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«indatoriri importante in ridicarea nivelului şcolii, În Întreaga activitate de educare revoluţionară a tineretului revin Uniunii Tineretului Comunist, asociaţiilor studenţeşti şi organizaţiilor pionierilor, care trebuie să cultive mai intens in rindul copiilor şi tinerilor pasiunea pentru
ştiinţă, tehnică şi cultură, pentru munca concretă, creatoare de valori materiale şi spirituale,
să le dezvolte simţul datoriei faţă de societate, faţă de popor.»

Din Cuvintarea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
la Congresul educaţiei şi invăţămÎntului

Recent În primul forum la scară
al lucrătoriior din şcolile de
toate gradele
din iniţiativa
naţională

tovarăşului

CEAUŞESCU,

Congresul
şi Învăţămîntului,
a redefinit
unui domeniu
aşezat pe baze noi, elaborat Într-o
concepţie
unitară, originală şi de
de către
secretarul

complex (aero şi navomodele, radioelectronică, automatizări, foto, comunicaţii etc.). Cîteva cifre sînt elocvente În atracţia deosebită a tinerei generaţii pentru aceste activităţi: În ţară
fiinţează În prezent 105383 de cercuri
tehnico-aplicative
drul cărora
adică aproximativ

În ca-

75

la

sută

elevi,
din

şi
politehnizarea,
drept componente aie procesului edu-

legătură cu producţia, şi cercetarea
ştiinţifică, politehnlzarea complexă şi

policaiificarea, Prin materializarea acestor principii avem astăzi un Învă
ţămînt activ, larg deschis spre cerinţele vieţii, care asigură o pregătire
multilaterală tinerei generaţii, laolaltă
cu capacitatea unei integrări imediate
şi eficiente În opera de dezvoltare a
structurilor social-economice, a ţării,
concretizÎnd astfel prin fiecare fapt
de muncă o contribuţie dinamică la
progresul multilateral al patriei.
Politehnizarea şi, implicit, policalificarea sînt concepute drept căi de
informare şi de contact nemijlocit,
direct, cu producţia bunurilor materiale, cu lumea meseriilor, cu universul de muncă industrială Încă din etapa
de precalificare a tinerei generaţii În
şcoala generală şi În gimnaziu. Aici
se pun bazele şi se dezvoltă capacitatea de adaptare la condiţiile tehnologice şi moral-psihologice ale viitoarei meserii pe care tinerii o aleg dintr-o
gamă complexă ce acoperă practic
structurile dezvoltării economiei naţionale. Un loc important, a cărui pondere nu mai necesită demonstraţii suplimentare, În complexul proces educaţional instituţionalizat in şcoala contemporană

il

ocupă educaţia tehnică

a tinerilor, care beneficiază astăzi nu
numai de condiţii optime de instruire,
dar şi de o multitudine de forme În
care se pot depista şi afirma aptitudini şi deprinderi tehnice, ce Iărgesc
astfel posibilităţile de orientare, reorientare şi reciclare profesională,
Mişcarea de creaţie ştiinţifică pentru tineret «Ştiinţă-tehnică-producţie»,
o reţea complexă de cercuri tehnico-~
aplicative organizate in casele pionierilor, În ciuburile tineretului, in casele
de cultură, facilitează milioanelor de
studenţi, tineri din
profiluri
genericul unui

caţional, asigură o raportare directă
la exigenţele unei noi calităţi solicitate
astăzi În toate domeniile de activitate.
Prelungirea instruirii şi, mai ales, a

autoinstruirii În cercurile tehnico-aplicative, devine astfel o latură implicit
legată de finalităţile educative aie muncii orientate generos şi constructiv
spre activităţi ce nu mai necesită formule coercitive, ci, dimpotrivă, sînt
hrănite cu pasiune şi competenţă.
Eficienţa economică şi implicit socială a activităţii constructorilor amatori rămîne un adevăr axiomatic. Din
şcoală, principal izvor teoretic şi practic al opţiunilor lucide pentru un drum
in viaţă, educaţia tehnică se prelungeşte atît in cercurile amintite, sub indrumarea unor instructori pasionaţi,
autentici mentori În profesiunile viitorului, cît şi În activitatea individuală a
celor care, de pildă, practicind radioamatorismul sau miniautomatizările,
sint oricind capabili să-şi utilizeze caIitătile solicitate de aceste domenii la
locul de muncă, În şcoală sau în producţie.

Dar activitatea acestor milioane de
tineri pasionaţi nu se poate desfă
şura fără o bază materială corespunzătoare cerinţelor specifice fiecărui
profil. Dacă În linii mari această bază
este asigurată in -urma eforturilor organizaţiilor U.T.C., ale pionierilor şi
sindicatelor, aceasta nu Înseamnă că
nu mai există probleme (şi încă serioase) în acest domeniu. Un argument il constituie şi solicitările urmă
toare selectate din miile de scrisori
primite anul trecut la redacţie.
George Caraivan din comuna Stă
neşti,
judeţul
Ilfov, menţionează
absenţa cataloagelor de produse realizate la I.P.RS.-Băneasa; Boan Măr
gineanu din Turcia ne anunţă că lipsesc reglate cu bobine de acord şi
oscilatoare;
din

folie de cupru; Gheorghe Bica din
Buzău solicită relee de tip PN4, diode
1N4005, rezistoare de 47 kQ şi 100 kO,
condensatoare electrolitice K 50-3,
K
de 200 yF şi 500 .»F; Alexandru
din Cluj-Napoca ne
scrie despre lipsa tiristoarelor; ConMib'an din Craiova
rare: BC
BC
BD
Dumitl'escu
anunţă
circuitelor imprimate;
Pn,nOI<'it:;l din Brăila ne spune că

nune!) se
rezistoare de 2 W
3 W, dar
cu desăvîrşire conşi electrolitice de
densatoare
6-30 V şi rezistoare de 0,25-0,5 W; iar
Simion Carabelea din Săvineşti, judeţul Neamţ, ne semnalează lipsa unor
tuburi 6 K6,6 A7, 6 K7, 6 A10 C, 6 X6C.
Am menţionat doar o mică parte din
solicitările şi lipsurile semnalate de
cititorii noştri, toţi constructori amatori - elevi, studenţi, tineri muncitori -, a căror activitate este serios
perturbată de absenţa unor piese de
schimb, a unor componente electronice şi electrotehnice - materiale şi
subansambluri mecanice necesare
montajelor pe care doresc să le finalizeze.
Se poate lesne observa că exemplele alese ilustrează şi o arie geograşi

fică destul de largă, mai puţin CapÎtaia, unde constructorii pot procura
piesele dorite fie În cadrul cercurilor
tehnico-aplicative, fie) mai rar, prin
magazinele de specialitate.
Este un adevăr ce nu trebuie argumentat că nivelul cunoasterii este diferit În cazu! În care participi la construirea unei masini fată de cazu! în
care Înveţi doar s-o mîr1uieştL Să deprinzi lucrul la o maşină nu este
mai ales dacă aceasta
o

singură operaţie. Întrebarea este dacă
asemenea activitate îl apropie pe tînăr
În mod efectiv de tehnică, dacă îi oferă
un orizont corespunzător sau ii creează numai deprinderi productive Înguste,
Nu acelaşi lucru se poate spune În
cazul cînd lucrul incepe cu şurubel
niţa, mai precis, cu demontarea şi
montarea unor mecanisme, mai întîi
simple, apoi mai complicate.
la noi în tară s-a demonstrat că
elevii de liceu' ajung să realizeze uşor
astfel de lucruri complicate ca, de
exemplu, executarea registrului aritmetic al unui calculator electronic. În
ciuda complexităţii, lucrarea nu cere
scule pretenţioase - cîteva şurubel
niţe, pensete, pensule, cuţite de diverse forme executate din pînze stri-

cate de ferăstrău. Nici materialul nu
este scump: tranzistoare cu defecte
de fabricaţie şi resturi placate pentru
circuite imprimate.
Un alt aspect, deloc minor, mai poate fi luat În considerare: În contextul
atragerii masive a tineretului În procesul creării nemijlocite de bunuri
materiale şi al diversificării substanţiale a serviciilor la domiciliu, necesarul de solicitări poate Întrece, în anumite domenii şi În anumite momente,
capacitatea de satisfacere din oartea
societăţii. Or, printr-o educatie teh·
nică activă, in cercuri, prin ~ij ..
loace de propagandă in masi, o
parte din serviciile de intreţinere
şi reparaţii care nu solicită grad
inalt de calificare pot fi preluate de
tineri, . degajind nu numai impor.. ·
tante capacităţi de forţă de muncă
spre sectorul industrial, dar şi formind .premisele unor substanţiale
economii de energie, materii prime şi timp.
in acest context, recentul Decret al
Consiliului de Stat privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile prevede indicaţii clare pentru unităţi socialiste, intreprinderi, centrale, În vederea obţinerii unui
grad înalt de utilizare a acestora, fapt
care presupune şi o valorificare În
scopuri direct educative, menită să
asigure formarea de deprinderi şi apti- tudini tehnice, instruirea şi policalificarea tinerilor.
Valorificarea resurselor materiale ,efolosibile implică sistarea casării rebuturilor sau a unor aparate
uzate, reintroducerea lor in circuit,
cu valori noi de intrebuinţare, in
cadrul căruia utilizarea in cercuri
tehnico-aplicative nu poate fi decit binevenită.

mult un punct de atracţie pentru constructorii amatori. Păstrînd sub titulatura de «Artizanat» o parte din vechiul profil al «Cutezătorilor» {plus
un raion de parfumerie-cosmetice,
care nu rimează, nici măc.ar cu firma
actuală), acest magazin satisface În
mică

măsură solicitările cumpărăto

ri/or.
lipsesc la intilnirea cu constructo. .
rii amatori plăci şi baghete din lemn
de balsa, material necesar aero şi
navomodeliştilor, elice pentru aeromodele şi navomodele, motoraşe de
1,5 cm3 şi 2,5 cm 3 cu autoaprindere.
hîrtie pentru impinzit aripile şi fuzelajul. Există bujii şi ace pentru jiclor,
dar elementele de motor lipsesc cu
desăvîrşire.

CORIGENTI LA UVRĂRI
Printre produsele care interesează
pe membrii cercurilor tehnico~aplica
tive, o pondere Însemnată o au
necesare radioamatorilor. la baza comercială a l.e.R.M. ni se dau citeva
detalii În legătură cu livrările: intreprinderea «Electronica» a fost În 1979
restanţieră la citeva tipuri de· difuzoare (din 3000 de difuzoare de 6. W
nu s-a livrat nimic, la fel s-a intimplat
cu 600 de difuzoare incasetate de 6 W).
Intreprinderea «Tehnoton»-Iaşi a livrat numai 500 de potenţiometre din
cele 8 000 comandate, potenţiometrele
comandate tot la· «Electronica»' au
fost livrate de-abia la iQceputul .Iunii
octombrie. Deşi .s-au contractat cu
I.P.E.E.-Curtea de Argeş rezistoare
chimice cu valori mai mari de .10 Mfl;
acestea nu au fost Iivrate,I.P.R.S.:.
Băneasa nu a. onorat .comenzi pentru
condensatoare
electroJitice
de

dinfabricădireel

Îllliiline

tre propunerile avansate a căror concretizare poate fi extrem de utilă in
rezolvarea problemelor Încă existente În acest domeniu.
• Infiinţarea cîte unui magazin profilat pentru constructorii amatori În
fiecare oraş reşedinţă de judeţ şi În
Capitală. Cu o denumire şi,. mai ales,
o aprovizionare adecvată, această reţea comercială ar putea satisface pentru început solicitările celor interesaţi
(AlexandruCeauşeanu,
student,
Facultatea de metalurgie. Bucureşti).
• Intreprinderile din reţeaua economică a M.I.C.M., M.f.Ch., M.E.F.M.C.,
care realizează sau pot asimilaproduse similare din import, să producă
titluri .deficitare ca: motoraşe, componente de mecanică fină, subansambluri de automatizare, hîrtieimpinzită, anvelope şi motoare pentru modelism şi carturi,' repere dealuminiu etc. Se impune, de asemenea,
introducerea in circuitul comercial a
stocurilorsupranormative,cît şi valorificarea. superioară a pieselor decalibrate. Acestea PQt .fi valorificate
prin transfer la şcoli, .case de cultură.
sau ale ·piol1ieri.lor. pentru asigurarea
dot~rn •.• cercurilor tehnico-aplicative
(ing;' D,oina.Oumitrescu, profesor,
liceul industrial nr. 21 Bucureşti).
.in circuitulcomerciaf, produsele
necesare constructorilor am.atori ar
trebui. să se valorifice numai . pentru
membrii cercurilortehnic9-aplicative
pe bază de legitimaţie. Altfel, putem
asistal~.o .proUferare. a comerţului
iIlcitcu •. asemenea. piese, fenomen ce
primejduieş~.atît .prestigiul com.erţu
lui şr al.produeătorilor, cit şi buna
cre(lintâ .a . . amatorilor (Ioachim Iri.
Rlia,mEltstru,l..iceul«Spiru Haret»
Bucureşti).

.•'a..a·aeestepr()puneri.adiugăm nec~sit~teal~:tdngenti •a • respectării
~ontra(;t.I~·· comerei.ale decitre
I,dreprirtderile .·producătoare, asi-

o..rarea

.unttireparfifiicomerciale
mai echita"ilePfitntru componente
radio (50' la .suti - IJCECOM; 20 la
suti-- CENTROCOOPi30 la sută
in reţeaua comercială, din care peste 15 la s.,.ti destinate Capitalei),

o modalitate comercială utilă constructorilor amatori ar constitui-o
organizarea unei reţele de magazine de prezentareş; desfacere a principalelor intreprinderi producAtoare de piese de schimb şi elemente constructive necesare activitAţilor tehnico-aplicative. In Capitală există un
singur magazin cu acest profil, al Intreprinderii de cabluri şi materiale
electroizolante (Bd. Republicii. nr. 57), care pune la dispoziţia amatorilor
conductoare, plăci de pertinax, textolit, sticlotextolit placat, cabluri de
sudură, benzi de sticlA $i teriienă. Acest exemplu ar putea fi urmat de
1. P. R.S.-Băneasa, «Electronica»-Bucure$ti, «Electroarge$»·Piteşti, Intrerinderea de ferite Urziceni, Intreprinderea de conductoare Tg. Mureş,
ntreprinderea «Steagul rO$u»-Braşov (pentru motoare de cart uri). etc.

realizarea de către intreprinderi, in
condiţiile Decretului Consiliului de
Stat nr. 485, a IivrAriior către con·
sumatori ale materialelor refolosibile, printr-un sistem eficient şi
elastic ce conduce la o valorificare superioară, cu Inalte valenţe
educaţionale, a materialelor ce pot
fi refolosite in cercurile tehniceaplicative.
Ca o soluţie, calea cea mai scurtă
In procesul de valorificare poate fi
colectarea de aparate, mecanisme,
subansambluri ieşite din uz ce pot
fi recirculate prin aceeaşi retea de
magazine. de profil tehnic pe care
am propus-o mai Inainte constructorilor amatori. Desfacerea directă,
nemijlocită tntr..o reţea comercială profilati este necesar a fi dublată de re partiţia Cu prioritate a materialelor refolosibile din intreprinderi (ce nu pot intra In cia:.cuitu'
propriu de producţie) cercurilor
tehnico-aplicative, a căror activitate se desfăşoară sub egida organizaţiilor U.T.C., de pionieri şi sindicatelor.
Un . deziderat major rămine realizarea la scară naţională a unui sistem centralizat de aprovizionare a
acestor cercuri, sistem coordonat
de U.T.C., C.N.S.T. şi M.EJ. in colaborare cu M.C.I., pentru satisfacerea ritmică, flexibilă la tuturor
exigenţelor materiale avansate in
acti.vităţile constructorilor amatori,
ale membrilor cercurilor tehniceaplicative, inclusiv in activitatea
atelierelor-şcoaIă.
Componentă organică a triadei Învăţămînt-cercetare-producţie, activitatea cercurilor tehnico-aplicative, a con~
structorilor amatori trebuie să-şi gă
sească in, orice domeniu condiţii optime de desfăşurare, deoarece numai
succElsulacesteia condiţionează nivelul educaţiei tehnice, devenită azi
o. componentă sine-qua-non a personalităţii viitorului specialist, care va
trăi, ~ va forma şi va munci În deceniul· .ştiinţei, tehnologiei, calităţii şi
eficienţei.
.

CĂLIN STĂNCULESCU

r.

ACE DE ,dICLOR ŞI BUdll LA•.•
«ARTIZANAT»
Tn Bucureşti, cu ani În urmă, magazinul cu o emblemă atit de iubită şi
sugestivă «Cutezătorii» reprezenta un
autentic şi bogat punct de aprovizionare pentru aero şi navomodelişti,
pentru amatorii de montaje electronice, pentru radioamatori, pentru fotografii amatori.
Care este situaţia astăzi a acestui
magazin, rămas doar in scriptele co~
mel'ciale cu titlul «Cutezătorii», dar cu
o firmă - «Artizanat» -, care nici
măcar nu acoperă profilul desfacerii,
deoarece Înăuntru nu· se găsesc nici
măcar produsele specifice denumiri!
de pe firmă. Situat În centrul Capitalei, În incinta Hanului lui Manuc, un
excelent vad comercial, ~cest magazin nu mai reprezintă, din păcate, de

4100 fiF/4O V, de 3300 .).lF/25 V şi
4 700 fi F!2s V, precum şi pentru circuitul integrat TDA 11}O şi pentru
diodele: BA 244, BAX 157, BB 125,
DRRI, DRR 114, DRR 204, DRR 404,
6 DRR2, 6 DRR4. I.P.E.E.-Curtea de
Argeş nu livrează pentru circuitul comercial trimeri ceramici6-25 pF, 1040 pF, 10-60 pF, pentru că nu s-a realizat documentaţia de preţ. Aceeaşi
Întreprinderehu respectă valorile de
structură la o serie de rezistoare chimice, oferind doar citeva valori.
iN LOC DE CONCLUZII,
CÎTEVA PROPUNERI
1n decursul prezentei anchete am
avut prilejul să stăm de vorbă cu numeroşi constructori amatori -elevi,
studenţi, Îndrumători de cercuri tehnico-aplicative. Transcriem cîteva din-

Lingă r~ionul de aero şi navoinod.elism,un raidn de cosmetice-parfumerie (?!). Nu este cam lipsită de logică apropierea. stimaţi responsabili din
comeli?

TEHNIU_J/_
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- de tip npn, cu o zonă centrală
p, adică avînd conducţia majoritară
prin goluri.
.
Reprezentarea schematică a acestor
structuri şi simbolurile convenţionale
de circuit sînt arătate În fig. 1.
Zona centrală a tranzistorului se numeşte bază, una din zonele extreme.
se numeşte emitor, iar cealaltă co·
lector. Cele douăjoncţiuni pn sînt
astfel formate' Între ba]:ă şi emitor
(joncţiunea emitorului), 'reşpectiv Între
bază şi colector (joncţiunea colectorului). O reprezentare sugestivă (dar
şi utilă pentru verificare) a tranzistorului ca Îmbinare a două joncţiuni
este cea din fig. 2. Trebuie să precizăm Însă că reversul nu este valabil,
adică, alăturÎnd ca În fig. 2 două joncţiuni semiconductoare (diode), nu va
rezulta un tranzistor. O condiţie esenţială a funcţionării ansamblului ca

anume În opoziţie - er rămîne relativ
independente: una ar fi străbătută de
curentul său direct, care creşte pronunţat cu tensiunea de polarizare, iar
cealaltă ar fi parcursă de curentul invers de saturaţie, practic independe!lt
de tensiunea aplicată joncţiunii. In
realitate, influenţarea celor două joncţiuni - adică producerea efectului de
tranzistor - este posibilă tocmai datorită grosimii extrem de mici a bazei,
care face ca sarcinile electrice injectate de emitor În bază să ajungă În
cea mai mare parte la colector.
Cele trei regiuni au conectate fire
metalice de legătură, numite termi·
nale. Intregul ansamblu este introdus
Într-o capsulă metalică sau din răşină
epoxidică, accesul electric la joncţiuni
fiind asigurat prin terminal~.
Mărimile electrice care caracterizează un tranzis~or sau un montaj cu

ELEMENTE

DE CIRCUIT

E

p
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Fiz. A. MĂRCULESCU

Tranzistoarele sînt dispozitive semiconductoare alcătuite din două sau
mai multe joncţiuni pn intre regiuni cu
moduri de conducţie diferite 'a se
vedea În prealabil serialuldespre dioda
semiconductoare, apărut În numerele
4-9/1979), îndeplinind diverse funcţii
de conversie a mărimilor electrice,
cum sînt redresarea, .lJenerareâ de'
oscilaţii, amplificar'ea. In ·contifluare

ne vom referi numai la tranzistoarele
cu douăjoncţiuni, care se mai numesc
şi bipolare, de feţpt cele mai răspîndite
În montajele abordate de amatori.
După natura zonei centrale, tranzistoarele bipolare se împart În două categorii: "
- ' de tip pnp, la care zona cen'1:rală
este un semiconductor n, adică avind
conducţia m~joritară prin electroni;

E

C

După mai bine de trer decenii 'de la inventarea sa, tranzistorul con-

tinui si rămlnă unul dintre elementele de bază ale circuitelor electronice,
chiar dacă tehnica modernă tinde si'" Inlocuiască treptat cu alte dispozitive complexe, cu randament energetic şi performanţe net superioare
(circuite i.ntegrate logice şi liniare, microprocesoare, tiristoare etc.).
Oricum, pentru constructorul Incepător, cunoaşterea modului de
funcţionare şi el posibilităţilor de utUizare practică a tranzistoarelor reprezintă o necesitate fundamentală, ia a cărei argumentare renunţăm
pentru a nu crea impresia că vrem să forţăm o uşă deschisă.
Aşa cum v-aţi obişnuit la rubrica de faţă, noul serial 'şi propune o
sumară trecere in revistă a subiectului - de data aceasta' tranzistorul
bipolar: structura sa fizică şi principiul de funcţioJlare, modalităţile cu• rente de conectare In circuit, curbele caracteristice, funcţiile de bază,
relaţiile mai importante de calcul şi regulile de utilizare practică.
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tranzistor este aceea ca distanţa dintre
joncţiuni să fie extrem de 'mică (de
ordinul micronilor), adică ~e9iunea bază să fie foarte subtire. Dacă baza ar
avea grosimea comparabilă cu a celorlalte zone, joncţiunile.- legate din
punct de vedere electric in serie,. şi

c
tranzistoare sint însoţite de indicii E,
8 şi C, arătînd că se referă la emitor,
bază, sau colector (de exemplu, lE'

"8' 'C)· Alteori, pentru a preciza la
cine se referă'o mărime, este necesară
o indexare dublă,' cum este cazul tensiunilor (de exemplu, U
tensiuC8

=

IflAtlffll
M. ALEXANDRU. Beiuş
Montajul descris tn continuare serve,te la mAsurarea curentului .....
zidual de colector (I
a factorului de amplificare tn curent (13)

cao)' ..

pentru tranzistoarele pnp',i npn de micA putere. Ambele mAsurAtori
stnt cu citire directA, folosindu-se domeniile de 6 mA - 0,6 mA - 60 )IA
(sau 5 mA -0,5 mA -SOliA) ale unul AVO-metru.,Schema .ste conceputi
ca un adaptor la instrumentul universal de mAsuri, dar ea poate fi realizati ,1 independent, ata.tndu-I un microampermetru (50-80 pA) prevAzut
cu ,unturi pentru domeniile menţionate ,1 cu un comutator suplimentar
pen.tru. selectarea sensibilitlţii.

MASURAREA CURENTULUI
REZIDUAL I cBo
Să presupunem pentru început că tranzistorul verificat este de tipul pnp. Comutatorul Kl se trece în poziţia PNP,
comutatorul K2 în poziţia ICBo, iar K3
în poziţia ZERO. Urmărind figura 1,
observăm că schema echivalentă în această situatie este cea din fig. 2, adică
montajul clasic de măsurare a curentului rezidual de colector. Rezistenta R3
de 6 kQ limitează la cea 2 mA indicatia
instrumentulu~ protejîndu-l astfel în cazul verificării unor tranzistoare cu joncţiunea bază-colector străpunsă. Instrumentul se află initial pe domeniul de
6 (5) mA, fiind trecut succesiv pe 0,6 mA
şi 60 ţlA, pentru o citire cît mai precisă.
Pentru tranzistoarele de tip npn se

4

trece Kl în pozitia NPN, schema echiva-

lentă fiind cea ~in fig. 3.

NPN .. --·K1 .... PNP

ECHILIBRARE
(REGLAJ ZERO)

ZERO.,;;;.. K2 --+ Itso

J3

.

Să considerăm

din nou un tranzistor
de tip pnp. Trecem comutatorul Kl .pe
PNP, K2 în pozitia ZERO-P şi K3 m
pozţţia ZERO, obţinînd astfel schema
echivalentă din fig. 4. Se observă că
instruIJ}entul de măsură (iniţial pus pe
domemul de 6 mA) este conectat în dIagonala unei punţi alcătuite din cele două
surse de tensiune, rezIstenţa R3 şi Joncţiunea E-C a tranzistorului verificat.
Baza tranzistorului este polarizată prin
grupul serie R 1 -P 1 -P 2 -P 3, toate cursoarele potenţiometreldr fiind iniţial în po-

TEHNIUM 2/80

i

o

/

I

-1-+
...

Ţ-

1

FIG.3

I

1
+---

I

-

!
I

..1.

---+

1

T

I

REGIM

r

i

I

+

-I

I

~
+ ....

"'l"

ACTIV

i

I

I

+ -

~

LI

FIG.6

I

I

I

--- +

++

T

BLOCAT

REGIM

---

---

NORMAL

Ţ
!

REGIM

FIG.4

•

--;;!.-+

+---;;;;;;-

- +

I

r---

_1

BLOCAT

INVERS

1

[1 r
--+

Ţ-

+1-

....
Ţ

+--;;;-

--;;;-+

i

FIG.5

REGIM

colector-bază).
altă convenţie se referă la orientarea săgeţii din simbolul emitorului
(fig. ), care indică Întotdeauna sensul

nea

curentului electric prin terminalul emitor (sensul convenţional de la plus la

SATURAT
minus, opus, după cum se ştie, sensului real de deplasare a electroni lor).
După modul de conectare În circuit,
mai precis după natura tensiunilor aplicate celor două joncţiuni, distingem
trei tipuri sau condiţii de funcţionare

FIG.3

FIG.2

Uca(Y)

FIG.7
a tranzistorului. Astfel, aplicînd joncemitorului o tensiune de polarizare directă, iar joncţiunii colectorului
o tensiune de polarizare inversă (fig. 3),
regimul de lucru se numeşte activ
(sau În regiunea activă). După cum
vom vedea mai departe, acest regim
de lucru este cel mai des utilizat, el
caracterizind funCtionarea tranzistorului ca amplificator şi ca generator
de oscilatii.
O a doua modalitate de functionare
este in regim blocat, care poate fi
normal (cu rezistenţa de sarcină in
circuitul colector-bază) sau invers (cu
sarcina in circuitul emitor-bază). Acest
regim se caracterizează prin tensiuni
inverse de polarizare pentru ambele
joncţiuni (fig. 4), fiind specific funcţionării tranzistorului În circuite de
ţiunii

-

+---

- T

-I

+~

Ţ-

I
~

comutaţie.

Funcţionarea tranzistorului În regim
de saturaţie este caracterizată prin
tensiuni de polarizare directă pentru
ambele joncţiuni (fig. 5), avînd aplicaţii,
ca şi regimul blocat, În circuitele de

regimul activ normal la cel saturat se
face traversînd dreapta UCB=O (fig. 7).

ziţia maximă (rezistenţa înseriată maximă). Ajustăm cele trei potenţiometre

colector.
Valoarea rezistenţei R2 (1,15-1,16 MQ)
a fost astfel aleasă încît creşterea curentului de bază să fie de 10 pA; s-a ţinut
cont şi de căderea medie de tensiune pe
tranzistor (de 0,4-0,5 V) scăzînd-o din
tensiunea totală de 12 V.
Prin urmare, valoarea factorului de
amplificare este: fJ=~Ic/~IB=I (mA)/
0,01 (mA1 adică 13= 100' 1 (mA~ Factorul 13 se obţine, dec~ înmulţind cu 100
indicaţia instrumentului exprimată in
miliamperi.
Cu valorile din schemă pentru Rb
P I şi P3, montajul permite măsurarea
factorului 13 în intervalul 5-600. La nevoie, citirile se pot face şi pe alte domenii ale instrumentului (0,6- hlO-5o60 mA1 cu condiţia ca exprimarea curentului să se facă tot în miliamperi. Intervalul de măsurare poate fi extins pînă
la 1 000, luînd pentru P1 valoarea de
10 Ma.

(Pb P 2 reglaj grosier, P 3 - reglaj
fin) astfel încît acul instrument ului să
revină la zero. în această situaţie puntea este echilibrată, diferenţa de potenţial la borneie instrument ului fiind nulă.
Aceasta înseamnă că pe R3 avem o că
dere de tensiune de 6 V, deci că rezistenţa este străbătută de un curent de
1 mA.
Pentru tranzistoarele npn se trece Kl
în poziţia NPN, în rest procedîndu-se
analog. Se obţine schema echivalentă
din fig. 5.

T(pnp)

B
E

MĂSURAREA FACTORULUI

P1
r---e SM.q.'

R3

+ ~6Y
...

6kn

P2
.2,5M.o.
P3
250 k.o.

FIG.4
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+
T(pnp) C

E

. comutaţie (sau operarea În impulsuri).
Trebuie precizat că schemele precedente au un caracter didactic, montajele reale folosind, de cele mai multe
ori, o sin!:Tură sursă exterioară de tensiune pentru polarizarea ambelor joncţiuni. Pentru exemplificare, În fig. 6
sînt reprezentate trei modalităţi de obţinere a regimului blocat fără utilizarea
unei surse exterioare de polarizare În
circuitul emitor-bază.
Anticipînd prezentarea ulterioară a
curbelor caracteristice, este semnificativ să mentionăm aici delimitarea
grafică a regimurilor de funcţionare a
tranzistorului ca zone sau regiuni adiacente În planul 'C-UCB pentru lE =
constant. Astfel, demarcatia Între regimul activ normal şi cel blocat o reprezintă linia 'E=O, iar trecerea de la

fJ

Comutatoarele Kl şi K 2 rămîn în poziţiile precizate la echilibrare, instrumentul este pe domeniul de 6 mA, iar cursoarele potenţiometrelor' corespund echilibrului punţii. Trecem comutatorul K3 În
poziţia 13, obţinînd schema echivalentă
din fig. 6 pentru pnp, respectiv fig. 7
pentru npn.
.
Baza tranzistorului primeşte acum
un curent suplimentar de polade curent
rezulco-·
crestere este
instrument ca o' valoare absoL\.lc deoarece acul era
diviziunea zero la curentul de
prin

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

CONSTRUCTIVE
IN
Pentru a nu avea
cu variatia de tensiune în
se recomandă
~limentarea
un stabiliSe poate utiliza,
zator dublu (2
de
schema alimentatorului di10/1979
re-

+12+15V

CITITOBII 5:,
RECOMANDĂ

COIECTIR
OI TOI
Ing. LAURENTIU GIURGEA

Schema alăturată se adaptează la
rnagnetofoanele tranzistorizate «Tesla» B3 şi 84, permiţind reg larea independentă a tonuri lor joase şi Înalte, cu
eficacitatea de ±2O dB la 20 Hz, respectiv ±20 dB la 20 kHz.
Circuitul primeşte tensiune din picioruşul de la mufa de' alimentare a
amplificatorului AZZ 941. La alte tipuri
de magnetofoane, alimentarea montajului se va face printr-o rezistenţă inseriată,astfel aleasă incit la un curent

de 2 mA să cadă pe ea surplusul de
tensiune.
Toate rezistoarele sint de 0,25 W,
iar condensatoarele cu tensiunea de
lucru de 15 V. Pentru T, se poate lua
orice tranzistor npn de joasă frecvenţă
(105 NU 70, EFT 377, AC 181, BC 107,
BC 108 etc.). T2 poate fi EFT 323,
EFT 353, AC 180 etc., cu factorul de
amplificare cit mai mare.
Montajul se intercalează intre cursorul potenţiometrului de volum şi intrarea amplificatorului de putere. rn
masca magnetofonului (fig. 2) se taie
cu traforajul, după liniile punctate,
două orificii dreptunghiulare de dimensiunile celui pentru potenţlometrul de
ton. Se demontează difuzorul şi plăcu
ţa cu potenţiometrul de ton. Se taie
cele două capse ce ţin fixată placa de
textolit de plăcuţs de tablă şi in locu!
ei se capsează circuitul imprimat ai

>i_F-.+-tIIr
FIG.1

..r:-noului montaj. Cele două potenţiome
tre se fixează pe două bucăţi de cablaj
imprimat care se lipesc perpendicular pe placa montajului. Atenţie! Pe
plăcuţa iniţială a reglaiului de ton se
află şi atenuatorul de tensiune (R j3 =
10 kO şi R$~ =4,7 kO), care adaptează
puterea pentru cazul utilizării difuzorului propriu. Acesta trebuie de asemeneamontat pe noua plăcută.
Conectarea circuitului se face astfel:
firul care mergea la R;3 se leagă la intrarea montajului, iar ieşirea se leagă
la R:3' Firul de masă se leagă !a masa
montajului, iar firul de alimentare (nu
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FIG.2

TBA810AS - MBA 810AS
Cheia deasupra
Terminalele In jos
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FIGj

C7

exista inainte) se aduce de la picioruşul 5 al mufe; amplificatorului. Intre
picioruşele 5 şi 2 (masă) ale mufei se
conectează condensatorul de 200 I.,LF,

I

prinde cu şuruburi M 3 de lameleleradiator ale integratului (R), conectindu-se obligatoriu la masă. O variantă de radiator este prezentată În
fig. 3. Faţă de planul hirtiei, zonele A
şi B se 'ndoaie la 90° in jos, iar «ure-

C6

~~. ~~~

FIG.2 L_J L_J

I
I

4.fl.
Dispunerea terminalelor pentru acest circuit este arătată in fig. 1, iar
schema de principiu It montajului este
cea din fig. 2.
rn lipsa unui difuzor de mare putere
(5-10 W), montajul poate fi experimentat şi cu un difuzor de 4.0./3 W (de la
radioreceptoarele «Gloria»), bineinţeles cu limitarea la cca 2 W a redării
nedistorsionate.
Inainte de utilizare, circuitul integrat
trebuie echipat cu un radiator din tablă de aluminiu de 1 mm grosime, cu
suprafaţa de cca 20 cm 2 • Acesta se

r-'

I

M. ALEXANDRU
Constructorilor amatori care posedă
circuitul integrat amplificator de putere TBA 810 AS (echivalent cu MBA
810 AS) le propunem spre experimentare montajul alăturat, capabil să debiteze, fără distorsiuni apreciabile, 3S W pe un difuzor cu 'impedanţa de

r-î
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chile» de prindere, C şi O, la 90° in care se ecranează amplificatorul,
in sus.
impreună c,u radiatorul integratului şi
Este indicat ca toate piesele să fie cu corpul potenţiometrului de volum.
verificate inainte de montare. Reglaiele
Semnalul AF de intrare trebuie să
necesare se reduc la ajustarea trime- fie de ordinul a 50 mV. Rezultate foarte
relor Rl (valoarea nominaIă=100 kQ) bune s-au obţinut introducind semnal
AF de la un radioreceptor simplu
şi R2 (valoarea nominaIă=250 0, valoarea de montaj=SO-100 O) şi la ale- (acord, unul sau două etaje RF şi
gerea optimă a condensatorului C2 *, detecţie).
in jurul valorii indicate.
Reamintim că identificarea terminaDacă sursa de semnal AF utilizată 'Ielor la circuitele integrate se face, de
la intrare prezintă un <dişiit», chiar regulă, astfel: aşezăm circuitul cu terfoarte slab, montajul il amplifică mult, minalele in jos, orientindu-I pe lungifăcind aproape imposibilă audiţia norme in direcţia privirii, cu latura mică
mală. Se incearcă in acest caz conecfără cheie spre noi. Numărătoarea intarea unui condensator C* cu valoa- cepe cu 1 de la primul terminal situat
rea cuprinsă intre 0,5 şi 10 nF, in para- Iingă cheie, pe latura stln'gă, conti,
nuind pe contur pină la 12 (respectiv
lel pe Rf.
Masa 'montajului (minusul) se va 14, 16 etc.), ultimul fiind situat lingă
conecta electric la carcasa metalică cheie, in dreapta.

Mă
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numesc Stan Petrici, am 16 ani
şi sint elev in clasa a X-a la Şcoala
generală nI!. 14 din Drobeta-Turnu
Severin.
Pasiunea mea este
Sînt abonat la revista «Tlel)u1ium)}

Cu acest
asculta
din

am realizat multe din schemele prezentate. Prin intermediul revistei propun consbuctorilor începători un
montaj interesant de radio~eceptor
'cu patru tranzistoare.
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Autorul acestui articol, fizicianul Valentin Pascu din Suceava
(Bd-ul George Enescu, nI'. 18, BI. E 65, sc. D, ap. 2), 'este un colaborator vechi al revistei noastre, care a publicat mai multe articole interesante şi apreciate de cititori. De data aceasta, el propune constructorilor amatori un montaj de efect, realizat cu componente
electronice moderne.

Pe panoul unui amplificator sau al
umri casetofon se poate monta o orgă
de lumini care foloseşte ca sistem de
afişare cind sau zece diode luminescente,
în funcţie de varianta mono sau stereo
a aparatului. Montajul prezentat mai
jos pentru varianta stereo este compatibil şi cu cea mono, prin eliminarea
unuia dintre canale, cu specificaţia că,
în acest din urmă caz. lantul de diode
punctiforme D 1.•• D 8 (com~n ambelor
canale) trebuie 5<:1 rămînă.
Vom urmări funcţionarea dispozitivului pentru un canal (stinga), aceasta
extinzîndu-se şi asupra canalului sime,.
tric (fig. 1).
Semnalul de audiofrecvenţă colectat
de la borna caldă a potenţiometrului de
volum-stînga este redresat de diodele
D 9 -D[0, filtrat de condensatorul C z,
după care se aplică pe poarta tranzistorului cu efect de cîmp TI sub forma
unei tensiuni continue variabile. în felul
acesta, variaţia intensităţii semnalului
audio este impusă curentului de drenă,
care alimentează matricea S montată
ca sarcină. La' un curent de drenă crescător între valorile I!!Iin - Imax. diodele
luminescente se vor aprinde incepînd
cu LI> pe al cărei circuit se află grupul
de rezistoare inseriate RI-RrR3-R4' în
continuare, odată cu creşterea curentului de drenă, LI va rămîne aprinsă şi,
cînd se atinge tensiunea de deschidere
a grupului de diode DrDz, se aprinde
şi Lz. Pentru L z , rezist orul R 2 este
scos din circuit, căderea de tensiune. pe
acesta fiind suplinită d,e căderea pe
grupul de diode D 1-D 2 • In mod asemă
nător urmează aprinderea, în ordine, a
celorlalte diode pînă cînd, la valoarea
maximă a curentului de drenă, toate
diodele luminescente sînt aprinse.

Caracterul aleatoriu al vanatIei semnalului audio va produce un i~teresant
joc de lumini pe şirul diodelor luminescente. Efectul este şi mai pregnant dacă
şirul diodelor de pe canalul dreapta
este astfel aşezat Încît aprinderea acestora să se producă în ordine inversă
(fig. 3).
In fig. 2 este redat circuitul imprimat
(faţa placată), cu poziţionarea pieselor.
Diodele lumÎnescente dispuse pe două
rîndur~ cîte unul pentru fiecare canal,
vor fi lipite direc:t pe circuitul imprimat,
iar pe faţa plantată a acestuia, corpurile diodelor vor fi incastrate într-o montură de plastic sau de metal nichelat,
care va ieşi prin panoul aparatului. Pe
acelaşi circuit imprimat au fost montate
şi etajele de atac cu cele două tranzistoare. Dacă locul nu permite, această
parte poate fi separată (linia punctată 1)
sau, mai mult, blocul diodelor poate fi
separat complet (linia II1 dar în acest
caz apare inconvenientul folosirii unui
mănunchi de 17 fire de conexiune Între
subansambluri
Punerea în funcţiune nu necesită operaţii deosebite. La testare, în locul rezistorului Rs se montează un potenţio
metru, care se va regla în aşa fel incît
să fie îndeplinite două condiţii: cînd lipseşte semnalul audio, zgomotul de fond
al părţii anterioare intrării să nu aprindă
dioda luminescentă LI; la cel mai slab
semnal sonor să încea'pă emisia de lumină a diodei.
Se poate folosi orice tranzistor cu
efect de cîmp de tip P - canal, simplu
FET sau MOS-FET. Diodele luminescente pot fi de orice tip, cu tensiunea
de lucru de 1,5-2 V, iar lanţul de diode
foloseşte tipuri cu germaniu, punctiforme.

Etajul de ieşire este format dintr-o pereche de tranzistoare complementare conectate in clasă B,
acest etaj fiind cuplat cu un difuzor
de 15.(L Capacitatea condensatorului variabil este de 45+450 pF.
Bobina se fixează pe baston aproape de unul din capete. Se incearcă recepţionarea unui post de

şi, cind a fost recepţionat, se
deplasează bobina pină cind audiţia devine mai pronunţată.

radio

Tot pentru o amplificare mai
mare se manevrează şi potenţio
metrul de 10 kfl
Alimentarea se face de la două
baterii de 4,5 V legate În serie sau
de la un mic stabilizator de 9 V.
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ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR
Campionatul de creaţie tehnică VO primeşte Înscrieri pînă la data de 30 aprilie 1980.
Cei care doresc să participe la concurs vor trimite
la redactia revistei «Tehnium» - Piata Scînteii nr. 1,
Bucureşti, cod 71341 - o scrisoare de inscriere, În care
se vor anunţa tema şi descrierea tehnică a ei (sau mai
multe teme, aparate). Răspunsurile, privind accepta~ rea participării la campionat, vor fi expediate ,de la
redacţie pînă la data de 15 mai 1980. .
Aparatele vor fi trimise pe adresa Federaţiei române
de radioamatorism - P.O. Box 05-50 pînă la data de
1 iulie 1980.
,
-,
Decernarea premiilor va avea loc la Bucureşti Între
1 şi 10 august 1980.
'
În perioada 1-10 septembrie 1980 se, va organiza În
Bucureşti o expoziţie cu aparatură selecţionată şi premiată În cadrul Campionatului VO.
În afara premiilor şi menţiuni!or oferite de organizatori, revista «Tehnium» şi Federaţia română de radioamatorism, mai sînt acordate premii de către Institutul
central de cercetări electronice Bucureşti; Întreprinderea de aparate electrice de măsurat Timişoara; ÎntrepriAderea «Tehnoton»-Iaşi; I.P.R.S.-Băneasaj Întreprinderea «Electronica».Bucureşti.
Informaţii suplimentare se vor obţine la telefon
17.60.10, interior 1102 sau 1734.
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ALEGEREA TELEVIZORULUI
La alegereâ televizorului va trebui să ţineţi cont În primul
rînd de mărimea diagonalei ecranului tubului cinescop.
Diagonala ecranului este distanţa dintre două colţuri opuse
măsurată În centimetri.
Astfel, puteţi găsi În magazine televizoare cu diagonale
ale ecranului de 31 cm, 44 cm, 47 cm, 50 cm, 61 cm şi 65 cm.
Pentru o vizionare optimă a programelor este necesar ca
distanţa Între telespectator şi ecran să nu fie mai mică decît
distanţa care rezultă din înmulţirea diagonalei ecranului cu
cifra 6.
Astfel, dacă încăperea permite să vă instalaţi televizorul În
aşa fel Încît distanţa Între locul unde veţi sta pentru vizionare
şi televizor să fie de cca 3,5 m, atunci televizorul cel mai indicat
va fi cel care are diagonala ecranului de 61 cm, căci.6x61=
366 cm, adică 3,66 m.

ANTENA ŞI CABLUL DE COBORiRE
Antena foldsită are rol determinant asupra calităţii imaginii recepţionate.
În locuinţele unde nu există instalaţie de antenă colectivă,pentru alegerea tipului de antenă şi a modului de instalare este necesar să aveţi În vedere condiţiile locale de
recepţie, şi anume:
- distanţa faţă de emiţător;
- relieful locului;
- tipul" materialului din care este construită locuinţa
(beton armat, cărămidă etc.);
- amplasarea locuinţei În raport cu clădirile Învecinate.
Avînd În vedere considerentele de mai sus, este necesar
ca Înainte de a cumpăra antena să consultaţi.un specialist,
care vă va indica tipul cel mai adecvat condiţiilor de recepţie În zona in care se află locuinţa dv.
In cazul locuinţelor care dispun de instalaţie de antenă
colectivă problema se rezumă la a conecta, printr-un cablu
coaxial avînd impedanţa caracteristică de 750, televizorul
la priza de antenă instalată În apartament. În cazul 1n care
vă aflaţi În apropierea postului de e'nisie puteţi utiliza cu
rezultate bune o antenă de cameră

ELEMENTE D~ NOUTATE
Producţia televizoarelor echipate cu circuite integrate reprezintă o etapă no'uă
din punct de vedere tehnic În activitatea
Intreprinderii «Electronica».
Această concepţie a avut ca rezultat
reducerea greutăţii televizorului, reducerea cu 33% a consumului de energie
electrică de la reţea, uşurarea activităţii
de depanare, majoritatea etajelor funcţio
nale fiind realizate pe module deconectabile.
Strălucirea ecranului fiind suficient de
mare, televizoarele oferă o recepţie bună
a emisiunilor şi În lncăperi luminate.
. Datorită marii stabilităţi În funcţionare,
numărul de reglaje este mult mai redus
decît la celelalte televiztfare, iar acţiona
rea asupra lor devine necesară la intervale de timp foarte mari.
Funcţionarea este normală la variaţii
ale tensiunii de reţea de la 187 V la 242 V
(prin incorporarea unui stabilizator), nemaifiind nevoie de un stabilizator extern.
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Televizorul este garantat de Întreprinderea «Electronica»
un an de zile de la data cumpărării.
les .din garanţie aparatele la care a fost deteriorat sigiliul
sau a căror reparare a fost încredinţată unor persoane neautorizate de unitatea de depanare, unitate indicată de magazinul de la care aţi cumpărat televizorul În certificatul de garanţie.
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tranzistoare de putere, de exemplu
AD 162, AD 155, AD 152 (pentru 5 W)
sau ASZ 15-18 (pentru 12 W~
Pentru protejarea tranzistoarelor finale, in emitorul acestora se montează
CÎte o rezistenţă de 0,5 Q, realizată prin
bobinarea pe corpul unei rezistenţe de
2 W a unui fIr de nichelină, constantan etc. Pentru protecţia termică, tranzistoarele finale vor fi prevăzute cu radiatoare eficiente. Este recomandabilă
montarea tranzistoarelor direct pe şasiu,
acesta jucînd rolul unui radiator de mari
dimensiuni. Tranzistoarele se izolează
faţă de şasiu cu foiţe de mică. Pentru
un mai bun contact termic între tranzistor şi şasiu, foiţa de mică va fi acoperită
pe ambele părţi cu o pastă care se obţine
din capsulele tranzistoarelor defecte.
Alimenfatorul (fig. 2) este foarte sim-
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MA numesc FrunzA Florin, locuiesc In BrAila ,i sint elev la Liceul
industrial nI'. 1 din localitate. Sint un pasionat al electronicii ,i la
satisfacerea acestei pasiuni
contribuţie deosebiti a avut-o ....
vista «Tehnium». PIna In prezent am fost doar un «consumator»
al materialului publicat de dumneavoastrA, dar, considerind ci
de acum am acumulat suficiente cunoştinţe In domeniu, suficienti
experienta practicA, doresc si contribui . ,i eu cu diverse articole
la realizarea sumarului acestei reviste.

o

plu, fiind realizat cu un transformator
de reţea cu secţiunea miezului de 4 cm z,
cu următoarele date: primar = 2750 de
spire CuEm rit 0,22 mm; secundar = 109
spire \~ 0,70 mm pentru 5 W, respectiv
219 spire 1)1 0,85 mm pentru 12 W.
Pentru obţinerea puterii de 12 W se
fac următoarele modificări în schemă:
R 14 =1 kQ; R18=Rzo=1 kQ; R 17 =
=R 19 =220 Q; T 3 =AD 152; T4 şi T 5 =
=ASZ 15, 16, 17, 18; se alimentează
montajul la 24 V, folosind varianta a
doua a înfăşurării secundare a transformatorului de reţea.
Potenţiometrul P 1 serveşte la reglaju1
volumului,Pz la reglarea tonului în domeniul frecvenţelor joase, iar P 3 la frecvenţele Înalte.
Menţionez că am realizat această
schemă practic şi am avut satisfacţii
deosebite.

FIG.2
220V"-I

Printre particularităţile mai importante ale schemei alăturate (fig. 1) menţionăm:

1. Etajul final funcţionează bine şi cu
tranzistoare de calitate mai slabă (factorul fJ mic1 nefiind necesară împerecherea perfectă a acestora.
2. Prezintă un grad de distorsiune
foarte scăzut (sub 1%~ printre altele, şi
datorită faptului că nu conţine etajul
defazor alcătuit din tranzistoare complementare.
3. Tranzistoarele finale prezintă o mai
mare siguranţă în funcţionare datorită
faptului că sint conectate capacitiv cu
celelalte etaje ale amplificatorului.
4. Nu necesită sursă de tensiune stabilizată.

5. Poate funcţiona de .Ia acu mulatorul autoturismelor.
Schema conţine cinci tranzistoare cu
germaniu, .de tip pnp: două tranzistoare
de mică putere, cu zgomot de fond redus (EFf 353); un tranzistor de putere
medie, de exemplu AC 180 K (pentru
5 W) sau AD 152 (pentru 12 W); două

FIG.1
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Renuntind la penele cu ajutorul că
rora se fixează cel mai adesea pe
bancul de timplărie, din atelierele şco
lare, materialul lemnos ce urmează a
fi supus prelucrării, vă recomandăm
să realizaţi şi,· bineinţeles, să folosiţi
următoarea soluţie constructivă a unui
dispozitiv de stringere (clemă) care
serveşte aceluiaşi scop. Un asemenea
dispozitiv pe care vi-I prezentăm in
cele ce urmează permite fixarea rapidă
şi trainică de suprafaţa bancului de
tîmplărie a unor pi'ese brute din lemn

cu lungimi variabile. Elementele componente ca şi dimensiunile lui sint cuprinse În fig. 1. După cum se vede,
sint necesare un ştift (Ol 45) şi o
cornieră din duraluminiu. Ştiftul se
de cornieră prin nitui re. Capănitului se va tăia.
2 se indică modul cum anume
clama de
(8).
peste platbanda
prevă-

zută cu mai multe orificii, avind o distanţă intre ele egală cu mărimea pasului şurubului folosit la fixarea clemei.
Prinderea ei se realizează prin introducerea ştiftuJui clemei de stringere in
oricare din orificii. Banda metalică se
fixează cu şuruburi de bancul de timpJărie in aşa fel incit ea să iasă in afară,
peste faţă bancului. După această
operatie se execută, trecind un burghiu
prin toate orificiile benzii, locaşuri in
faţa bancului de tîmplărie, locaşuri corespunzătoare orificiilor menţionate şi
avînd fiecare adîncimea de 50 mm.
Montind pe rind clema de strîngere În
orificiile existente pe faţa bancului de
tîmplărie şi stringînd bine şurubul folosit pentru prinderea
se
o
fixare durabilă a
de
lemn, de orice
a fi supuse nr".IIIf'rl'llfl!
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CIPICIIITII
N. TURTUREANU
Una dintre caracteristicile principale
care deosebesc aparatul descris de capacimetrele obişnuite constă în modul
său de funcţionare. De obicei, capacimetrele măsoară valoarea capacităţii necunoscute prin introducerea condensatorului într-o punte alimentată în curent . alternativ. Valoarea se citeşte pe
un instrument etalonat în subunităti
sau unităţi de microfarad.
.
Schema prezentată în fig. 1 se bazează
pe un principiu cu totu! diferit, care
oferă avantajul preciziei şi al lărgirii
domeniului.
Capacitatea necunoscută este Încăr
cată cu tensiune pînă la o valoare de
referinţă. Timpul necesar depinde de
valoarea capacităţii necunoscute. Pentru evitarea impedimentului de cronometrare, această operaţie se face automat, iar indicatia valorii se realizează
direct în microfarazi pe cadranul unui
instrument gradat liniar.
Înainte de a intra în analizarea schemei, reamintim că, la încărcarea unui
condensator cu o sursă de tensiune
constantă, tensiunea la borne creşte exponenţia~ iar dacă încărcarea se realizează
cu o sursă de curent constant, tensiunea
creşte liniar, într-un interval de timp dat.
Folosind acest principiu clasic, s-a
realizat schema instrumentului alăturat
(fig. 1 şi 2). Schiţa panoului este redată
în fig. 3. Urmărind schema, vedem că
tranzistoarele T 1 şi T 2, cu piesele aferente, formează cîte o sursă de curent
constant (independente). Sursa formată
din Ti, diodele cu siliciu D 1-D 2 , rezistenţa R6 şi una dintre rezistenţele
comutabile din grupul R 1-Rs asigură
alimentarea condensatorului necunoscut.
Comutatorul Kl permite selectarea domeniului de măsură. Comutatorul K z ,

schemă, şuntează
la
generat. Acţionînd
acest comutator în poziţia 3, se porneşte
încărcarea capacităţii necunoscute. Datorită principiului arătat, rezultă o creş
tere liniară a tensiunii la bornele con-

în

poziţia arătată
masă curentul

în

densatorului.

Circuitul integrat CI 1 (741) este un
amplificator operaţional folosit în schemă drept comparator. Astfel, borna neinversoare (+) este conectată la Ra, de
la care se culege tensiunea de referinţă.
Borna inversoare ( -) este legată la con·
densatorul necunoscut. Dacă această
tensiune depăşeşte cu cîţiva milivolţi
valoarea de referinţă, ieşirea compara~
torului (CI 1) comută brusc de la + 12 V
la --12 V.
Tensiunea de ieşire a comparator ului
comandă a doua sursă de curent constant, formată din T z, diodele cu siliciu
D 3 -D4 -D 5 şi rezistenţele Rio-Ru.
Condensatorul CI se încarcă de la
această sursă.. Comutatorul K 2 (prin
secţiunea K2B) asigură scurtcircuitarea
acestui condensator inainte şi după efectuarea măsurătorii. În timpul măsură
torii, atît K2A cît şi K2B sînt deschise
(poz. 3). Curentul constant al sursei formate din TI îl încarcă pe condensatorul
necunoscut, iar sursa formată din T 2
încarcă pe C l . Tensiunea creşte liniar.
La atingerea valorii de referinţă, comparatorul basculează, iar dioda cu siliciu
D6 se polarizează invers, oprind astfel
încărcarea lui CI' întrucît acest condensator se încarcă liniar şi numai în intervalul de timp pînă la bascularea comparatorului, tensiunea măsurată la borne
este direct proporţională cu capacitatea
condensatorului necunoscut (C x )'
Pentru a evita descărcarea lui C l în
timpul măsurătorii, acest condensator
trebuie să fie electrolitic, de bună calitate (curent de fugă cît mai mic).
De asemenea., instrumentul de măsură
trebuie să prezinte o rezistenţă internă
(respectiv. sarcina pe bornele condensatorului) de o valoare cit mai mare.
Această, condiţie se realizează prin circuitul integrat CI 2 (741) intercalat între
instrumentul de măsură de 1 mA şi bornele condensatorului Rezistenţa adiţio
,nală R 13* (1 kO) se alege în funcţie de
instrumentul folosit, în aşa fel Încît la
o tensiune de 1 V, acesta să indice cap
de scală (1 mA~

De remarcat că în locul instrumentului
se poate utiliza şi un multimetru, corelînd valoarea lui Rl~ şi reglînd în mod
corespunzător pe Rs. Ajustarea acestor
valori se face pentru a obţine cît mai
exact 1 mA, respectiv 1 V, în cazul fixă
rii la bornele C a unui· condensator etalon de 1 ,uF. Comutatoarele Kl şi K 2
vor fi potrivite pe poziţii corespunză
toare. Condensatorul C z a fost inclus
în circuitul lui T 1 pentru prevenirea
autoosCilaţiilor. Est~ recomandabilă folosirea' în acest scop a unui condensator
cu polistiren sau mică.
Rezistenţele R9 şi R 12 protejează amplificatoarele operaţionale in cazul unei
eventuale opriri a reţelei de alimentare,
cînd Ce şi Ci sint încărcate. Descărcarea
acestor condensatoare prin amplificatoarele oper~ţionale ar putea cauza dis":
trugerea integratelor.
De remarcat că tot pentru evitarea
acestui neajuns se foloseşte în exploatarea normală poziţia nr. 1 a sectoarelor
K2C şi K2D, cu care se întrerupe circuitul de alimentare (+ 12 V şi- 12 V).
În acest fe~ la punerea în funcţiune,
rotirea comutatorului Kz pe poziţia «Mă
sură» (poz 3) se face prin trecerea obligatorie prin poziţia «Repaus» (poz. 2),
care asigură descărcarea condensatoarelor Ce şi C l · Această operaţie prealabilă de descărcare a condensatoarelor
este obligatorie la fiecare măsurare efectuată, pentru eliminarea tensiunilor reziduale care afectează precizia măsură
torii. Menţionăm acest lucru pentru a
sublinia importanţa contactelor 2 şi 3
de la comutatorul K z, sectoarele A şi B.
Sursa stabilizată de alimentare (fig. 2)
nu prezintă particularităţi deosebite. Consumul mic perIDite folosirea unei scheme simple, stabilizarea realizîndu-se nu:
mai prin folosirea diodelor Zener
(DZI-DZ2~ Comutatorul K3 întrerupe
alimentarea transformatorului. Indicaţia
vizuală a funcţionării s-a realizat prin
becul cu neon Ne--l, prevăzut cu rezistenţă limitat oare adecvată.

ETALONAREA
Se reglează zeroul mecanic al miliampermetrului. Se conectează apoi un condensator etalon de 1 p.F la bornele Cx •
Comutatorul Kl se potriveşte pe poziţia «x 1». Se porneşte alimentarea prin
K3' iar Kz se roteşte în poziţia «Re-

paus». Se menţine în această poziţie
aproximativ 30 de secunde. Se trece
apoi K 2 în poziţia «Măsură». Acul instrumentului va devia pînă la o anumită
valoare. Se va regla imediat potentiometrul trimer Rs pînă cînd acul instrumentului indică exact cifra 1 (cap de
scală). În caz de nevoie, se ajustează valoarea lui R 13. Este însă de preferat ca
valoarea acestei rezistenţe să fie ajustată corect în prealabil în aşa fel încît
convertirea exactă a tensiunii măsurate
în miliamperi (1 voit H 1 miIiamper) să
fie asigurată cu precizie.
Etalonarea pe un singur domeniu este
suficientă, restul domeniilor fiind implicit etalonate de rezistenţele R 1"·R s . Se
repetă operaţia de etalonare după o oră
de functionare.
Folosind un miHampermetru cu clasa
1,5 la sută, ~1 rezistenţe sortate pentru
grupul R 1 -R s , clasa de precizie a aparatului va fi de 2 la sută. Utilizînd rezistenţe nesortate, cu o clasă de precizie
de 4 la sută sau 10 la sută, precizia
aparatului va fi între 3 la sută si 6 la
sută, dacă erorile rezistentelor ~u sînt
la limitele extreme opuse. '
MODUL DE LUCRU
Efectuarea măsurătorilor este deosebit de simplă. Manevrele. sînt identice
cu cele descrise la operaţia de etalonare.
Timpul de încălzire pentru regim nor··
mal este de un minut. Menţionăm că
norma de abateri admisibile de la valoarea nominală la condensatoarele electrolitice este deosebit de largă, în spedal spre valorile mai mari. Se recomandă 'tiin acest motiv testarea valorii
pe un domeniu cu un ordin de mărime
mai mare decît valoarea nominală, mai
ales la valori apropiate de cap de scală.
Astfe~ la măsurarea unui condensator
de 100 ,uF se testează prima dată domeniul x 1 k. Dacă s-a măsurat o valoare
mai mică de 100 p.F. se poate repeta
operaţia pe domeniul x 100. Această
prudenţă este utilă pentru a evita şoca
rea miliampermetrului.
La măsurarea condensatoarelor cu o
capacitate necunoscută (s-a şters inscripţia1 se va folosi pentru testare domeniul
cu valoarea cea mai mare.
Aparatul permite măsurarea condensatoarelor cu dielectric de orice fel (hîrtie, plastic, electrolitic1 iar domeniul
larg (10 nF·"10 000 ,uF) al capacimetrului ~ste încă un avantaj tot atit de important.
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După cum s-a arătat În numerele
trecute, «găIăgioasele» maşini telex
pot fi Înlocuite cu echipamente În întregime electronice, lucru posibil În
urma dezvoltării tehnicii componentelor integrate MSI şi LSL
Trebuie spus, de la inceput, că se
presupune că cei ce vor trece la construirea acestui echipament au un
minimum de cunoştinţe În domeniul
circuitelor integrate digitale, in mod
special TTL.
Autorii au experimentat în august
1978 o primă variantă de VDU (Video
Display Unit), A 841 fiind o urmare firească, după numeroase optimizări în
schema logică a prototipului, pentru
o variantă economică. S-ar putea ca
unora să li se pară total nepotrivit a
schema de
«economic»
relevat că s-au
dar

C.1. de fabricaţie

ca atare unui monitor TV (sau televizor domestic, imediat după detecţia
video, înainte de sincroseparatorul de
impulsuri) sau poate modula un mic
emiţător cu cuarţ pe unul din canalele
TV şi aplicat direct la borna de antenă
a unui televizor obişnuit.,
in continuare ne vom referi la schema generală a VDU din fig. 3. Organizarea ecranului s-a făcut pe 16 rinduri
a cite 64 de caractere. S-a considerat
că această variantă este mai aproape
de cele 76 de caractere pe rînd ale
unei maşini telex obişnuite cu coală.
Ţinind cont că o linie TV are 64t-'-s
că trebuie prevăzute nişte margini
la începutul şi sfîrşitul
asemenea că impulsul de
are 4-12.,.4-8, atunci
inter\lale
sînt
nale, din care
începutul rindului, 14

desigur, C.1. speastfel că un VDU
cu un număr
12-15
realizat
lor nu este
radioamatorilor.
este dată schema bloc. Semserie este preluat de
UART (Universal Asynchronous Receiver TransmiUer). Acesta are rolul
de a transforma semnalul serie În
paralel şi, de asemenea, semnalul
paralel provenit din tastatură il transformă serie. După transformarea codului Baudot in codul ASCII (cuajutorul a două PROM-uri), semnalele
sint inregistrate În 6 memorii RAM
de cîte 1 024 de biti fiecare. Adresele
memoriilor sint multiplexate. Astfel,
pe perioada citirii memoriilor, adresele
sint baleiate de numărul de citire alimentat dintr-o bază de timp care furnizează concomitent şi semnale de
sincronizare pentru TV de 15625 şi
50 Hz pentru linii şi, respectiv, cadre.
La Înscrierea in memorii, adresele se
comută pe numărătorul de inscriere,
alimentat de impulsurile de «strobe»
provenite din UART. Inscrierea În memorii se face doar pe perioada impulsului de sincronizare linii, pentru a nu
produce o «clipire» a caracterelor de
pe ecran. Semnalele Înregistrate În
memorii sînt transmise generatorului
de caractere (un ROM de 2 560 de biţi),
care le organizează În' sistemul de 35
de puncte (5 x 7). Caracterele sînt scoase paralel din generator şi transformate serie cu un registr.u de deplasare
de 8 biţi. Acesta constituie semnal,ul
video peste care se suprapun informaţiile de sincronizare, obţinînd semnalul video complex ce poate fi livrat

29, prin şi
alimentat din 081Cil81tor'UI
MHz +2%) după o divizare
cu 7 (1;5 MHz). Din divizorul cu 98 se obtin semnalele de sincronizare linii (poarta 29, pin 8), semnalele de comutare a multiplexorului
de adrese (poarta 30, pin .10) şi cele
de baleiere a adreselor de citire (C.1.
27, pinii 8, 9, 11 şi C.1. 28, pinii 1, 8, 9).
De asemenea, se alimentează numă
rătorul de cadre (C.1. 41, 42, 43) cu un
semnal de 31,2 kHz din B 6 (C.1. 28,
pin 8).
Numărătorul de cadre are un ciclu
de numărare de 625 (reacţia de oprire
este obţinută cu ajutorul porţilor 44,
pin 6 şi 33, pin 11, plus porţile interne
de pe linia de reset a numărătoarelor
41, 42 şi 43). Tot de aici sint scoase,
pe lîngă semnalele de sincronizare
(C.I. 46), şi semnalele de inhibare in
porţiunile de sus şi de jos ale ecranului pentru a obţine o margine de
separare (C.!. 45, pin 11). Inhibarea se
face acţionînd asupra numărătorului
de citire a rindurilor (C.!. 32) pe linia
de reset.
După cum am arătat mai devreme,
UART-ul scoate paralel (pinii 8, 9,
10, 11, 12) informaţia recepţionată din
T.U. serie. Datorită faptului că generatoarele de caractere au fost prevăz ute
pentru coduri de calculator (În speţă,
ASCII), trebuie efectuată o conversie
a codului Baudot. Această funcţie
este realizată de către cele două
PROM-uri (C.1. 2 şi 3). Programarea
lor se va face după cum se va arăta

cît

Aoo

clear

beII

beII off

out beII

În numărul viitor, intrucÎt ele sint neprogramate din fabrică. La· ieşirea lor
, se găseşte informaţia din UART, de
data aceasta Însă, În codul ASCII şi
este aplicată pe intrările celor 6 RAMuri (Random Access Memory). Pe de
altă parte, UART furnizează şi impulsuri de strobe (pin 14) care comandă,
prin intermediul unor condiţionări, numărătorul de Înscriere (C.1. 17, 18 şi
19). De asemenea, sînt decodate şi
comenzile de CR (C.I. 15, pin 6), LF
(C.I. 15 pin 8) care acţionează corespunzător in numărătorul de inscriere,
precum şi funcţiunile WRU (C.I. 4,

pin 8) şi BELL (C.1. 4 pin 11), care pot fi
eventual folosite extern. Funcţiunea
BELL acţionează trigerul Schmidt (C.1.
38) montat ca oscilator audio ce poate
comanda un mic difuzor sau o cască.
Pe de altă parte, din numărătorul de
Înscriere s-a decodat caracterul nr. 57
de pe rind, cu poarta 38, prin 8, care,
prin intermediul monostabilului 37,
porneşte acelaşi oscilator audio de
BELL. In acest mod, operatorul este
avertizat că se apropie sfîrşitul rîndului În curs, spre a da comenzile de
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CR şi LF. Acestea nu sînt absolut
necesare În cazul unui VDU (care îşi
intoarce. automat «carul» În cazul terminării rîndului), dar pentru o maşină,
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situatia este diferită.
Muhiplexorui de adrese este format
din C.1. 20,21,22,23,24 şi este comandat de către poarta 40. Datorită numă-

M/XER

BAZĂ

DET/MP

-1Dr

BLOC DE
SINCRONIZAR.

rului mare de intrări ce trebuie comandate, pentru C.1. s-a ales o poartă de
putere (7440). Se observă că grupurile
de adrese de inscriere A1-A10 se gă-

sesc alternativ cu grupurile de adrese
de citire 81-810 la ieşirile Q1-Q10 ale
multiplexorului. Acestea din urmă comandă direct intrările de adresare a
!"emoriilor, ce sînt legate În paralel.
Inscrierea informaţiilor in memorii se
face atunci cind pinul3 (de la memorii
- WRITE) trece in «O» logic. Acesta
survine din «strobe» de la UART,
condiţionat fiind de poarta 30, pin 8,
incit inscrierea să se facă numai pe
perioada impulsului de sincronizare
linii a televizorului. Tot aici se găseşte
şi sistemul de ştergere a ecranului,
prin poarta 13, pin 6, se trece pinul 3
al memoriilor in zero şi prin poarta 12,
pin 11, se acţionează UART-ul, care
va fi dezafectat. Programarea PROMuri lor este astfel făcută ÎnCÎt ele vor da
echivalentul blancului În ASCII, care
va fi inscris in toate locaţiile memoriilor.
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Ora ing. M. STRATULAT
Poate că nici unul din sistemele
auxiliare ale motorului cu carburator
nu· are o influenţă funcţională mai Însemnată asupra performantelor de economicitate ca instalaţia de aprindere. Statisticile arată că in mai bine
de jumătate din defecţiunile al căror
efect este creşterea consumului de
carburant responsabilă este instalaţia
de aprindere. De aceea păstrarea nealterată a caracteristicilor tehnice nominale ale motorului cu aprindere prin
scinteie depinde Într-o măsură hotă
rîtoare· de starea şi reglajele acestui
sistem.
Fiindcă trebuie să se Inţeleagă că
oprirea intempestivă a motorului (care
impune noi tentative de pornire), Încercările nereuşite de a porni motorul,
funcţionarea cu întreruperi, supraîncălzirea motorului, funcţionarea cu rateuri, toate acestea constituie situaţii
neplăcute care mijlocesc şi o risipă
de benzină, iar cauzele se cer depistate
şi rezolvate prompt. Pentru uşurarea
localizării pricini/or care prilejuiesc
risipa de benzină, şi a căror origine

se află În instalaţia de aprindere, ală
turat se prezintă un tablou sinoptic
al acestora.
După cum rezultă din examinarea
tabelului, toate organele instalaţiei de
alimentare: bobinele de inducţie, ruptorul, condensatorul, distribuitorul, bujiile şi chiar şi fişe/e, pot fi surse de
creştere a consumului, de aceea este
bine să fie examinate pe rînd pentru
a se stabili defecţiunile lor mai frecvente.
Bobina de inducţie se poate defecta În urma dezizolării infăşurărilor primară sau secundară ori a intreruperii
mai ales a acesteia din urmă. Cind
izolaţia Înfăşurării primare se deteriorează, se produce reducerea intensităţii scînteii electrice şi, adesea, arderea contactelor ruptorului În urme
creşterii curentului din circuitul pri.
mar. Intreruperea infăşurării secundare nu atrage după sine, de obicei,
efecte sensibile, deoarece curentul
secundar are tensiune ridicată, poate
conturna temporar locul .întreruperii.
Mai devreme sau mai tirziu, o astfel

de bobină va ceda cind locul Întreruperii se va lărgi. Pînă atunci funcţio
narea bobinei devine nesigură datorită reducerii considerabile a energiei
secundare.
În circuitul primar este intercalat un
ruptor compus, intre altele, dintr-o
camă şi două contacte (platine), Între
care, la deschiderea maximă, trebuie
să existe un joc de 0,3 ... 0,5 mm. Nerespectarea acestei distante Înrăută
ţeşte performanţele motorului; astfel,
o deschidere prea mare face ca la
turaţii inalte bujia să producă o scinteie prea slabă, În timp ce un joc prea
mic înrăutăţeşte funcţionarea la turaţii
coborite. Controlul distanţei intre contacte se poate face cu ajutorul lerelor,
dar rezultatele obtinute sint corecte
numai cînd contac'tele se află În bună
stare. Dacă ele sint erodate, aşa cum
se vede in figura 1, atunci măsurarea
nu s'e mai poate face corect. Iată de ce,
Înainte de verificarea jocului, este necesar a se face controlul stării contactelor şi, eventual, să se restabilească geometria lor normală.
Foarte des, contactele ruptorului se
ancrasează, se oxidează sau ard; in
astfel de cazuri, rezistenţa in circuitul
primar creşte, fapt care conduce la re-ducerea intensităţii sCÎnteii electrice
prin descărcarea parţială a energiei
din primar prin contacte. Pe de altă
parte, starea contactelor, ca şi jocul
dintre ele, provoacă şi modificarea
momentului producerii scinteii (avansul la aprindere), înrăutăţind arderea
şi mărind consumul. Acelaşi lucru se
întîmplă şi atunci cind ruptorul ar~
contactele incorect poziţionate reciproc sau CÎnd ele sînt uzate.
O alţă sursă de risipire a combustibilului o constituie uzura camei ruptorului. Unghiul de inchidere a contactelor, cît şi. acela În care acestea stau
deschise, are valori strict determinate.
Unghiul de Închidere influenţează in
mare măsură procesul de restabilire
la nivel maxim a curentului primar
după o rupere. Prin uzura camei sau
nerespectarea jocului nominal intre
contacte, acest unghi se modifică, Înrăutăţind scînteia, iar dacă uzura nu
este uniformă la toate proeminenţele
camei, distribuirea scÎntei/or electrice
la cilindri nll mai este uniformă, avînd
efecte negative asupra performanţelor
economice. Acelaşi efect îl are slăbi- .

TURATIE ŞI

In schimb, un arc prea tare uzează
contactele prin şoc şi apăsare, la fel
ca şi suprafaţa de sprijin a braţului
contactului mobil pe camă.
Una dintre cele mai frecvente cauze
de neajunsuri o constituie modificarea
avansului la producerea sCÎnteii electrice, "determinată nu numai de dereglarea avansului aşa-zis static, ci şi
de abaterile promovate de defecţiunile
dispozitivelor de reglaj vacuumatic şi centrifugal. Pentru a inţelege
mai bine rolul acestora, in figura 2 a
fost repre.zentată variaţia consumului
specific de combustibil în funcţie de
avansul la aprindere, exprimat În grade
de rotaţie a arborelui motor şi .. avind
ca origine punctul mort interior înspre
comprimare. Se observă că avansul
la aprindere prezintă o singură valoare
optimaIă,})o, la care consumul specific de benzină este minim. Abateri
aparent neinsemnate de la ·această
valoare, de exemplu +3 grade, provoacă creşterea obiecţionabilă a con·
sumului, fapt care pledează pentru c
corectă stabilire şi strictă menţinere
a acestui parametru de regla].
Pe de altă parte, dacă se mentine
neschimbată turaţia şi se deschide
treptat olfturatorul (clapeta de acceleraţie), se constată că fiecare nouă
pOZiţie a acestui organ impune o nouă
valoare optimală a avansului din punct
de vedere al consumului, astfel incit
unirea tuturor punctelor de consum
minimal conduce la ideea de avans
reglabil În raport cu deschiderea obturatorului; această funcţie o îndeplineşte dispozitivul vacuumatic (fig. 3).
Aceeaşi observaţie se poate face şi
În privinţa turaţiei; păstrînd neschimbată poziţia clapetei de accelerare,
pentru fiecare nou regim de turaţie
motorul impune o anumită valoare a
avansului la aprindere, pentru a obţine
un consum minim. De această dată
se obţine o curbă de reglaj a avansuri/or optime in funcţie de turaţie (fig. 4),
operaţie pe care o realizează dispozitivul centrifugal.
Cele două dispozitive. vacuumatic
şi centrifugal, prezente În construcţia
instalaţie; de aprindere, fac deci să se
modifice avansul la aprindere după
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legile trasate in figurile 3 şi 4.' Prin
urmare, de starea şi corecta funcţio
nare a acestor organe depinde comportarea motorului din punct de vedere
economic la toate regimurile sale functionale. Dereglările acestor două dispozitive incluse În aceiaşi corp cu
ruptor-distribuitorul pot proveni din
pierderea etanşeităţii conductelor sau
infundarea lor, ruperea membranei re~gulatorului vacuumatic sau pierderea
caracteristicilor elastice ale arcuri lor,
inţepenirea contragreutăţilor şi uzura
pieselor in mişcare ale dispozitivului
centrifugal. In afară de toate acestea,
funcţio-narea regulatorului vacuumatic
mai poate fi influenţată şi de starea
filtru lui de aer şi a carburatorului. Un
filtru de aer Îmbîcsit măreşte depresiunea care solicită acest dispozitiv,
inrăutăţind caracteristica sa funcţio
nală, tot aşa cum un carburator murdar, cu canalizaţia de vacuum obturată
parţial sau total, poate vicia caracteristica de avans oferită de dispozitiv,
lucru de care nu se ţine seama Întotdeauna În exploatare.
Condensatorul poate fi străpuns
În urma degradări; izolaţie; sale, se
poate Întrerup.e sau i se pot defecta
conexiunile. in toate aceste cazuri,
motorul funcţionează cu intreruperi la
toţi cilindrii, cu efectele nefavorabile
uşor de intuit În privinţa consumului.
Distribuitorul scînteii electrice la
bujii În ordinea de funcţionare a cilindrilor, montat in acelaşi corp cu ruptorul, se poate defecta prin străpun
gerea capacului sau a rotorului (Iulea), prin fisurare sau datorită oxidării
şi ancrasării contactelor sale. ca şi prin
blocarea sau deteriorarea cărbunelui
central.
Bujiile suferă În primul rind de co,roziunea electrozilor, care le modifică
geometria şi distanţa dintre ei. Mai
rar se poate produce fisurarea sau
spargerea izolaţiei, iar după un număr
prea mare de ore de funcţionare apare
modificarea caracteristicilor electroizolante ale acesteia.
_
In toate aceste cazuri, ca şi atunci
SIMPTOM

urmare, aprinderea amestec.ului se face aleatoriu; desigur, arderea Înrăută
ţită conduce la un consum specific
de carburant sporit. Nu este lipsit de
interes să se sublinieze că la un motor cu patru cilindri scoaterea din
funcţiune a unei bujii măreşte consumu! de benzină cu 30%.
Este de la sine inţeles că respectarea
valorii calorice a bujiei este strict necesară pentru funcţionarea economică
a motorului. lntrebuinţarea unei bujii
nepotrivite din acest punct de vedere,
chiar dacă nu are pentru un moment
efecte sesi~abile, provoacă in regim
de sarcină medie sau maximă fie arderi lente însoţite de supraincălzirea
motorului - ca urmare a faptului că
bujia nu poate atinge temperatura de
autocurţlţire -, fie autoaprinderi provocate de temperatura foarte ridicată
la care ajunge, În general, o bujie cu
valoare calorică mai mică decît cea
necesară.

Tn sfîrşit, fişele pot provoca funca motorului, cu intreruperi sau scoaterea din funcţiune
a unor cilindri, avind consecinţe uşor
de ghicit asupra consumului. Defecţiunile fişelor pot consta in intreruperea lor, punerea la masă, deteriorarea rezistenţelor antiparazit sau a
porţiunilor terminale.
rn legătură cu toate cele arătate pînă
acum este necesar să se reţină faptul
că instalaţia de aprindere este constituită din organe cu influenţă majoră
asupra consumului şi ale căror defecţiuni nu pot fi detectate, de cele mai
multe ori, decit cu aparatură specializată, cum sint testerele electronice.
Motiv suficient de convingător pentru
a ne determina să ne indreptăm paşii
periodic şi cu incredere către staţiile
service prevăzute cu astfel de echipamente.
ţionarea anormală

CAUZE POSt BILE

Motorul
nu porneşte

1. Deterio:,area. stAbirea sau oxidarea contactelor
conexiunilor sau conductoarelor
2. Scurtcircuitarea sau intreruperea infAşurArii se'cundare a bobinei
3. Arderea rezistenţei adiţionale abobinei
4. Oxidarea, ancrasarea sau arderea contactelor ruptorului
5. Ruperea arcului contactelor ruptorului
6. StrApungerea distribuitorului (capac sau rotor)
7. StrApungerea condensatorului
8. Blocarea axului ruptorului
9. Bran,area incorecti a fi,elor
10. Punerea la punct greŞitA a aprinderii
11. Distanţa incorectA intre electrozii bujiilor

Motorul
se opreşte

12. Cauzele de la pct 1-8
13. Defectarea sau ancrasarea bujiilor

Motorul tuncţioneazA cu
intreruperi
la ralanti

14. LegAturi' slAbite la bornele bateriei acumulatoare

Motorul

16.
17.
18.
19.
20.

tuncţioneazA

cu intrerupere
la turaţie
ridicatA

i;~;'-;;;i-la un cilindru

15. Cauzele de la

pc" 1 ,i 13

Cauzele de la pct. 1 şi 2
Joc mare intre contactele fuptorului
Arcul ruptorului slAbit
Joc exagerat al axu~ui ruptorului
Cama ruptorului uzatA sau cu geometrie necorespunzAtoare
21. Blocarea sau lipsa periei de cArbune din capacul
distri.buito,ului.

22.
23.
24.
25.

Defectarea bujiei
Defectarea fişei de bujie
Umezirea sau murdArirea capetelor
Defectarea rezistenţei antiparazit

fişei

bujiei

Întreruperi
la toţi cilindrii

26. Deteriorarea fişei centrale
27. Umezirea sau murdArirea capetelof fişei centrale
28. DistanţA necorespunzătoare intre contactele ruptorului
29. Deteriorarea conducto~ului dintre rupto:, şi borna
exterioară a acestuia
30. Defectarea condensatondui

Moto:,ul
nu trage

:U. Cauzele de la pc!. 16-30
32. Avans la aprindere excesiv de mic

--------4-----·--------------·---------------------------1
arse sau ancrasafe

. Motonlll se
supraîncălzeşte

TEHN3UM

CIRCULATIA
. RUTIERĂ

cînd lipseşte garnitura bujiei sau se
adaugă una in plus, motorul funcţio
nează neregulat, cu rateuri in eşapa
ment, se opreşte sau nu trage, deoarece scînteia electrică fie că nu se
produce, fie că este prea slabă şi, ca

Între

CONDUITA PIIVINTIVi
Colonel VICTOR SECA

Conduita preventivă În circulaţie: o
noţiune nu numai din ce in ce mai
bine cunoscută, dar şi aplicată in viaţă
de către participanţii la traficul rutier.
incepind cu acest număr, ne vom
strădui să explicăm «tainele» conduitei preventive În circulaţie.
De la inceput trebuie să subliniem că
normele conduitei preventive interesează pe toţi
artici an ii la trafic şi
trebuie res ectate e c tre to I a 1cipantii la traficul rutier. Argumentul
principal care susţine această afirmaţie este că fără respectarea normelor
de circulaţie şi de conduită preventivă
de către toţi, absolut toţi participanţii
la trafic - pietoni, biciclişti, motorişti
motociclişti, şoferi de autoturisme, de
autovehicule grele, de autobuze, tractorişti, căruţaşi etc. -- nu se poate
realiZefo circulaţie sigură, fără pericole,
o circulaţie civilizată.
Este foarte adevărat, de la pilotul
motoretei, motocicletei, autoturismului, În general de la posesorii de permis de conducere, se cere mai mult.
Nu se poate compara pericolul pe care
îl poate reprezenta, la un moment dat,
pe drum un şofer de autocamion imprudent ce pilotează, să zicem cu
10 km/h, un mastodont de 20 de tone
cu un pieton imprudent care, ve~ zice
dv., in cel mai rău caz, Îşi riscă doar
propria sa viaţă. Pilotul colosului poate
produce - in cazul unei incălcări grave
a regulilor de circulaţie - o catastrofă, soldată cu numeroase victime.
Din pricina unei banale neatenţii, concretizată in aplecarea pentru ridicarea
foii de parcurs căzută pe podea, el
poate intra, pe sensul opus de mers,
În coliziune cu un autobuz ori poate lua
cu «asalb un autoturism, urmările
unor asemenea accidente fiind uşor
de imaginat chiar de către cele mai
neavizate persoane.
Să fim deci de acord asupra acestui
prim aspect după care: gradul de pericol
creat pe căile rutiere de diversele categorii de participanţi la trafic este diferit.
Un biciclist care circulă cu 10-15 km
pe oră nu poate crea pe artera rutieră,
nici pe departe, acelaşi pericol in comparaţie cu un autoturism care circulă
cu 80 km/h.
Şi gradul de vultlerabilitate ,al participanţilor la trafic nu este acelaşi.
Pietonul este total handicapat În faţa
autovehiculului greu, a autoturismului, a motocicletei, a motoretei şi
chiar a bicicletei. (S-au inregistrat
destule cazuri de accidente mortale
din pricina lovirii unor pietoni - îndeosebi bătrini şi copii - de către...

crea pericole pentru circulaţie nevinovatul pieton, după cum am văzut.
total dezarmat in faţa blindajului autovehiculelor uşoare şi grele, blindaj
nu numai metalic şi deseori materializat in lipsă de civilizaţie, de respect
pentru restul participanţilor la trafic?
Bineînţeles că da: Este de ajuns să
arăt că anual 350-400 de accidente
grave sînt cauzate de pietoni care, in
final, scapă nevătămaţi! Lucrurile se
intîmplă cam aşa: pietonui ţîşneşte pe
drum ori pe stradă la ciţiva metri in
faţa autovehiculului al cărui şofer, ÎncerCÎnd in extremis salvarea impru. dentului, virează brusc spre stînga,
pătrunde pe sensul opus, unde se
ciocneşte frontal cu alt autovehicul.
Alteori, el incearcă să ferească victima
manevrind volanul spre dreapta, unde
loveşte vehiculul care rulează pe banda I ori ajunge pe trotuar, acroşind
pietonii. In afara 10calităţilor, asemenea
incercări de a salva viaţa imprudenţi lor
se soldează cu intrarea autovehiculelor in pomi sau În decor.
Bineinţeles că În multe cazuri culpa,
cum spun juriştii, este comună, În
sensul că la imprudenţa pietonilor se
adaugă şi cea a conducătorilor de autovehicule care rulează cu viteze neadecvate colldiţiilor concrete de trafic.
Din pricina vitezei prea mari, la care
se asociază deseori şi neatenţia, piloţii nu pot preveni accidente care În
mod normal ar putea fi evitate.
Şi alţi participanţi mai slabi pot produce nu puţine necazuri circulaţiei.
Biciclistul, care circulă normal la prima
vedere, care rulează cuminte pe dreapta cit mai aproape de acostament, Îşi
aduce deodată aminte că trebuie să
vireze la stinga pentru a intra într-o
curte ori pe o stradă laterală. Manevra
lui creează literalmente panică atit În
rindul celor care circulă in spatele lui
(aceştia frinează brusc, încearcă cu
mai mult sau mai puţin succes să vireze la stinga), cit şi in rindul celor
care circulă din sens contrar (care
procedează cel mai adesea aproximativ la fel cu cei din prima categorie).
Această conduită nu preventivă, ci
inconştientă,a unor biciclişti provoacă
anual accidente soldate cu cea 15-100
de morţi şi peste 300 de răniţi grav,
căci conducătorii de autovehicule, incercind să-i ferească, intră in coliziune cu alte autoturisme, autocamioane, nimeresc in pomi ori pur şi simplu
În decor.
De unde concluzia că, pe cit de
«slabi» sînt unii participanţi la trafic,
pe atit de grave pot fi uneoriconsecinbiciclişti).
ţele lor. In numărul viitor, despre facProblema se cere analizată şi din torii conduitei preventive.
acest punct de vedere. Poate oare
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Deseori observăm o blocare a ghidonului sau o manevrabilitate greoaie
a sa. Astfel de defecţiuni se pot remedia desfăcind intregul ansamblu.
În vederea efectuării acestei operaţii,
vom demonta, in primul rind, roata din
faţă cît şi aripa, aşezind bicicleta pe
un stativ. Se continuă cu demontarea
manetei de frînă, cablu lui .de frînă şi
a furcii. Următoarea etapă constă În
siăbirea piuliţei M 8 (O) de la mufa
ghidon ului (A) ŞI separarea de tija
ghidonului (8). Se îndepărtează În
continuare şi tija din cadrul bicicletei
(C, vezi fig. 1). Acum urmează operaţia
de demontare a sistemului direcţional.
Pe rînd demontăm: contrapiuliţa, rondela de siguranţă, cuveta superioară,
bilele cuvetei superioare, cuveta inferioară, bilele şi Îndepărtăm furca
faţă (vezi «Tehnium» nr. 11/79, pag. 20,
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fig. 1). Dacă tija ghidonului iese foarte
greu, o deblocăm aşezÎnd o bucată
de lemn pe ea şi aplicăm cîteva lovituri de ciocan (fig. 2). Fiecare piesă
demontată se spală În benzină sau
petrosin, se stabileşte gradul de uzură
şi deteriorare. Piesele defecte se Înlocuiesc cu altele noi. Dacă observăm
defecte la bile (chiar dacă acestea
sînt aproape invizibile), ele trebuie inlocuite. Nu este ;indicat să se folosească bile noi şi vechi. După ce am
Înlocuit piesele deteriorate, se trece
la remontarea ansamblului, dar Înainb de montare toate piesele se spală,
se usucă şi se ung cu un strat fin de
ulei tehnic (vaselină fină). Montarea
se face În ordinea inversă demontării.
Se string toate piuliţele şi se probează
rotind tija ghidonului În toate direcţiile. La reasamblare trebuie avut grijă

ia aranjarea bile/or (intr-un pat de vaselină) În cuvetă. Numai după o probă
prealabilă se montează ghidonul şi
sistemul de frÎnare.
În timpul rulării şi al unei exploatări
neraţionale pot interveni defecţiuni mai precis descentrări ale roţilor. Care
sînt cauzele şi cum putem îndepărta
această deficienţă? Datorită greutăţii

corpului, cît şi unui mers pe un drum
accidentat, spiţele roţilor se slăbesc
sau se Îndoaie şi, implicit, roata se
descentrează şi fulează. În vederea
remedierii acestei deficienţe, . se răs
toarnă, În primul rînd, bicicleta şi o
sprijinim pe ghidon şi şa. Nu se scot
roţile din furcă! Spiţele Îndoite sau
ruginite se Înlocuiesc cu altele noi
care, ia rindul lor, trebuie să aibă dimensiunile celor vechi. Spiţele deteriorate se deşurubează Întîi din niplu
şi după aceea din inelul de susţinere
cu o cheie specială (fig. 3). După
aceste operaţii se trece la centrarea
roţii. Roata care se centrează se roteşte uşor, uniform şi foarte incet În
jurul axei şi stabilim locul unde este
descentrată. Aceasta se face tinind
În ambele miini bucăţi de cretă' care
marchează pe anvelopă locul. Dacă
roata bate Într-o parte, atunci se string
(slăbesc) două-trei spiţe diametral opuse deformării. Pentru a ne da seama
cît trebuie strînsă sau slăbită o spiţă, se
Începe cu o jumătate de rotire a niplului. Operaţia se repetă pînă cînd roata
este centrată. După aceasta urmează
strîngerea uniformă a tuturor spiţelor.
Pentru a nu pierde ordinea, este indicat
să Începem strînsul lor În dreptul ventilului. La terminare, roata se Învîrteşte
foarte Încet şi uniform pentru a stabili
dacă am lucrat bine şi corect.
Este bine ca la fiecare 100 km rulaţi

să verificăm spiţele şi

rea
O

În general

roţilor.

altă defecţiu'ne frecventă
apărea ia lanţul de transmisie.
o îndelungată folosire, lanţul

po

s
o intindere care este greu vizib
dar care se simte chiar la peda
Dacă lanţul este foarte întins, ad
săgeata lui nu mai este cea indi
(f=10-15 mm), atunci acesta trebu
Înlocuit.
În vederea remedierii defecţiuni
la lanţul de transmisie se indepă
bolţul de legătură şi siguranţa şi
scoate de pe roata de angrenaj şi
pe roata dinţată a butucului din
Pentru ca aceste operaţii să se
uşor, bicicleta se răstoarnă şi se
jină pe ghidon şi şa. Zalele defec:tatEII
ale lanţului se îndepărtează şi
locuiesc cu altele noi (fig. 4, 5).
trebuie să montăm un .Ianţ nou, aces~
tuia i se potriveşte lungimea cerută
indep,ărtind sau adăugînd zale. I
irite de montarea lanţului, acesta
spală in petrosin şi se unge cu
strat fin de ulei industrial (vasel
fină). După ce am montat lanţul
sau am Înlocuit zalele uzate, se
săgeata lanţului. Pentru acest luc
lăsăm bicicleta sprijinită pe ghidon
şa şi Învirtim de pedale. În acest
putem urmări uşor săgeata şi m
În care zal.ele calcă pe roţile di
KRISTA FILI
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OI". ing. ALEXANORINA AOLER
la gradul de luminozitate şi posibilită
Continuînd seria articolelor menite
ţile de aerisire existente. În privinţa
să orienteze tinerii În practicarea - cu
luminozităţii, se consideră suficient ca
eficienţă a unor variate activităţi,
su prafaţa ferestrelor să reprezinte a
materialul de faţă le oferă, de data
10-a parte din cea a pardoselii. Există
aceasta, Îndrumările specialistului În
recomandarea ca marginea de sus a
vederea amenajării unui adăpost penferestrelor să se găsească la 20 cm
tru creşterea păsărilor.
sub nivelul tavanului, iar marginea de
!(.
jos la 30 cm distanţă de podea
La calcularea spaţiului ce
În orice încăpere nefolosită din periexiste Între marginea inferioară
metrul gospodăriei se poate amenaja
restrei şi podea se
seama de fapadăpost
creşterea păsărilor.
aceasta va
acoperită cu
cazul
ouătoare se
de 20-25 cm, realizat
că se
rumeguş de lemn (inainte
Într-un
metru pătrat
de completarea aşternutului,
adăpost cu înălţimea de cca 2 m.
liber de sub geam va avea În
Nu vom insista asupra măsurilor
55 cm).
ce trebuie luate inainte de punerea in
O deosebită atentie trebuie să se
folosinţă a localu!ui, deoarece curăţi
acorde posibilităţilor de ventilaţie În
rea şi dezinfecţia acestuia se fac după
Încăpere. Cel mai eficient sistem de
metodele îndeobşte cunoscute. în caventilaţie se realizează prin construizul În care acesta a mai fost folosit
rea coşurilor de ventilaţie. Un asemepentru creşterea păsări lor sau altor
nea coş este prezentat În fig. 2. Ei este
specii de animale, se impune dezinconstruit din scînduri cu grosimea de
fectarea cu formalină (4,%" concen20 mm şi are În Asecţiune latura pătra
traţîe, cîte 250 g soluţie la 1 m 2 ) sau
tului de 40 cm. In interior, coşul este
monocloramină (2% concentraţie, 1 liîmpărţit În 4 compartimente, fiecăruia
tru la 3 m 2 ).
corespunzindu-i cîte un orificiu pentru
Ceea ce trebuie verificat pentru a
ventilaţie, situat În partea superioară
hotărî dacă o încăpere poate fi folosită
a coşului, adică cea care depăşeşte
în scopul creşterii păSărilor se referă

nivelul acoperişului (cca 60 cm).
În interiorul adăpostului, coşul de
ventilaţie se aşază cu capătul deschis
la o distanţă de 30 cm de aşternut.
Un asemenea coş de ventilaţie asigură
o bună aerisire Într-un adăpost În
care se găsesc 100-120 de găini.
În cazul unui efectiv de păsări redus, aerisirea se face prin orificii situate Între sau deasupra ferestrelor,
debitul de aer reglindu-se prin blocuri
de lemn prinse În balamale lateral.
După ce problemele aerisirii se consideră rezolvate, se poate trece la utilarea localului În vederea populării cu
păsări. În primul rînd, trebuie să se
confecţioneze patul de stinghii, care
serveşte ca loc de odihnă şi de dormit
găinilor. Aceste stinghii se confecţio
nează din bare de lemn cu secţiunea
de 6 x4 cm, calculindu-se că este necesar 1 m de stinghie pentru 5-6 pă
sări. Distanţa Între stinghii este de
35 cm. Între ultima stinghie şi peretele
adăpostului se Iasă o distanţă de
25 cm. Stinghiile se pot fixa intr-un
cadru de lemn, prins În balamale de
un suport fixat în spatele patului. În
acest mod stinghiile se pot ridica,
lăsînd posibilitatea de a se curăţa
locul de sub ele cu mai puţin efort.
Gunoiul produs de păsări În timpul
şederiî lor pe stinghii se acumulează
pe o platformă, care trebuie plasată la
90 cm distanţă de podea. Lăţimea platformei depăşeşte cu 25 cm prima
din fată. TinÎnd seama că
este frec~ent
operaţiilor de
se resă
din scînmai groase
mm), prevăzute
de susţinere pe partea dinspre

narea lui se ţine seama de recomandările specialiştilor privind spaţiul ne-

cesar ce trebuie asigurat pentru o
găină ouătoare: 30 cm lăţime, 40 cm
Înălţime şi 40 cm adincime.
Sistemul descris prezintă o serie de
particularităţi in legătură cu accesul
păsării in cuibar, asigurat de modul
de construcţie al uşiţei (fig. 6). Aceasta se inchide automat, urmînd ca pasărea să fie eliberată numai prin intervenţia îngrijitorului, ceea ce permite
tinerea strictă a evidenţei producţiei
de ouă. Indiferent de tipul de cuibar
folosit, se recomandă ca numărul acestora să fie cel puţin 20 la un efectiv
de 100 de găini.
Pentru o ingrijire corectă a păsări
lor În adăpost, acesta mai trebuie prevăzut cu următoarele utilaje: baia de
nisip, hrănitorul pentru concentrate,
hrănitorul pentru substanţe minerale,
adăpătorul.

Baia de nisip se g~seşte, de obicei,
plasată in faţa cuibarelor. Ea reprezintă o Iădiţă de lemn cu latura de 30 cm,

cu suprafaţa de 100 cm 2 , care, pe
lîngă nisip, mai conţine cenuşă şi
insecticide.
Hrănitorul pentru concentrate este
,alcătuit din cutii de lemn prevăzute În
interior cu un perete înclinat, iar la
bază prezentind un jgheab. Amestecul
de concentrate se scurge treptat În.
jgheab, pînă la golirea cutiei. Lungimea unui hrănitor poate fi de 11,50 m; el are un singur jgheab CÎnd
este fixat la perete şi două jgheaburi
cind se găseşte În mijlocul adăpostu
lui (fig. 7). LJn asemenea jgheab este
suficient pentru cca 50 de găini.

iN PAG, 19)

ca
găinile ouătoare mai

cu cuibare, Acestea se
paturi sau Într-o
'incăperîi.
cazuri
cuiba~
rele se pot amenaja
Încăpere
alăturată sau se construiesc
În acest scop, pe lîngă adăpost.
fig. 4 se prezintă un cuibar obişnuit,
simplu, care nu permite evidenţa strictă a găinilor ce-I folosesc pentru depunerea ouălor. Un sistem modern de
cuibare, recomandat pentru cei interesaţi să cunoască productivitatea fiecărei păsări În parte, este expus În
fig. 5. Acesta se instalează la o distanţă de 80 cm de podea; la confecţio-
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GEAMURI PENTRU
RAMELE ROMÂNEŞTI

FIG.2

Student NARCIS CERBU,
Bucureşti

o problemă ce se ridică În faţa foto-

amatorilor care realizează diapozitive
este aceea a protejării clişeelor montate În rame împotriva zgirierii şi a deformării termice.
Ramele pentr!J diapozitive de productie românească (fig. 1) nu au prevăzute prin construcţie geamuri de
protecţie. Atît zgirie rea, cit şi datormarea peliculei o resimt amplificat
posesorii de aparate fotografice cu 72
de poziţii (CEAIKA 2. CEAIKA 2 M
etc.) la care Într-o ramă intră două
poziţii. Cind se alternează fotografierea pe lungul şi pe latul formatului, se
ajunge la situaţia montării lntr-o ramă
a două imagini ce provin din porţiuni
diferite ale peliculei iniţiale, ambele
fotografiate, bineînţeles, În acelaşi
sens.
Pentru Început, trebuie procurat din
comerţ un sul de acetofan (de la raioanele cu articole foto) cu lăţimea de .
250 mm şi grosimea de 0,08 mm.
Pentru realizarea unor «geamuri»
de diapozitive din acest material, se
taie pe lăţimea sulului fişii de 30x
250 mm, după care se realizează drept-

unghiuri cu dimensiunile de 30x 75 mm
pe o fişie intrînd materialul pentru 3
diapozitive (fig. 2). Acasta dreptunghiuri prezintă o curbur~, de unde şi
necesitatea îndolrii lor ca În fig. 2 a,
şi nu ca În fig. 2 b. Se foloseşte
această curbură remanentă p~ntru
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Canalul ramei

FIG.4 _ _ _ _ _ _ _ _ _--t
Film

Cînd a mai rămas circa un sfert din
se taie surplusul de acetofan (fig. 3).
30
Se va căuta ca lnainte de montare
statică dintre film şi geamuri, ca şi să se indepărteze orice urmă de praf
pentru o lncastrare aproape perfectă de pe geamuri şi de pe film cu o pensua ansamblului film-geamuri in canalul lă cu păr moale (de veveriţă).
. ramei. in final se realizează intre film
Dacă se face indoirea ca ln fig. 2 b
Ramă şi geamuri un strat aproximativ uni- şi (sau) se şterg cele două geamuri
form de aer.
şi filmul cu o cirpă moale, se obţine
După ce se lndoaie dreptunghiurile o electrizare ce duce la puncte de conpe jumătatea lungimii lor, se intro- tact intre acestea, urmate de formarea
duce filmul 1n V-ul format şi intreg unor franie de interferenţă de tipul
ansamblul se aşază in canalul ramei. inelelor lui Newton (fig. 4).
clişeu afară,

flTllllll1
PI.IIIATUII
In scopuri decorative se pot realiza
fotografii pe diferite ţesături. Astfel,
se pot confecţiona abajururi deosebit
de interesante şi originale folosind
procedee fotografice.
Ţesăturile indicate sint cele subţiri,
cu structură regulată, neflauşate. Pregătirea ţesăturii este o operaţie importantă care trebuie executată foarte
corect. Ţesătura aleasă se spală bine,
dacă este nevoie se menţine in apă
caldă pentru a «intra», astfel încît
atunci cînd va fi uscată dimensiunile
să devină stabile. CIătirea ţesăturii va
fi abundentă, atît cu apă caldă cît şi
cu apă rece, pentru eliminarea completă a urmelor de săpun sau detergent. Nu se vor folosi detergenţi cu
adaos de chimicale oxidante (pentru
înălbire). Ţesătura aleasă trebuie să
fie uni, aIbă sau În culori deschise.
Ţesătura se calcă umedă, pentru ca
să fie perfect netedă.
în următoarea fază de lucru se impregnează ţesătura cu o emulsie fotosensibilă. Emulsia, folosind ca material de bază albumina, se prepară astfel: în' 250 mi de apă distilată se dizolvă
20 g de albumină, 2 g de bromură de
potasju şi 3 g de bromură de amoniu.

a

compen~a forţele de atracţie electro-

Ing. C. VASILESCU
astfel obţinută se ţine 12-24
de ore într-o sticlă bine închisă, Într-un loc intunecos şi răcoros. inainte
de depozitare, soluţia se agită bine.
Cantitatea de emulsie este În funcţie
de suprafaţa materialului textil ce urmează a fi impregnat, ca atare, cantităţile de substanţe de lŢIai sus se vor
multiplica după necesităţi.
Ţesătura, pregătită aşa cum s-a ară
tat, se introduce În soluţie, lăsîndu-se
să se impregneze bine. Se usucă într-un mediu fără praf, in stare întinsă,
pentru a nu forma cute. rn acest scop
se va prinde cu cîrlige pe' o sfoară
perfect Întinsă, atîrnîndu-se eventual
şi în partea inferioară cîrlige la distanţe
egale.
Emulsia, impregnată acum în ţesă
tură, se sensibilizează cu o soluţie de
azotat de argint. În 250 mi de apă distilată se dizolvă 30 g de azoiat de argint. Operaţia de sensibilizare se face
În camera obscură folosind o lumină
galbenă. Ţesătura se întinde pe un
geam curat şi se toarnă soluţia de
azotat de argint În mod uniform. Se
poate folosi un pulverizator, ceea ce
permite o răspîndire uniformă a soluţiei şi un consum redus. Ţesătura se
Soluţia

usucă la intuneric, la temperatura megălbuie. Verificarea se face În semidiului ambiant. Astfel s-a obţinut o . intuneric, eventual numai Într-un colţ,
ţesătură fotosensibilizată, substanţa
pentru a nu afecta contururile În cazul
fotosensibilă fiind bromura de argint
În care o expunere suplimentară este
care se formează În emulsia de alnecesară.
bumină.
•
Pentru ca imaginea formată să ca~
O emulsie mai puţin sensibilă, pe pete consistenţă, ea se tratează Într-o
bază de clorură de argint, se obţine
soluţie de tonare-fixare.
folosind o altă reţetă..În 250 mi de apă
Soluţia A: în 250 mi de apă distilată
distilată se pun 20 g de albumină şi
se dizolvă 31 g de azotat de plumb
se amestecă bine prin batere cu telul
sau acetat de plumb.
5-10 minute (sau folosind un mixer
Soluţia B: in 375 mi de apă distilată
se dizolvă 95 g de tiosulfat de sodiu.
electric). Soluţia se Iasă să se limpezească şi se prepară În acest timp o
Soluţia de tonare-fixare se obţine
altă soluţie,tdizolvind În 250 mi de apă
amestecînd şi agitind soluţiile A şi B
distilată 2 g de clorură de sodiu şi
cu 24 de ore Înainte de Întrebuintare.
2 g de clorură de amoniu. Soluţia limDacă este nevoie, soluţia se filtrează
înainte de a fi utilizată.
pezită de albumină se amestecă cu
Durata de imersiune a ţesăturii pencea de-a doua soluţie, se agită bine
într-o sticlă, care se Iasă 12-24 de ore
tru tonare-fixare este de 7-10 minute,
timp În care se formează o imagine
bine Închisă.
Expunerea ţesăturii fotosensibile se
brună.
face prin copiere Într-o ramă de copiat.
Ultima fază de lucru constă într-o
spălare În apă curgătoare cel puţin o
Negativul va trebui să aibă dimensiuni
oră, urmată de uscarea ţesături! 1ntr~un
adecvate; eventual se-poate realiza un
montaj de negative, lipindu-Ie cu bandă
loc ferit de soare. Tesătura se calcă
cu fierul la o temperatură moderată,
adezivă. Desigur, dacă necesităţile deÎn final vom reda cititorilor modul
corative o cer, se pot folosi pozitive,
În care se poate obţine albumina neobţinîndu-se imagini negative. Expucesară realizării retefelor descrise. Se
nerea se face la lumina zilei (lumină
bate spumă cu telul sau cu mixerul
difuză), aşadar, negativul va fi deasupra
un volum de 200 cm.l de albuş de ou,
ţesăturii. Dacă suprafaţa este relativ
mare, se va presa negativul (sau mon- care se Iasă apoi să se limpezească.
tajul de negative) cu o placă de sticlă A!buşullimpezit se toarnă pe un geam
foarte curat şi se Iasă să se usuce
curată şi de o bună transparenţă.
Timpul de expunere se va determina Într-un mHdiu lipsit de praf. Se C!b~in
experimental. In principiu, expunerea astfel 30-:3:) 9 (10 albumină.
Desigur, ,)bt'ncrea unor rezultate
durează pînă cînd În zonele transpa~
rente ale negativului apare o coloraţie ireproşabile presupune o anumită înbronz-aurie. părţilor Întunecate ale ne- demînare. care se cîştigă făCÎnd CÎtegativului le corespunde o coloraţie va lucrări de probă.
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APLICATII ,
Un circuit foarte simplu pentru măsu
rarea intensităţii luminii, utilizabil de pildă în scopuri fotografi ce, este arâtat în
fig. 7.11. O sursă de tensiune polarizează
fotodioda. Curentul său invers,' liniar cu
iluminarea, este măsurat cu un instrument a cărui sensibilitate trebuie să fie
conformă cu nivelurile de iluminare ce
trebuie măsurate. Potenţiometrul permite
reglarea indicaţiei la cap de scală pentru
etalonare. O variantă mai perfecţionată a
acestui montaj este cea din fig. 7.12. Introducerea unui etaj de amplificare cu
un tranzistor permite folosirea unui instrument mai robust, de exemplu de 1 mA,
şi măreşte sensibilitatea la lumină.
Figura 7.13 reprezintă o schemă cu
amplificarea sporită, în etajul final folosindu~se ca sarcină un releu ce se poate
utiliza la diverse comenzi de automatizare. La lumină, un curent apreciabil
intră în baza lui TI' deblocîndu-l. Ca
urmare, T 2 îşi micşorează curentul de
colector, iar T 3 şi-l măreşte; rei eul anclanşează şi încl1ide contactele de lucru.
Atunci cind lumina are variaţii lente de
intensitate, pentru a uşura regimul termic al tranzistorului final şi a face ca
anclanşarea şi declanşarea releului elec-

tromagnetic să fie ferme, se poate utiliza
o schemă cu circuit basculant Schmitt
(fig. 7.14). Tranzistoarele T 2 şi T 3 , cuplate
prin rezistenţa de emitor comună, constituie circuitul basculant; el este precedat şi urmat de CÎte un etaj amplificator
de curent continuu. Atunci cînd nivelul
de iluminare al fotodiodei creşte (chiar
lent), 1''f intră treptat în conducţie şi tensiunea în colectorul său scade. La un
anumit prag) reglabil cu potenţiometrul
de 15 kO, T 2 se blochează, iar T 3 intră
brusc în conducţie. Ca urmare, T4 conduce şi releul anclanşează. Astfel, T 4 lucrează în regim de comutaţie şi poate
comanda o sarcină importantă fără a
depăşi puterea disipată maximă admisă.
Cînd nivelul de iluminare se micşorează,
fenomenele se petrec în sens invers, iar
reI eul declanşează.
In schemele prezentate se poate utiliza
oricare dintre fotodiodele cu siliciu indicate în tabel, in funcţie de scopurile
urmărite şi de posibilităţi.
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o cutie ad~cvată pentru montarea
aparatului este caseta pentru păstrarea
diapozitivelor (de la magazinele cu articole foto~ Alimentatorul se instaleaZă
pe fundul cutie~ iar betametrul propriuzis pe capac. Poziţiile comutatoarelor
vor fi marca,te prin inscripţiile din schemă (PNP, NPN etc.~ Bucşele pentru
conectarea instrument ului şi soclul pentru tranzistor trebuie să asigure contacte ferme. Potenţiometre1e pot fi liniare sau logaritmice.
Piesele cu valori critice sînt rezistenţele R2 şi R3' care trebuie sortate la
punte sau ajustate prin grupare serieparalel.
în realizarea acestui montaj, autorul
a folosit o schemâ. de principiu recomandată de radioamatorul Y03 AVE.

90·

90·

(URMARE DIN PAG. 17)

FIG.5

Hrănitorul pentru substanţe minerale este mai mic şi prevăzut cu un
singur jgheab. Alături de el trebuie
să se găsească o vergea metalică
pentru omogenizarea conţinutului care, de obicei, absoarbe umiditatea din
aer (praf de scoici, cretă, cărbune,
pietriş etc.) - fig. 8.
Adăpătorul trebuie să asigure apă
proaspătă - la discreţie - păsărilor.
Acesta se poate confecţiona dintr-o
sticlă sau dintr-un vas cilindric de tablă care se aşază cu gura in jos Într-o
farfurie inaltă de cca 5 cm. La marginea vasului se crestează un mic orificiu prin care apa se scurge pe măsură
ce se goleşte farfuria. Un vas cu capacitatea de 5-6 litri asigură apa nece- .
sară pentru cca 100 de găini, cu condiţia de a fi umplut de 2-3 ori pe zi
(fig. 9, 10).
Pe scurt, acesta este utilajul necesar
pentru intreţinerea păsărilor intr-un
adăpost de capacitate redusă. Prezenţa in faţa adăpostului a unui teren acoperit cu iarbă - de preferinţă lucernă
sau trifoi - sporeşte capacitatea productivă a păsărilor, asigurîndu-Ie un
aport de hrană proaspătă, bogată in
vitamine pe toată durata sezonului
cald. In acest caz trebuie luate măsuri
ca păsările să aibă
iarbă
adăpătoarele necesare.

Din şnur gros de mătase sau bumbac (alb sau colorat), din sfoară, de
asemenea aibă sau colorată (după
dorinţă), se confecţionează cu ajutorul unor mici fragmente de piele (roşie,
neagră sau orice altă culoare) un cordon modern, ce poate fi purtat la pantaloni dintr-un material uşor, la o fustă
sau o rochie din ţesătură de lînă sau
bumbac. Bucăţile de piele pot proveni
din mănuşi vechi sau din genţi de
damă care nu mai sînt folosite. Ele

se vor aplica peste capetele sforii sau
şnurului, ascunzîndu-Ie şi împodobind, totodată, În mod elegant, cordonul obţinut.
Modul de confecţionare a cordonului reiese clar din desenele alăturate.
Ele prezintă mai multe variante de cordoane: mai late sau mai înguste, cu
mai multe sau mai puţine fragmente
de piele.
~

M. P.

UII CIRBI' MIBERII

PABAPBAGIL
"MBLABIN4"

M. PETROVICI

Parapragul este menit să etanşeze
partea de jos a uşii, dar, in acelaşi timp,
poate avea şi o altă funcţionalitate
ambientală, de natură estet1că: suspendîndu-I de un cui, punîndu-I pe
fotolii sau canapele in camera copiilor,
va fi o adevărată bucurie pentru aceş
tia, amuzîndu-i copios.
Pentru «omida» din imagine - «Melarina» - s-au folosit: 60 cm de cergă
sintetică pufoasă bej; două sculuri de
melană tip «Irina» (unul maro-roşcat,
iar altul roşu-rubiniu, fiecare de 100 g);
citeva fire de melană aibă, albastră şi
neagră; 80 cm de şifon; 7 m de şnur
roşu răsucit, mătăsos; 50 cm de elastic; materiale secundare textile mărun
ţite pentru umplerea burdufului.
Parapragul tip omidă pe care vi-I propunem se compune di.. două părţi
distincte: capul şi trunchiul. Preferînd
un trunchi mai voluminos, s-a confecţionat, În mod special, un săculet din
şifon, cu lungimea de 80 cm şi' diametrul de 27 cm, lăsînd unul dintre
capete desfăcut,. În scopul umplerii
lui. După ce trunchiul este gata, se
coase şi la acest capăt, urmind ca
apoi să se fixeze, În cîteva puncte
foarte strînse, capul «Melarinei» - o
minge uşor ollalizată - cu dimensiunile: lungimea de 30 cm, iar diametrul
de 32 cm.
Respectind aceleaşi dimensiuni şi
pentru husa ce urmează s-o realizăm
din cergă sintetică, la cele două capete
ale trunchiului şi la partea inferioară
a capului vom executa tigheluri prin
care vom introduce elastic pentru desfăţarea uşoară În vederea spălării.
Husa destinată capului va avea forma, de asemenea, ovalizată. Cu melană aibă şi albastră se brodează ochii
luminoşi şi expresivi, genele cu melană neagră, iar gura cu rosu aprins.
Pentru a-i spori farmecul. se fixează,
cosind pe creştet, in părţi repartizate
În mod egal, fire de me/ană maro-roş
cat (cite 45 cm de fiecare parte), din
care se vor impleti două codiţe legate
cu funde, realizate din şnurul rămas.
Nu trebuie uitat Însă bretonul, lung de
10 cm, mătăsos, care ii va adăuga
«Melarinei» un aer ştrengăresc. Din
aceeaşi melană se va executa şi se va
fixa codiţa (citeva fire maronii, lungi
de 9 cm).
După ce s-au imbinat cele două părţ.

ale parapragului, de la baza codiţei,
cu ajutorul şnurului răsucit, se vor delimita (prin strangulare) segmentele
«omizii» - 7 intervale - la distanţe
egale, din 10 in 10 cm, În lungimea
corpului, În aşa fel incit şnurul să fie
petrecut peste trunchi strins şi innodat fără Întrerupere, ca la coletele

I ,! . .
_.1

poştale.

Cînd se ajunge la nivelul gitului,
pentru a-I marca mai bine, cu şnurul
rămas se formează o fundă. Şi inventivitatea işi poate croi drum mai departe ... fixînd pe partea dorsală a corpului, În punctele de încrucişare ale
şnurului, 7 pompoare roşii, bogate,
pufoase şi bine rotunjite.
Pentru executarea pompoanelor intrebuinţăm două cartoane suprapuse
(copertele unui bloc obişnuit de desen). Trasăm, cu ajutorul compasului,
7 cercuri cu diametrul de 7 cm. Din
centrul fiecărui cerc, tot cu compasul,
vom contura alt cerculeţ În interiorul
celui mare, diametrul lui fiind de.2 cm.
Se decupează cele două cercuri concentrice, apoi cerculeţele din interiorul fiecărui cerc mare, totul În dublu
exemplar.
Vom trece melana roşie, În patru
fire, printr-un ac mare, ata fiind cît se
poate de lungă, apoi, ţinînd cite două
cercuri suprapuse, Înfăşurăm aţa pe
grosimea cercului din mijloc spre exterior, fixind nodul În partea dinafară.
Imbrăcăm cercul de jur-împrejur cu
melană În mai multe straturi suprapuse, pînă cînd umplem orificiul. mic.
Desigur, nodurile rezultate trebuie intotdeauna să fie situate În partea exrioară a cercului mare. Cînd cercul
este complet îmbrăcat, introducem
vîrful foarfecelui Între cele două cartoane pentru a taia, exact la jumătate,
firele de pe intreaga circumferinţă, ţi
nînd strins cercul pentru ca firele tă
iate să nu se deplaseze.
Se pregăteşte o aţă tare, de preferinţă in nuanţa pompoanelor, care se
trece printre cele două cercuri de carton legind strins mijlocul firelor tăiate,
iar firul rămas se foloseşte ia prinderea pomponului de şnurul răsucit.
Rotunjirea pompoanelor cu foarfecele şi fixarea lor constituie ultimele
operaţii.

...

INGRIJIREA

iNCALTĂMINTl1
,

- Pentru o folosire mai îndelungată,
încălţămintea va fi curăţată şi unsă cu
un strat subţire de cremă de ghete sau
de ceară. Un strat mai gros de cremă
dăunează pielii, producînd În ea cră
pături.

- O dată pe săptămînă, Încălţă
mintea de piele se şterge cu o cîrpă
umezită cu terebentină sau cu benzină. În -felul acesta petele şi resturile
Se Întinde apoi un
de cremă
strat subţire
cremă şi cu o cîrpă
sau cu o perie se obţine lustru! necesar.
- Pentru încălţămintea din piele
moale, aibă sau În culori deschise nu
se foloseşte peria. Acest g.en de Încălţăminte se curăţă În felul următor:
se şterge suprafaţa de piele cu o cîrpă
de lină, apoi cu o altă cîrpă curată se
intinde peste ea o cremă incoloră sau
În culoarea pielii şi se Iasă pentru
uscare o noapte. Dimineaţa se şterge
cu o cîrpă de lină sau de catifea. Încălţămintea aibă sau În culori deschise
se şterge o dată pe săptămînă cu o
cîrpă Înmuiată În lapte sau smîntină.

Dacă se observă că Încăltămin
tea de antilopă Începe să lucească,
aceasta se şterge cu o bucăţică de
piele sau se curăţă cu o perie din păr
aspru.
- Îneălţămintea Iăcuită nu se va
ţine În apropierea surselor de căldură.
Cînd acest gen de încălţăminte nu
este purtată, trebuie,'din CÎnd În cînd,
să fie ştearsă cu o CÎrpă Înmuiată in
lapte. Elasticitatea fetei Încăltămintei
de lac o asigură ungerea acesteia cu
ulei de ricin sau cu glicerină. locurîle
cu luciul vătămat se şterg cu ceapă
tăiată, după care se lustruiesc cu o
cîrpă moale, uscată. În lipsa glicerinei
se foloseşte vaselină. Tot pentru un
lustru frumos, încălţămintea de lac
poate fi dată, uneori, cu albuş de ou.
- Este interzisă uscarea Încăltă
mintei ude lîngă surse de căldură.
Pentru uscare se procedează În felul
următor: se indepărtează, cu apă rece,
murdăria (sfatul acesta nu se aplică
şi la încălţămintea de antilopă sau din
velur) şi se umplu bine ghetele, pantofii etc. cu hirtie. După cîteva ore,
umezeala este absorbită de hîrtia din
interiorul Încăltămintei.
- Pingelele' din piele au o mai
mare durată de utilizare si devin mai
puţin permeabile dacă sînt impregnate
cu ulei de in fiert sat! cu gudron vegetal. În aceiaşi scop se poate folosi
şi un amestec, În părţi egale, de ceară
galbenă şi grăSime de berbec GU care
se ung pingelele de mai multe ori.
Pentru impregnarea feţei şi a pingelelor Încălţămintei de vînătoare şi
sportive se utilizează un amestec pregătit În felul următor: se topesc la foc
slab, 'intr-un vas, 50 9 de parafină şi
se adaugă: 200 9 de ulei de in fiert,
100
de soluţie de
cauciuc şi
100 9 de terebentină.
a obţine
elasticitatea materialului pe care urmează a fi folosit amestecul, se comnlp,tP,17i'1 cele de mai sus cu 100 9 de'
de rici n.
i m preg nare, Încălţămintea se
pentru uscare citeva
zile.
MARIA PĂUN
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E. V ARGHEŞ, desi9n~r

In numărul trecut am sugerat două nu durează mai mult ca manevra de
variante de amplasare a garnituri lor -extensie a unei canapele. indust~iale.
de hol, una din garnituri fiind con- - Pentru rest,:,1 garsoniere.!, o .var~antă
struită de amator după principiul mo- de mobilare este prezentată In fig. 4.
dulelor.
Aici vedem amplasată lîngă fereastră
Vom relua ideea aplicind-o la mobi- o masă obişnuită 60x 100 cm cu 4
larea functională a unei garsoniere fo- scaune, un perete despărţitor format
losind patru module cu spătar şi două dintr-un dulap scund cu 3. uşi; p~ste
fără spătar (taburete).
care este montată o aşa-zisă «grilă»,
Un fragment din planul unei garso- formată din rafturi dimensionate după
niere este reprezentat În fig. 1, unde mărimea obi~ctelor ce I~ vom ~şeza.
vedem aşezate 6 module În varianta In ceea ce pnveşte asocierea obiecte{{colt de conversatie».
..
lor, trebuie să fim foarte precauţi;
să privim acum fig. 2 - În noua va- alături de cîteva cărţi frumos legate
riantă cele 6 module s-au asamblat se mai pot aşeza sfeşnice de argint
Într-u~ confortabil pat de două per- sau cupe, unul sau două obiecte de
soane.
ceramică artistică, o colecţie de pipe
Pentru ca modulele să nu se depla- şi multe flori. Trebuie să avem in veseze În timpul nopţii, vor fi prinse intre dere că prin această «grilă» trebuie să
ele cu ajutorul unor piese metalice În treacă lumina de la fereastră, deci să
formă de U (scoabe), conform fig. 3. nu o încărcăm excesiv. Deşi a devenit
Piesele se confectionează din tablă o obişnuinţă ca o mulţime de instalaţii
de fier de , ,5 mm 'grosime. Pentru a acustice să fie stivuite pe rafturi de
nu impiedica inchiderea capacului, se bibliotecă, «Ia vedere», considerăm că
va pili in cantul peretelui lăzii un lăcaş este mai practică montarea lor Într-un
cu o adincime egală cu grosimea dulap special, care le fereşte de praf
scoabei. In timpul zilei, scoabele pot şi de loviri accidentale. Dacă totuşi
sta in lăzi. Pentru a evita deplasarea dorim să le lăsăm la vedere, este mai
pernelor, vom coase pe două părţi ale comod să le montăm lingă fotolii, pe
pernei cîte un şiret lat şi subţire la o ma'să special construită şi amplasată
culoarea stofei, pe care il vom innoda intr-un colţ; d~că nUf!1ărul aparatelor
su'b capac. După inchiderea lăzii, şi- şi volumul lor smt .~.art, a!uncl se p~ne
retu riie strînse sub capac nu mai per- problema construirii unUI colţ muzIcal
mit deplasarea pernei .. Asamblarea . (prin amenajarea unui corp cu rafturi
modulelor În formă de pat şi invers dimensionate in aşa· fel incit .să cu-

prindă toate piesele). Intr-unul din
numerele viitoare ne vom ocupa de
construcţia unui asemenea corp, ca
şi de construcţia unei grile. Dar oricit
de ingenios vom mobila o Încăpere,
nu vom putea crea o ambianţă adecvată fără o iluminare potrivită.
Lumina zilei care pătrunde in incă
pe're pe ferestre poate fi (~filtrată» prin
perdele, de obicei, albe sau colorate
În nuanţe foarte pastelate. Trebuie să
. evităm perdelele cu model in ţesătură,
deoarece, pe lîngă o importantă absorbţie de lumină, mai au şi efectul
destul de neplăcut al unei suprafeţe
cu model «frămîntat», greu de suportat cu restul lucrurilor din încăpere şi
foarte obositor.
In orice caz, vom evita perdelele cu
flori brodate cu roşu sau alte culori
vii, care vor deveni inevitabil puncte
de concentrare vizuală obsesivă şi
care vor «deturna» privirea de la restul
incăperii, oricît de rafinat ar fi mobilată.
·P.erdelele se vor monta pe galerii vopsite În culoarea zugrăvelii sau tapetate
cu tapetul din încăpere. Se mai Îmbracă galeriile şi cu stofă din tapiţeria
mobilei existente sau se pot furnirui

Fig. 6
1 - cutie de lemn
2 -diblu
3 - cirlig
4 - plicuţi din plastic pentru
reglarea tnilţimii
5 .:.....difuzor lumini

®

6
natur, după care se Iăcuiesc incolqr
mat (palux). Tn comerţ se găsesc galerii băiţuite şi lustruite care se potrivesc numai la mobila băiţuită şi lustruită. Galeriile din profil de aluminiu
se pot folosi mai ales În bucătării,
unde avem contururi decorative de
aluminiu la mese şi dulapuri.
În fig. 5 vă sugerăm două variante
de coasere a perdele lor. Pentru a şti
(CONTINUARE

IN

PAG. 23)
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1 - misuţi pAtrati
2-lampA
3 - misuti de servit
4 - corp cuprinzind aparaturi
audio, cirţi, obiecte etc.
TUB FLuOltMCENr

1

~DDD

D3D

4

D

4
bucătărie

5 - corp biblioteci dulap
6 - comodi cu grili
7 -masi
a-scaun

6
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RECONDITIONAREA
,
rOLELOR
in practică se ridică de foarte multe
mai gros. Îngroşarea stratului de fosfat se ·face intr-una din solutiile de
ori problema rebobinării unor transforma.toare sau confecţionării de transfosfatare preparate după cum urmează;
formatoare noi din tole vechi, cu urme
Baia a) Se dizolvă Într-un litru de
apă 30 g de azotat de zinc, Zn(N0 3 h
vizibile de coroziune (rugină). Tolele
ruginite nu sînt utilizabile pentru conşi 300 g de soluţie 10% acid fosforic
fecţionarea transformatoarelor, deoa(H 3 P04 ). Se adaugă, incet, soluţia
rece prin ruginire se reduce secţiunea
concentrată de hiroxid de potasiu
utilă a miezului şi creşte volumul to(KOH) pînă CÎnd începe formarea unui
lelor. Curăţirea prin metode mecanice
precipitat ~Ib.
(polizor, hirtie abrazivă, perie de sîrmă " Baia b) Intr-o soluţie de acid fosetc.) nu dă rezultate eficiente. Probleforic 7-8% se adaugă 50 g de azotat
ma se poate rezolva prin dizolvarea
de sodiu (NaN0 3 ) şi oxid de zinc
chimică a ruginei şi pasivarea tolelor
(ZnO) pînă CÎnd acesta nu se mai
dizolvă.
împotriva coroziunii ulterioare cu pelicuie chimice rezistente, urmată de o
Baia c) Se dizolvă 50 g de azotat
eventuală Iăcuire:
de zinc şi 50 g de fosfat primar de
Rezultate optime se obţin după Ufsodiu (NaH 2 P04 ).
mătorul tratament;
Cu una dintre soluţiile a, b sau c,
1. Spălare şi degresare
încălzită la
se acoperă Într-un
Tolele demontate se
Într-un
vas din
timp de 10-30 de
vas emailatsaudinşiseaco-minute.agită tolele, schimbîndu-Ie
24 de ore cu o solutie de
În vas. Tolele astfel tratate se
hidroxid de sodiu (sodă causse usucă la cald.
de fosfaţi de zinc
Înşi
astfel
are
de
anticorosive deosebite
este
un bun izolator
la constructia Tr""ne>Tnrrn::>J_
toarelor, nemaifiind n'ecesară adău
aarea foliiior de hirtie.
~

3.

lăcuirea

Lăcuifea

nute (Ia straturi foarte groase de-rugină pînă la o oră), timp În care
tolele sînt agitate de mai multe ori.
T olele astfel decapate se spală cu
apă şi se usucă la un loc cald.
Proiecţia anticorosivă

Tolele decapate În acid fosforic se
acoperă cu un strat de fosfat de fier
foarte subţire. Acest strat prezintă
proprietăţi anticorosive dacă este ceva

tolelor fosfatate este obligatorie doar pentru aparatura ce urmează să funcţioneze În mediu corosiv. Tolele fosfatate se Iăcuiesc cu
orice lac pe bază de ulei. Aplicarea se
face ia diluţii mari de lac În solvent,
pentru a obţine straturi cît mai subţiri
şi se realizează prin pulveriza re.
Ing- IOSIF LINGVAV

SEMN
DE CARTE

Pentru acest semn de carte avem
nevoie de 20-25 cm de panglică ornamentală, cîteva fire de melană tip
«Irina», 10-15 cm de panglică (Iată
de 5-6 cm) de mătase (aibă sau
roză) şi o bucată de carton. fn primul rînd realizăm capul tăind din
carton forma feţei ({tJ 5 cm), peste
care se
un strat subţire de
vată.
se îmbracă acum cu
de mătase. Din firele de
se împletesc cod iţele, care,
la rîndul
se lipesc pe partea
din
a capului, ÎncadrÎnd şi
faţa.
panglică desenăm chipul
unei fete. la· sfîrşit
panglica
ornamenîală.

I
ONAR
FILATELIC
Apareiaj - desen care imită modul
de aşezare a elementelor unei zidării
aparente, cu cărămizile dispuse tipic,
În specia! la zidurile de faţadă ale unui
edificiu. Acest tip de desen a fost utilizat la ornamentarea cadrului din jurul cercului periat, la mărcile clasice
româneşti din anii 1866-1877.
Bandă.- ansamblu alcătuit din minimum trei mărci poştale identice, neseparate, in poziţie orizontală sau verticală; ştraif.

PRIN RADIO
VERTICAL
1) Localizare radio - Grup; 2) Instrument de măsură; 3) Dragu Petre;
- Pentru mecanismele radioreceptorului; 4) Personaj al lui Creangă
Inregistrări pe disc sau bandă; 5) Marcă
de radio - Pe margini rar! 6) DeRlasez
.,.- Pe ţărm; 7) Difuzor sau ... - In zefiri; 8) Tub gol! - Teze pe dos Plantă (pl.); 9) Ghidaj pentru aeronave; 10) Arată pe scală - Febră fără
temperatură; 11) In secţiune! - Blin-

ORIZONTAL

1, Măsurători radio; 2) Curent elec-

tric (pi.) - Masa constructorului radio; 3) Dan şi Petrică, constructori
radio- Tnmagazinează muzică - Bun
contra paraziţilor; 4) In eter.- Festive
Notaţie
sau nu; 5) Radioreceptor la circuite integrate - A aduna; 6)
Radio fără baterii - Constantin Cazacu- Tip de tub electronic; 7) Vine
de la telex; 8) Lumea undelor- A
şaptea e filmul; 9) Partea din aval a
piciorului de pod - Orei; 10) Cap de
mufă! Perforaţii tehnice.

2

dări.

IOAN ALEXA

3

4

5

6

7

8

9 10

11

Burelaj - desen executat din linii
fine, încrucişate sau paralele, care
serveşte drept fond şi din care se detaşează desenul principal ai mărci!
poştale.
CartofiUe - disciplină care se ocupă cu colecţionarea, studierea şi expunerea, după anumite criterii tematice, ştiinţifice, artistice etc., a cărţilor
poştale ilustrate.
Cenba,i - prezentarea unei mărci
poştale in cadrul lăsat de dantelură
sau de tăieturiie marginale, care 11 separă de mărcile invecinate. Un bun
centraj se caracterizează prin integritatea timbrului, cu marginile egale
pe toate cele patru părţi (margini, in
principiu, egale cu jumătatea spaţiului
care separă două timbre).
Coală ansamblu format, in general, din 50 sau din 100 de mărci
poştale, nedesprinse una de alta, de
obicei de formă dreptunghiulară, mai
rar de altă formă, grupate in rinduri
de cite 10, tipărite pe aceeaşi foaie
de hirtie şi variind intre ele după tipul
de imprimare sau după dimensiunile

lor.

Coliţă coală mică de hîrtie pe
care este imprimat un ansamblu alcătuit din una sau din mai multe mărci
poştale, identice sau nu, acoperind o
suprafaţă mai mare decît a mărcilor
cuprinse şi avînd, uneori, pe margini,
inscripţii sau ornamente legate de
tema sau de ocazia cu care a fost lansată

cît material este necesar, trebuie să
din hîrtie de ziar ·nişte ştraifuri
pe care le lipiţi cap la cap şi le pliaţi
după model; intinzind pliurile hirtiei şi
măsurînd lungimea totală, aflăm cit
material trebuie să cumpărăm pentru
perdelele noastre. Cind al/em un perete
intreg cu geamuri, galeria şi perdelele
vor avea lungimea intregului perete,
iar Înălţimea va fi aleasă În aşa fel
incit perdeaua să «cadă» pină aproape
de podea (aproximativ 5 cm).
Vă prezentăm mai jos o variantă interesantă de iluminare acentrică cu
lămpi fluorescente mascate intr-un
difuzor de lumină original, de efect şi
uşor de construit. Instalaţia electrică
o lăsăm pe seama electricianului autorizat, singurul În măsură să realizeze o lucrare corectă. In centrul tavanului se montează o cutie de lemn
vopsită În culoarea zugrăvelii, unde
montăm droselul, condensatorul şi
starterul. De aici plecăm cu un cablu
cu 3 fire, care va face o uşoară săgeată
pe tavan pină la punctul nou unde vom
agăţa lampa (atenţie la diblul din tavan, care trebuie să fie foarte bine
incastrat!); de aici, cablul se agaţă intr-un cirlig şi coboară pină la o inălţi
me pe care o putem regla dintr-o buclă, conform fig. 6. Construcţia lustrei
eate simplă şi uşor de dedus din fig. 7.
Cele patru socluri se prind două cite
două pe cîte o bucată de tablă; cele
două bucăţi de tablă, cu soclu riie
montate şi găurite la centru, se montează pe o tijă de metal 1/> 4 mm, falciată la capete, care se distanţează precis cu ajutorul unui tub de PVC tăiat
În aşa fel ÎnCÎt să permită introducerea
a lămpi for În soduri.
de lumini se I'nnC'l"r.,;",,,,,fo

tăiaţi

STAN PETRICĂ
Tumu Severin .
Reveniti cu alt material.
GOLU MBOVICI DAN - B
reştii FRROIU' DANIEL - Bu
In limita spaţiului disponibil.
DANCIU MIHAI- Vişeul de S
MOZEi IOAN - jud. Arad; A
TOMA - ~aşi; BIRAu LUI
Hunedoara; H. ONISIUC BĂDICA LIVIU - Ploieşti; IVA
CIU N. -:Brăilaj PASCU DAN
Bucureşti; A VASILICHIOAIEI
- Botoşani
Materialele primite de la dv. nu
deplinesc condiţii de publicare.
BERCEA VALERIU - Timişoarâ
Materialele publiGate la rubrica «Revista revistelor» nu totdeauna au prezentat toate detaliile constructive, din
lipsă de spaţiu. °Construiti un compresor.o de di'namică după articolul publicat În 1975, nr. 1, pag. 10. o

WEL TMANN' H. - Sibiu
Releu cu anclanşare la 2,5 V se
poate găsi foarte greu~ deci schema
pr0p.usă nu este publicabilă.
pAUN IOAN - Craiova
Adresaţi-vă unei cooperative specializată În depanări radio-TV
ST .lNESCU DAN - Bucureşti
Pentru osciioscop se folosesc tuburi
catodice cu deflexie electrostatică;deci
nu cele pentru televizoare.
Sperăm că aparate produse la Ţi
mişoara se vor găsi În curînd in comerţ.

CHIRILA O. MARIUS -

Ocna

Mureş

IOANIDA COSTEL - Argeş
Amplificatorul de antenă publicat În
nr. 10/79 nu poate fi realizat decit cu
tranzistoarele indicate În schemă.
TOTE GH. IOAN - Zirimicea
Schema trebuie experimentată. Vă
recomandăm să folosiţi o schemă publicată În «Tehnium».

BABU$ VLADIMIR - Ploieşti
Intrarea unui decodor stereo se cuplează la ieşirea discriminaforului din
receptor. Ieşirile decodorului se cuplează la cele două amplificatoare AF.
HURMUZ CALIN - laşi
. o
Materialul trimis la oredacţie Ş mai
fost publicat În «Tehnium».

0101 2SC631A

0102 2SC631A

0103 2SC634A

0104 2SC633A

Aşteptăm alte montaje - acesta este
nepu blicabi 1.
TEODOSIU DAN - Bucureşti
Schema propusă de dv. ~ste copiată
greşit din alte lucrări.
SIMIONOVICI VIRGIL - ClujNapoca
o
Nu cunoaştem cartea la care vă
referiţi.

I.M.

clucA

MIHAI - Briila
Am reţinut sugestiile dv.
COMAN BENOIU - Slatina
~m reţinut materialul spre puolicare.

0105 2SC633A

0301 2SC633A
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GRIGOROV BORIS- Tulcea
Padea de inregistrare-redare magnetică a complexului TC-219 este
stereo, montată cu elemente clasice.
În schemă sînt prezentate preamplificatoarele, oscilatoarele de ştergere
şi premagnetizare, precum şi sistemul de reglare automată a vitezei motorului.
Va!orile componentelor şi tipul diodelor şi al tranzistoarelor sînt arătate
pe schemă.
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