtH'e (cu s~u firă
SUP")riă în to'laj o putere

250 V-, Contactul cu bornele
ferm, prin ateui,e.

'

V

"
.
/

/

• DULIA TIP E 27 lA 250 V-/4 A
Varianta Îmbunătăţită de dulie, realizată În
clasa :2 de izolaţie, elimină riscul deşurubării
accidentale la hdocuirea becului, montarea sa
făcîndu-se cu ajutond unui şurub interilU'-

18
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as

sirea unor
1!umir.atul

Prin titllizarea
se reduce de 3-5 ori consumul de
În condiţiile mel:lţinerii acenivel de iluminare ca la vechile
incandescenţă. Pentru COI1becuri
:;;tructorii amatori propunem un
de iluminat economic,
originală şi care
cu mijloace ffiC)(HlErt,e.
figura este prezentată o vedere
de ansamblu CI
cu nomina!i~

zarea

Sche-

rna
două
tuburi
20 W, cu
circuitul dasic de ",,,,'dn,'lar',,,
şi un bec de 15 W,
urmă
fi
independent de tuburi
o iluminare discretă a Încă
situai:iile În care nu este nec~
putem ieă (orien·

\\IJt;;V(:l.i II.

Cele

fiecărei

dulii sint din
tablă de alamă,
desenul din figura 5. Ro!uirea se
un dom
trivit
a obţine În
de 1,7-1,8 mm, Tuburile se
cu cositor la capătul unor
conductor bifHar liţat, izolat
cu secţiune rotundă, cu
45-75 cm
cum se
doreşte ca !ustra să
mai joasă
sau mai ridicată). Exteriorul contactelor şi lipiturile se
sau se !ăculese
a
as,arribllea~~ă ca 'In
de
poate
răşină epoxidid1
sau
preparat cu aracetin.
""" ..." .... '!''''

ale

la

TEHNUJM

rli<,t~,,,tr.>r,,,,,,,

a.

1·.:>r~I"t"'i,i;:.(,tl'lt/!l poate

fi

făcută

cazul canapelei
,M"''',"",,'''.r,n fundul
spătaru!,
scheletul
,,·!nlt~r·.:>~·tA

se

decît

respectă

dimensiunile
şi esenta materialului, care
am convenit Încă din numărul trecut
de brad.
ale scheletului
cu aracet gros
vor fi consocu capul îngropat După montare, găurile rămase ia
şuruburilor se vor chitui cu
care il puteţi
din

de
bine

rea ansamblului, după care
s-ar
vopsi Într-o culoare (de preferat aibă),
dar de la bun inceput am
pentru
aşa că
culoarea naturală a
singura soluţie rămîne
ţUor
adică a lateralelor,
ale
şi ale fotoliilor, cu benzi
cu prenadez.
este
delicată, croirea
de furnir făcîndu-se cu un
ascuţit care are forma din
cuţit care trebuie să fie
riglă metalică. Tăierea se
prin mai
multe treceri uşoare cu cuţitul, pentru
a evita deplasarea rlglei din
iniţială. Se vor unge ambele
de contact cu
cît mai
şi mai uniform
un şpaclu), se
10 minute să se usuce, apoi cu foarte
mare atenţie potrivim «În aer}) fişia
o
uşor fără să
ce ne-am convins că
{(Iocu! ei}), presăm cu
sau
batem uşor
toată

paltin sau
recomandabil să
mahon

~

În acest
fectionarea
deosebit de
Ea poate fi
În excursii sau la cumpărături.
derea realizării ei, recomandăm un
material rezistent si usor de ÎntreAstfel folosim' piele sintetică
de piele - PVC lat de
59 iei) care se găseşte În
lori: negru, maro, verde, grena; sau
material textil cu fir rezistent. Din gama
variată şi bogată de sortimente vă
propunem doar cîteva: prelată cu Iă
ţimi cuprinse Între 0,90 şi 1,05 m, «Ferigă», Iată de 1,20 m sau «Neptun»,
lat 1,30 m. Ele se găsesc În unităţile
specializate, În diferite culori, uni sau
vărgate. După ce aţi hotărît din ce se
va confecţiona sacoşa, mai sînt necesare următoarele: 5 m de şnur (de
aceeaşi culoare cu materialul folosit)
sau cureluşă din piele, o cataramă,
două inele metalice şi două carabine.
Avînd toate materialele pregătite, trecem ia realizarea mai Întîi a unui tipar,
după care se croiesc părţile componente ale sacoşei. În figura 2 sînt prezentate toate tiparele, cu d imensiu ni,
ale viitoarei sacoşe (în cm). De ase-

se

execută

cm
de 1,5 cm ..,,",,~iallllJliol'
în următorul mod: se
B şi C Între ele
cureluşa prin
praccontinuare, Între părţile A
şi C se prinde flşia D. De acest «burlan» se prinde fundul sacoşe! H. Acesta se compune din două părţi identice,
iar între ele se montează un carton
pentru a se mări rezistenţa. La o distanţă de 10-15 cm de partea de sus
se fixează fîşia E, care ajută la Închiderea sacoşei, de ea prinzîndu-se imediat un inel şi catarama. În partea de
jos, odată cu H, se fixează şi fîşia F,
introducîndu-se pe ea cel de-al doilea
inel. Minerul sacoşei (G) se prinde
de cele două inele cu ajutorul unor
carabine. Sacoşa poate fi purtată În
mînă, pusă pe umăr sau, În caz că
se confecţionează două mînere, se
poate purta ca rucsac.
Sacoşa poate fi căptuşită cu material textil sau foaie de polietilenă.
(După

«SELIBST»)

Cum se confecţionează husa
propriu-zisă

Pentru a
rior În
nente, recomandăm
tarea unor şabloane
care parte
spătarelor atît
În afară de
mecan Ice
care, de
atelierele ;;)1-I"'''''''''''',<.e4<<>,
tribuim
tul
de confort, prin
unor
huse
scaune.
dacă am hotărît să confecţionăm huse ce vor proteja
scaunelor, este
ca mai
să ne 0rientăm
să hotărîm ce materiale se
pot
părţilor

uni sau cu model
iar
ei este
200 cm (115--153 lei).
această husă se
de material
cazul in care se va utiliza un material textil din in sau cînepă, vă
folosirea următoarelor
lat de 120 cm
ratec),
de 120 cm
lat de 120 cm
de 140 cm
120 cm
140 cm

confecţionarea huselor, acestea necesită o întreţinere corespunzătoare.
Periodic ele se scutură sau se

de

(mai ales
cazul
sau cergă). Dacă este cazul,
ele se spală sau se curăţă chimic.

fi folosit şi ca regulator de tact Cele
3 tranzistoare sînt de tip EFT 353. Pentru semnal acustic se poate folosi o
cască telefonică. Becul este de tip

12 V/qo5 A.
Semnalul generat cuprinde Între 18

«RADIOELECTRONIC» R.P. POLONA

şi 190 de impulsuri' pe minut, putînd

r------..J----.....-~.-+-----t..-:---....--_Q-9~.

Efecte spectaculoase în modulatoarele de lumină (orgă de lumini) se
obţin cu triacuri. În schema prezentată
se pot monta becuri de 200 W şi triacuri de tip KT 206/600. Cuplarea la
sursa de muzică se face prin transformator. Acesta este de tipul celor fo-

losite În etajele finale audio. De astă
dată, primarul transformatorului se
cuplează la filtrele modulatorului.
Cuarţul utilizat are o frecvenţă
bază În jurul a 5 MHz, cu valorile
schemă obţinindu-se o variaţie

«AMATERSKE RADIO»R.S. CEHOSLOVACĂ

de
din
de

10 kHz.
La ieşirea oseilatorului, semnalul

este bogat În armonici. Se foloseşte
un tranzistor BC 107, BC 547, 2 N 5770.
Bobina Ll are 10 spire pe o carcasă
cu miez de ferită.

«HAM RADIO» -

S.U.A.

__- _ e _ -.......--o+12V

~--p_--~~----4~-------O

.2X10pF

220 V

10n

II

l'II1122

,.mH

Montat la radioreceptoare mai simple, filtrul îmbunătăţeşte mult inteligibilitatea telegrafică În benzi supraaglomerate.
La ieşire, filtrul se cuplează cu o

sarcină (pereche de căşti) cu impedanţă foarte mică, de aceea are şi plantate două rezistoare de 10 .Q..

QST -

S.U.A.

I

luF
AHenuator

_ ~Ov

RF Amplif
C6
120
150

ce

C9
10n

8

Radioreceptorul lucrează În banda
de 80 m pentru radiogoniometrie operativă.

La intrare este prevăzut cu două
antene ce Înlesnesc stabilirea exactă
a direcţiei.
Antena de ferită este formată di n
două bare legate paralel cu lungimea
de 10 cm şi diametrul 1 cm şi are 22
de spire CuEm 0,3.
Antena de sens este formată dintr-un fir lung de 50 cm.
Toate tranzistoarele sînt BC 108.
Dacă se utilizează căşti cu impedanţă mare (piezoelectrice), se montează
R 20 = 5,6 kn şi se deconectează
transformatorul T1 (transformator miniatură pentru etajele de ieşire).

«RADIO REF» -

22

FRANTA

R19
t.7k

11

R18
t.7k

R10

33k

Osctllator

Buffer

Detector

AF Ampllf

AF Ampllf
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kt

2.,

Dacă

dv, vă
moment?'

acceptaţi

3.

...,n,c>lI'lnl'o

solicită

JQ2.. $

iUii.ll$.

,

$,

ajutor

În tramvai, autobuz, tren, la expo-

sau concerte?
musafiri
cu

de

de

facultate?
naştere

7. Accel:~tatj
sent?

8.

locul unui

Vă bucură

cu toate

de

?

de muncă

ab-

consecinţele

ARITMBIiRI
DE VACANTA

lui?

il»

9. Renunţati la un film În favoarea Întilnirii cu un prieten?
10. Participaţi la excursii cu colectivul În care lucraţi?

Dacă aveţi 10 puncte, sînteţi foarte
sociabil, comunicativ şi iubit de colegi. Un rezultat de 8 puncte consemnează faptul că trăiţi În bună inţelegere
cu toţi oamenii. Un rezultat sub 8

A

puncte vă rezervă un loc printre oamen ii retraşi cărora nule place s 0cietatea. In acest caz, oamenii vă vor
ocoli, dacă nu vă veţi sch imba.

PERSPICACITATE
Doi prreteni se intilnesc după
un concert la care au avut amindoi
bilete; unul dintre ei a lipsit Însă
din sală.
- Păcat, îi spune celălalt, concertul a fost superb ...

v

ORIZONTAL: 1. Te duce În
vacanţă;

- Dar l-am ascultat şi eu! Şi
chiar înaintea ta!
Întrebare: poate fi adevărată afirmaţia făcută de către cel care a
lipsit din sală?

D.C.

2. Masiv muntos; 3. Localitate În Maramu reş; 4. Lac
vulcanic; 5. Port la Dunăre; 6.
Comună lîngă Bacău; 7. Obiectiv turistic preferat de alpinişti;
8. Gară pe rută prahoveană;
9. Între Ploieşti şi Breaza; 10. 13,
Localitate balneară; 11. Cunos- L...---L-....J-:....--I-.....:...t--I-..;....;..+-~I---'-.....::.....J
cut port românesc; 12. Perlă a
litoralului; 13. Cel mai nou pă
mînt al ţării; 14. Tabără de vacanţă; 15. Lac În Făgăraş.
VERTICAL: A-B:Supranumele unei celebre localităţi turistice montane.

n

B

TESTER ELECTRDNIC

Vă propunem o problemă
pentru jocul de dame. Mutind
doar două piese pe tablă, formaţi şase şiruri de cite trei
piese. Timp de gîndire - un
minut.

(URMARE DIN PAG.

DEZLEGAREA ,JOCULUI
DIN NUMARUL 6/1980
1. Planor - Ruta; 2. Ia - Amatori;
3. Suav - Lozuri; 4. Triaţi - Ei - S;

Su - Ar; 7. Ec - Terenuri; 8. Tabere
- IRTA; 9. Zone - Suci; 10. Birt --

5. 0 - C -

Banana; 11. Ridicate -

Aur -

TCT; 6. Loial _

GS.

In cazul în care carcasa instrumentului nu permite realizarea montajului chiar
În interiorul acesteia, se va confecţiona
o cutie de tablA sau din material plastic,
avînd montat pe placa frontaIl, sub instrumentul de mAsurA., comutatorul de
funcţiuni K.
rn stirşit, citeva precizAri in legAtură
cu piesele folosite. Tranzistorul T poate
fi în principiu de orice tip de joasA frecvenţA., pnp (EIT 312, EFT 313, AC 180
etc.); diodele D 1 -D4 vor fi de tip F 307,
F 407 sau similare; instrumentul de mă
sură va trebui să aibă o rezistenţă internă de aproximativ 1 000 n.

9)

Alimentarea montajului se asigură
direct de la bornele bateriei de acumulat oare.
In cazul utilizArii unui tranzistor npn
sau pentru adaptarea dispozitivului în
scopul folosirii la tipurile de motoare cu
plusul la masA, se vor face modificările
corespunzAtoare in alimentarea montajului.
Cu toatA simplitatea şi caracterul lui
«de buzunar», in cazul realizArii intr-o
construcţie robusti şi cu condiţia efectuării corecte a operaţiunilor de etalonare, acest minitester va oferi satisfacţii
depline mecanicului amator.
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exploata aur din
după îndrumările

Arad.
illdlcaţiile

POPA GH. TEODOR - BăI ceşti
Nu putem face comentarii pe
marginea fiecărei scrisori primite de
/a cititori. Antena optimă. pentru recepţia programelor TV este de tip Yagi.
Audiţia necorespunzătoare a programelor UUS provine din instabilitatea
oscilatorului (tubul 6H3).
DANCI RADU - Sighetu Marmaţiei. Regretăm, dar nu posedăm În
redacţie circuite integrate. Scheme de
preamplificatoare şi generatoare am
publicat. Revedeţi colecţia «Tehnium».
MOLDOVEANU OGRIN - Ploieşti. Detaliile solicitate au fost expediate prin poştă.
BUZU G. - Constanta. Conectaţi
În paralel pe toate circuitele de intrare,
inclusiv pe osci/ator, cite un condensator ce are capacitatea de 20 pF.
JINGOI MUGUREL - jud. Dimbovita. Se poate construi un compresor de dinamică şi cu CI. Evitarea osci/aţii/or produse prin cuplaj difuzorOlieţu.

microfon se poate obţine numai prII'
microfonului de difuza
SUTAK ION - Piteşti. Necunoscînd schema casetofonl.llui dv., nu ne
putem pronunţa asupra,~,modului cum
puteţi opera unele modificări.
IORDACHE G. - Dimboviţa. Vă
recomandăm a vă adresa firmei constructoare.
IENAŞESCU AUREL - Arad Fiind vorba de defecţiuni mai complicate,
luaţi legătura cu o cooperativă de depanare radio- TV.
BUZATU IOAN - Alba Schema
electrică după care aţi realizat amplificatorul este greş ită.
BELDI MAN GH. Constanţa.
Alimentaţi montajul şi verificaţi funcţionarea fiecărui oscilator (H; V; RF);
după ce constataţi buna funcţionare
a oscilatoarelor, cuplaţi montajul la
intrarea unui televizor.
BLAJU GABRIEL - Constanţa
Montaţi un condensator de 0,1 pF.
îndepărtarea

1'l\;Upul WG-902 F, de

producţie

po-

loneză, este stereofonic, avînd Încorporat şi un amplificator de acelaşi tip.
Utilizînd o doză piezoceramică, ampiificatorul are impedanţa de intrare de
peste 1 M\2. După preampliflcatorul cu

pe care ni

daţi, St::

pare

frecvenţa de oscilaţie a cristalului este
25 MHz. Realizaţi un montaj de oscilator cu acest::uarţ şi măsuraţi frecvenţa cu un oscilator; cu această ocazie veţi constata dacă este În stare de
funcţionare.

Tranzistorul BV 407 este destinat
amplificatoarelor AF. Vom publica şi
caracteristici le diodelor BB.
POPESCU OVI DIU - Paşcani.
Recepţia emisiunilor de televiziune la
foarte mare distanţă se realizează numai in condiţii aparte de propagare a
undelor electromagnetice. Deci nu depinde de aparatura folosită.
MARINESCU SERGIU Jud.
Teleorman. Am publicat mai multe
montaje de emiţătoare-receptoare şi
vom mai publica. Ca să le construiţi
aveţi nevoie de autorizaţie.
FIERA CRISTIAN - Bocşa. Vom
publica schemele şi detaliile de construcţie a unei staţii de telecomandă
special concepută pentru aeromodele.
GIUGLEA PANAIT - Brăila. Bobina la care vă referiţi din aparatul dv.

BC 148 şi RC 158 urmează reţeaua corectoare de ton.
Etajul final este echipat cu circuitul
integrat UL 1481, asigurîndu-se o putere
de ieşire de 2 x. 3 W.
Cele două viteze de rotaţie, 33 şi

care le dă autorul articolului
În
Tehnium 5/80, acestea
conforme
decretul care reglementează respectiva indeletnicire.
locul exact unde
exploata aur
şi tehnicile pe care
nevoie a le
folosi vi le indică
care vă
autorizatia.
DO'iRU - TI'. Măgu
rele. Vom publica şi mai multe scheme
pentru constructorii începători.
TIEODOSIU DAN - Bucureşti.
Modul de prezentare, omisiunile şi nerespectarea normelor ST AS împiedică
publicarea materialului trimis la
redactie.
WrrTNER DIETER - Timisoari~
Nu deţinem schiţele de construct e
a unui submarin.
AVRAM SANDU Bucureşti
Generatorul nu poate debita 15 A.
Orice transformare În plus scade randamentul instalaţiei.
I.M.

45 ture/minut, se obţin prin modificarea tensiunii de alimentare a motorului
(montaj cu CL-UL 1901 nefigurat în
schema alăturată).
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