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non noi apartamente -
fice ale al lX-mea. 

AIHITI TU -
SISTIIATIZA I 

Intr-o societate modernă, in plină 
dezvoltare, activitatea de construcţii 
şi arhitectură este o componentă 
hotăritoare a progresului, un dome
niu profesional de maxim interes, un 
vast cimp de afirmare a personalităţii 
umane, a puterii de creaţie. 

La procesul de concepţie al viitoa
relor edificii, alături de arhitect, parti
cipă direct tehnicianul arhitect şi de
senatorul tehnic specializat. Alături 
de inginerul constructor ia parte la 
transpunerea spaţializată a proiectului 
maistrul constructor, specialist de ne
Înlocuit. 

Integrat efortului colectiv al invăţă
mîntului nostru de pregătire a viitori
lor specialişti, Grupul şcolar de con
strucţii,arhitectură şi sistematizare din 
Bucureşti, pregătind noi şi noi gene
raţii de viitori specialişti În aceste do
menii, se înscrie ca o instituţie de 
deosebit prestigiu, fiind dealtfel şi 
cea mai veche şcoală de construcţii 
din ţară, infiinţată in anul 1874. 

Aflat În plin centru bucureştean, 
Grupul şcolar de construcţii, arhitec
tură şi sistematizare, dispunînd de 
clădiri şi o Înzestrare didactică mo
derne, de un corp profesional cu mare 
experienţă, oferă elevilor săi deosebite 
condiţii de lucru, inclusiv pentru cei 
din provincie, care Dot locui intr-un 

Ing. " CALINESCU 
confortabil cămin şi pot lua masa la 
cantina şcolii. 

Prima treaptă a liceului industrial 
nr. 22 cu profil de construcţii se poate 
urma prin simpla inscriere a candidaţi
lor din toată tara, numărul locurilor ne
fiind limitat. Cea de-a doua treaptă a 
liceului este absolvită anual de citeva 
sute de elevi. 

Conform aptitudinilor şi dorinţelor 
manifestate, absolventii ei obtin cali
ficări de desenator teh'nic pentru con
strucţii. arhitectură şi sistematizare, 
constructori structuri, constructori in
stalaţii tehnico-sanitare. 

In timpul şcolii, elevii primesc burse 
şcolare obişnuite şi În mod nelimitat 
burse acordate de intreprinderi. 

Procesul de Învăţămint se desfăşoa
ră În conditii moderne. grupul dispu
nînd de laboratoare bine utilatt: pen
tru fizică şi chimie, de cabinete şi 
ateliere pentru materiile de speciali
tate. Instruirea elevilor se face in afara 
pregătirii teoretice. prin activităti speci
fice (ca ridicări de relevee de exemplu), 
prin practică in ateliere-şcoală, insti
tute de proiectare, pe şantierele celor 
mai importante edificii social-cultu
rale etc. 

Din rindurile corpulUi profesoral 
fac parte cadre didactice de înaltă 
pregătire, autori de manuale de specia-

litate (de exemplu, ing. Nicolae Andrei, 
ing. Radu Marăgineanu, arh. Justinian 
VIădescu, arh. Delia Prundeanu etc.), 
specialişti cu o indelungată activitate 
in domeniu! construcţiilor. 

O dovadă a bunei pregătiri a absol
ventilor este şi faptul că peste 60 la 
sută dintre ei îşi continuă pregătirea 
in invăţămîntul superior in diferite 
specialităţi. 

Cunoscind profilul şi perspectivele 

pe care vi le oferă acest liceu şi această 
şcoală de maiştri, vă rămine să medi
taţi asupra a tot ceea ce va însemna -
in perspectiva deceniului al IX-Iea
activitatea de constructor. 

"'veti absolvi prima treaptă a liceului 
În 1981, veţi absolvi treapta a doua in 
1983. Activitatea de construcţii-arhi
tectură-sistematizare, de la nivelul 
constructor, maistru sau viitor inginer 
şi arhitect vă aşteaptă. 

Aspect din cabinetul de arhitectura. 
Machetă şi secţiune realizate În atelierul de machete. 
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Devenite tradiţionale manifestări 
economico-comerciale, Tirgul inter
naţional de primăvară şi Salonul inter
naţional al chimiei confirmă? la ediţia 
din acest an, amplele posibilităţi ale 
ţării noastre de a participa la diviziunea 
internaţională a muncii, la circuitul 
mondial de valori materiale, la intensi
ficarea cooperării În domeniul indus
trial, tehnic şi ştiinţific. 

Semnificativ este şi faptul că ia 
actuala ediţie a celor două manifestări 
numărul-ţărilor participante s-a dublat 
faţă de anul 1974. reflectind dinamis
mul economiei româneşti şi dezvolta
rea corespunzătoare a relaţiilor eco
nomice şi comerciale. Oferta româ
nească la Tirgul internaţional de pri
măvară şi la Salonul internRţional al 
chimiei a prezentat cele mai recente 
produse noi sau optimizate, fapt ce re
flectă ponderea produselor moderne 
asimilate În principalele ramuri in
dustriale. De un larg interes, la actuala 
ediţie, s-au bucurat din partea specia
liştilor din ţară şi de peste hotare 
ofertele celor 27 de intreprinderi româ
neşti de comerţ exterior ce ilustrează 
un potenţial tehnologic aflat Într-o di
namică creştere, nivelul inalt de tehni
citate, competitivitatea sporită. 

Cea de-a III-a editie a Salonului 
Internaţional al chimiei s-a desfăşurat 
in conditiile unor insemnate proarese 
ale industriei chimice, ramură de primă 
importantă in economia naţională. 
Sugestiva dinamică a acesteia este 
ilustrată de un ritm mediu anual de 
dezvoltare superior cu 17 la sută rit
mului prevăzut pe economie, de pon
derea de 25 la sută din totalul expor
turilor, 700 de grupe din gama de pro
duse fiind exportate in mai mult de 
110 ţări. 

o menţiune deosebită se cuvine pro
duselor noi de bază, cum ar fi cauciu
cul poliizoprenic, terpolimeri, trieta
nolamină, medicamente şi produse 
farmaceutice originale, Boicil forte, 
Trofopar, Carbocromen, Norbetalon 
etc. 

O dovadă elocventă a nivelului atins 
in domeniul utilaje lor şi aparaturii spe
ciale l-a constituit interesul de care 
s-a bucurat o gamă largă de noutăţi: 
presa de vulcanizat anvelope de 75", 
valtul de 84", separatorul vertical bi
fazic de tifei şi gaze, instalaţia pentru 
reaenerarea uleiuriior minerale uzate, 
care deţine două medalii de aur la 
Bruxelles Nancy, fiind brevetată în 
peste 28 de 

Elemente noi, rod a! unui bogat 
tenfial creativitate au 

şi În standurile I nt'I"~I."ri!.,,_ 

exterior «Electronum», 
o gamă de 

rate şi felevizo.:.re reaîllz,ate 
cu tranzistoare 
produse de cele 
profil «Electronica» şi 
s-au remarcat autentice premiere: apa
rate telefonice cu carcase moderni
zate şi claviatură, aparate periferice 
de teleconferinte. aparate magneto
electrice de laborator, aparate electro-

IPICIACUilAIA 
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RIIÎIIIII 
dinamice, aparate teromagnetice şi 
aparate de măsură universale de 
tipul MAVO. 

Printre alte domenii in care s-a 
reflectat cu elocvenţă spiritul creator 
in tehnologie, ingineria medicală a fost 
prezentă cu produse de înaltă compe
titivitate. veritabile premiere datorate 
cercetătorilor, inginerilor Şi tehnicie
nilor români, cum ar fi unitatea de 
supraveghere şi stimulare cardiacă cu 
modul de inregistrare, reflexometru 
achilian, aparate de terapie prin elec
troşoc, aparate pentru aerosoli, agita
torul magnetic şi otoscopul cu baterie. 

In afară de binecunoscutele auto
turisme de teren ARO, apreciate de 
beneficiari din peste 50 de ţări ale lumii, 
la actuala ediţie constructorii de la 
Cimpulung au prezentat noile tipuri 
de autoturisme A RO-1O, tip combi 
carosat, destinat transportului de per-
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, 
soane, şi tip furgonetă cu prelată, 
pentru mărfuri, echipate cu motor 
utilizat pentru «Dacia»-1300. 

Noile autoturisme ARO dispun de 
dublă transmisie, suspensie indepen
dentă pe roţit instalaţie hidraulică cu 
dublu circuit şi frinare şi sint capabile 
să asigure atît confortul limuzinelor 
de oraş, cît şi calităţile autoturismelor 
de teren. 

Cum era şi firesc, de un binemeritat 
interes din partea vizitatorilor s-au 
bucurat şi produsele electrocasnice, 
prezentate de diferite intreprinderi 
româneşti. 

Printre acestea s-a remarcat un mo
dem complex de bucătărie, realizat de 
Intreprinderea «Electromureş)}, alcă
tuit din aragaz electric cu două ochiuri, 
chiuvetă din aluminiu eloxat cuptor. 
boiler cu o capacitate de 10 1. Aceeaşi 
intreprindere prezin1ă o boga1ă gamă 
de radiatoare electrice, radiatoare 
electrice cu ulei, prevăzute cu termo
stat, cămine electrice cu o putere 
nominală pînă la 2000 W, roti soare. 
Fierul de călcat «Tropic», dotat cu 
termoregulator pentru diverse tesă
tun, antena de televiziune de tip 
«Vagi» pentru canalele 26--30 sint, de 
asemenea, cîteva produse prezentate 
in premieră de harnicul colectiv al 
Intreprinderii «Electromureş». 

Seria maşinilor de spălat «Alba-lux» 
tip 11 şi 12, dotate cu ceasuri de ciclu, 
este completată in standul Intreprin
derii mecanice Cugir de un produs 
aşteptat cu mult interes de către cum
părători: maşina de spălat «Automa
tic» tip «Super», dotată cu 12 programe 
pentru spălat, stors, apret.cu 3 timpe
ziri şi o capacitate de 5 kg. 

Robotii de bucătărie. mixerele şi 

TIRGUI 
I nTERnAT.OnAI 
DE PRlmAUARA 

aparatele de uscat produse de «Elec
troargeş» completează gama produ
selor electrocasnice mult apreciate 
pentru calitatea lor, pentru designul 
modern, pentru performanţele tehnice. 

O premieră industrială prezentată de 
Intreprinderea «Electronica» este şi 
prototipul combinei muzicale stereo 
H 1:.. FI. 
Tradiţionale manifestări de presti

giu ce-reflectă dinamica superioară a 
industriei româneşti - Tirgul interna
ţional de primavară şi Salonul interna
ţional al chimiei au reliefat Încă o 
dată dezvoltarea rt::taţiilor economice 
ale ţării noastre, capaCitatea de creaţie 
tehnologică a cercetătorilor, ingineri
lor, tehnicieni lor şi muncitorilor ro
mâni, interesul deosebit trezit in cercu
rile comerciale de pe toate meridianele. 



ELEMENTE 
DE CIRCUIT 

DIIDA 
SEMICINDUCTOARE 

Aceste sarcini creează în jurul lor po
tenţialele electrice <p 1: şi, respectiv, ffJ p' 

ducînd astfel la apariţia unei diferenţe 

de potenţial de contact Ue = cr n - Cf> P' In
tensitatea cîmpului electric dat de aceas
tă tensiune, Ee, are direcţia de la zona N 
spre zona P (de la sarcina pozitivă spre 
cea negativă). Fig. 3 b indică distribuţia 
potenţialelor de-a lungul axei OX, con
siderîndu-se referinţă (zero) potenţialul 
suprafeţei de contact. După cum se ob
servă, în zona joncţiunii se stabileşte o 
barieră de potenţial care împiedică ex
tinderea procesului de difuzie. «înălţi
mea» acestei bariere depinde direct de 
concentraţiile impurităţilor din cele două 
zone, fiind, de regulă, de ordinul zeci
milor de voIt. Dimpotrivă, grosimea d a 
joncţiunii este cu atît mai redusă cu cît 
bariera de potenţial este mai înaltă. De 
exemplu, la germaniul cu grad mediu de 
impurificare, U c = 0,3-0,4 V şi d = 
= 10- 4_10- 5 cm. 

Cîmpul electric al potenţialului de 
contact nu numai că limitează fenome
nul de difuzie descris, dar favorizează 
chiar transferul invers de sarcini: goluri 
din regiunea N în regiunea P şi electroni 
din P în N (săgeţile întrerupte din fig. 3 a). 
La o temperatură ambiantă dată, jonc
ţiunea se găseşte într-un echilibru dina
mic, adică acelaşi număr de purtători 
majoritari de sarcină traversează jonc
ţiunea în unitatea de timp în cele două 
direcţii opuse. Nivelul barierei de poten
ţial se stabileşte automat în aşa fel încît 

Fiz. ALEX. MĂRCULESCU 

echilibrul dinamic siţ fie Întotdeauna 
asigurat. 

Transferul de sarcini prin difuzie se 
numeşte curent de difuzie (id), iar trans
ferul sub acţiunea cîmpului electric se 
numeşte curent de conducţie (ie). în con
diţii de echilibru dinamic, aceşti doi cu
renţi prin joncţiune sînt egali şi de sens 
opus, rezultanta fiind zero (lucru de aş
teRtat în absenţa unei surse exterioare). 

în fig. 3 c este reprezentată distribu
ţia concentraţiilor de purtători în jonc
ţiunea PN cu germaniu. Valorile indică 
o scăOere a concentraţiei de electroni 
dinspre zona N spre zona P (de Ia 10 18 

la 1010 cm - 3) şi, respectiv, o scădere a 
concentraţiei de goluri dinspre P spre 
N (de la 1016 la 108 cm- 3). Prin urmare, 
la suprafaţa delimitantă a celor două re
giuni se formează un strat sărac în pur
tători de sarcină (stratul barieră), lucru 
ce se reflectă şi în conductivitatea elec
trică mult redusă faţă de restul ansam
blului PN. 

Vom analiza în continuare comporta
rea joncţiunii PN sub acţiunea unui po
tenţial extern. Să presupunem mai Întîi 
că sursa de tensiune externă are polul 
pozitiv conectat la regiunea P şi polul 
negativ la regiunea N ajoncţiunii (fig. 4 a). 
Tensiunea de polarizare se numeşte în 
acest caz directă şi se notează u, (f - de 
la forward). Cîmpul electric produs de 
ea în joncţiune, E f' este opus cîmpului 
creat de potenţialul de contact, Ee' în 
consecinţă, intensitatea rezultantă a cîm-
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pului este redusă şi înălţimea barierei de 
potenţial scade. Rezultatul este o creş
tere a curentului de difuzie, un număr 
mai mare de purtători de sarcină putînd 
acum «traversa» bariera de potenţial. 
Curentul de conducţie rămîne aproape 
neschimbat, el fiind dat de transferul 
purtătorilor minoritari prin mişcarea ter
mică. 

Prin urmare, în prezenţa tensiunii ex
terne de polarizare directă, egalitatea cu
renţilor i e şi id este debalansată, diferenţa 
lor conducînd la un curent prin jonc
ţiune, numit curent direct: il = id-ie• 

Dacă tensiunea aplicată este suficient de 
mare, curentul de conducţie devine ne
glijabil în comparaţie cu cel de difuzie 
şi avem la limită if = id (curentul direct 
prin joncţiune este un curent de difuzie). 

Distribuţia potenţialului de-a lungul 
axei OX a joncţiunii este prezentată în 
fig. 4 b (linia continuă). Se observă re
ducerea căderii de tensiune pe joncţiu
ne faţă de situaţia fără cîmp extern (linia 
punctată), rezultatul fiind uc-uf . Trans
ferul purtătorilor de sarcină printr-o ba
rieră de potenţial redusă într-o regiune 
în care aceşti purtători sînt minoritari 
se numeşte injectare. Regiunea semicon
ductoare din care sînt injectaţi purtătorii 
de sarcină se numeşte emitor, iar regiunea 
în care se injectează se numeşte bază. 
Astfel, în cazul injectării de electroni, re
giunea N este emitor şi regiunea Peste 
bază (invers la injectarea de goluri). 

Am văzut că prin aplicarea tensiunii 
de polarizare directă, înălţimea barierei 
de potenţial de-a lungul joncţiunii scade; 
odată cu aceasta scade şi grosimea stra
tului barieră şi, implicit, şi rezistenţa sa 
electrică. Prin creşterea tensiunii directe 
de polarizare se poate ajunge pînă la 
eliminarea completă a barierei de po
tenţial, situaţie în care rezistenţa elec
trică a joncţiunii devine nulă (mai rămîn 
rezistenţele Înseriate ale celor două re
giuni semiconductoare, care vor limita 
curentul direct la o valoare finită). Ba
riera de potenţial a joncţiunii PN fiind 
de ordinul zecimilor de voIt, cu tensiuni 
de polarizare de acelaşi ordin de mărime 
se pot obţine astfel curenţi apreciabili 
prin joncţiune. 

Să considerăm acum joncţiunea po-

ÎF(mA) 

......... 

larizată invers, adică polul pozitiv al 
sursei externe conectat la regiunea N şi 
polul negativ la P (fig. 5 a). Mărimile 
corespunzătoare s-au notat cu indicele r 
(de la reverse). Intensităţile cîmpurilor 
electrice prin joncţiune se însumează 
(Ee + Er) şi înălţimea barierei de contact 
creşte corespunzător (Ue + ur), limitînd 
pînă la anulare completă curentul de di
fuzie. Pe de altă parte, curentul de con
ducţie rămîne aproape neschimbat, el 
fiind determinat de purtătorii de sarcină 
minoritari care intră în joncţiune din 
cele două regiuni. Valorile ic şi id fiind 
astfel debalansate, prin joncţiune va trece 
un curent ir (invers) egal cu diferenţa lor, 
practic reprezentînd curentul de con
ducţie. 

Creşterea barierei de potenţial atrage 
după sine lărgirea stratului barieră şi, 
implicit, creşterea pronunţată a rezis
tenţeI sale electnce. Rezistenţa joncţiunii 
în polarizare inversă, Rr, este mult mai 
mare decît rezistenţa i'n polarizare directă, 
R f' observaţie care stă la baza utilizării 
joncţiunilor PN ca elemente de redresare. 

La o valoare dată a tensiunii inverse, 
curentul mai poate creşte prin încălzirea 
joncţiunii, care are ca efect scăderea re
zistenţei electrice a joncţiunii. 

Caracteristica tensiune-curent 

Joncţiunea PN constituie o diodă semi
conductoare şi este, din punct de vedere 
electric, un element ne liniar, lucru ce se 
observă urmărind caracteristica sa ten
siune-curent. în fig. 6 este dat un exem
plu de caracteristică i = f(u) pentru o 
joncţiune cu germaniu. Mărimile directe 
s-au marcat cu indicele f şi cele inverse 
cu r. Graficul este deformat prin alege
rea diferită a unităţilor în regiunile de 
polarizare directă şi inversă, obligată de 
ordinele de mărime diferite ale tensiunii 
şi curentului. 

Se ştie că pentru un element liniar (de 
exemplu, rezistor), curentul ce-l străbate 
este direct proporţional cu tensiunea apli
cată la borne. Cu alte cuvinte, caracte
ristica tensiune-curent este reprezentată 
printr-o linie dreaptă (fig. 7). 

(Continuare în nr. viitor) 
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Montajul alăturat reprezintă, În esen
ţă, o lampă filatoare realizată cu un 
multivibrator asimetric. lA locul becu
lui indicator, În colectorul ~nzistoru
lui Tz au fost montate diode lumines
cente (LED-uri), avindu-se În vedere 
utilizarea montajului ca semnalizator 
de direcţie automodele. 1n func-
ţie de pirghlei K, vor «fila» 

1-LED2 (stinga), LED 
sau nici unul (poziţia 

S-au montat În paralel dte 
luminescente, una fiind 

, 
M. Al.EXANDRU 

intermediul unor arcuri). 
Valorile pieselor din multivibrator 

nu sînt critice. Folosind condensatoa
rele indicate (de gabarit cît mai redus), 
se pot ajusta valorile rezistenţelor 
pentru obţinerea unui ritm convenabil 
de pîlpîire. Toate rezistenţele pot fi 
de 0,25 W. 

Alimentarea montajului se face de 
la baterii (3-4,5 V), consumul În func
ţionare fiind de cca 50 mA. Consumul 
În gol (cu pirghia K în poziţie mediană) 
este extrem de redus, motiv pentru 
care montajul nu necesită întrerupă
tor de alimentare. 

Se pot folosi orice 
cu un consum de 

Tip 

BCW96 
BCY 10 
BCY 11 
BCY 12 
BCY 19 
BCY 23 
BCY 27 
BCY 28 
BCY 54 
BCY 58 

1911) 

Tip I.P.RS. 

2 N 2907 
2 N 2906 
2 N 2906 
2 N 2906 
BC 
BC 251 
BC 

BD 138 
BD 139 139 
BD BD '140 
BD 142 2 N 3055 
BD 157 BD 137 
BD 158 BD 137 
BD 173 BD 137 
BD 191 2 N 3055 
BD 215 BD 137 
BD 216 BD 137 
BD 307 BD 137 
BDP 
BDP 148 
BDP 149 
BDP 627 
BDP 628 
BDX 10 
BDY 11 

17 
BDY 20 

23 
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SPATIĂtl , 
PINTRU RADIOAIATORI 

Dezvoltarea actuală a comunicatiilor 
radio permite transmis ii de info"'ffiaţii pe 
calea undelor ultrascurte la distanţe foar
te mari, prin intermediul staţiilor de re
translatare situate pe orbite circumte
restre, la bordul unor sateliţi artificiali 
ai Pămîntului, cum ar fi OSCAR-7. 

Exploatarea lor este pusă la dispozi
ţia radioamatorilor din întreaga lume, 
posesori de autorizaţii de utilizare a sta
ţiilor de radioemisie-recepţie, pentru e
fectuarea de legături radio şi experimen
tări în domeniul comunicaţiilor în acest 
spectru de frecvenţe. Accesul la traficul 
radio prin satelit este gratuit, condiţio
na t fiind de puterea staţiei de emisie, 
maximum 80-100 W. Această condiţie 
este absolut necesară de îndeplinit, alt
fel sistemul de reglaj automat al ampli
ficării determină blocarea traficului prin 
satelit. Modul de lucru al satelitului pre
zintă două posibilităţi: 

prima - Pămînt-satelit pe frecvenţa 
purtătoare 145,85-145,95 MHz, iar sa
telit-Pămînt pe frecvenţa purtătoare cu
prinsă între 29.4 şi 29,5 MHz, cu pu
tere de 1 pînă la 2, W (1-2 W); 

a doua - Pămînt-satelit pe frecvenţa 
purtătoare 432,125-432,175 MHz, iar 
satelit-Pămînt, 145,975- 145,925 MHz, 
cu o putere de 4 pînă la 8 W (4--8 W). 
Pentru telemetrie este utilizată frecven
ţa de 29,502 MHz. 

În vederea realizării legăturilor între 
doi corespondenţi aflaţi pe Pămînt, este 
necesară determinarea momentului op
tim şi al condiţiilor de orientare a an
tenelor încă înainte de apariţia satelitului 

20 

10 

Ing. IOAN GASPAREL 

deasupra orizontului radioelectronic al 
punctelor respective. Pentru aceasta vom 
efectua o serie de calcule, folosind urmă
toarele date iniţiale caracteristice sate
litului OSCAR -7. 

Orbita este circulară, cu un unghi de 
înclinare i= 101,59". Perioada de revo
luţie T = 114,945 mm. 
Viteza unghiulară a satelit ului pe orbită 

- ~ = 5466'10- 2 rad ros - T' . , 
~ mm 

iar a Pămîntului 

!lp = ~ = 4,363'10- 3 rad. 
24' 60 min 

Din condiţia de echilibru dintre forţa 
de atracţie gravitaţională şi forţa centri
fugă a satelitului, pe orbită se poate de
termina relaţia dintre perioada de re
voluţie T si raza vectorială a satelitului: 

T = 1,66'10-4 P 
T - fiind exprimat în minute 
r - fIind exprimat în km 
de unde r = 7826,7843 km. 

Luînd raza medie a Pămîntului 
Rp = 6371 km, 

rezultă înălţimea medie 
H = r-Rp = 1455,7843 km. 

Proiecţia satelitului pe suprafaţa Pă
mîntului poartă denumirea de sub satelit. 
Din acest punct, satelitul se vede la zerut, 
iar locul geometric al lui este o spirală 
pe suprafaţa Pămîntului. 
După o rotaţie completă, subsatelitul 

nu trece prin acelaşi punct, ci deplasat, 
determinînd astfel pasul spiralei. 

Analizînd fig. 1, se observă că inter-

GRAFIC 1 

EO 
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'0 20 30 40 50 60 70 80 90 

Elevaţia 
'ţ= fJ +E RcosE I Distanţa zemtală = arccos---

E.o R+H ~eocentrică 
="'ţ-t: , 

O 35,51 
5 35,81 30,81 

10 36,71 ,,~',-*,I A 

15 38,16 23,16 
20 40,10 20,10 
25 42.46 17.46 
30 45.17 15.17 
35 48.18 13.18 
40 51.42 11.42 
45 54.859 9,85 
50 58.45 8,45 
55 62.16 7.16 
60 65.98 5,98 
65 69,87 4,87 
70 73.83 3.83 
75 77.837 2.837 
80 81.874 1.874 
8S 85,93 0.93 
90 90 0.00 
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secţia dintre orbita satelitului şi ecuator 
este un punct N, numit nod ascendent. 
Poziţia acestuia diferă de la o rotaţie la 
alta cu o deplasare egală cu pasul spi
ralei subsatelitului, luată pe ecuator. Vi
teza unghiulară a deplasării nodului as
cendent rezultă din compunerea celor 
două viteze unghiulare corespunzătoare 
satelitului şi Pămîntului. 

o.N = ws-Qp pL i ~ 90° 

QN = ros+Qp pt. i > 90° 

în cazul satelitului OSCAR -7 : 

H 

o. N = ros +!lp = 28,73624 grad/rotaţie 

Luînd ca origine de timp pentru re
voluţia satelitului momentul cînd el tre
ce pnn nodul ascendent, se vor determina 
coordonatele geografice ale subsateli
tului pe durata unei perioade. Conform 
trigonometriei sferice rezultă din rela
ţiile arcelor din fig. 1 explicitările coor
donatelor geografice: 
latitudinea r = arc sm (sin i . sin 8) 

1 . d" cos () ongltu mea ). = arc cos -----cP 
cos, 

unde f) este unghiul dintre directia no
dului ascendent şi raza vectorială a sa
telitului, denumit anomalia satelitului. 
Acest unghi este egal cu produsul dintre 
viteza unghiulară a subsateIitului şi timpul 
scurs de la trecerea subsatelitului prin 
nodul ascendent. 

e = w' t 
Calculînd aceste vafori cţ"si A în func

ţie de timpul t, se poate reprezenta tra
iectoria subsatelitului pe harta lumii. Re
prezentîndu-se perioadele de revoluţie 
prin aceste curbe, se observă că după 25 
de perioade de revoluţie subsatelitul re
vine pe acelaşi drum (vezi graficul nr. 2). 
Conform celor de mai sus, rezultă curba 
de De Pămînt, unde satelitul se găseşte 
la zenit, însă satelitul poate fi observat 
într-o arie mult mai mare, corespunză
toare suprafeţei de iluminare a Pămîn-
tului. . 

Privind fig. 2 şi aplicînd raţIOnamente 
trigonometrice, se determină relaţia razei 
calotei sferice iluminată de satelit cu 
unghiul paralaxa geocentrică b. Impor
tant din acest punct de vedere este ex
plicitarea distanţei zenitale geocentrice <I> 

<1> = arc cos ~ = 35,51 grade sexa 
max Rp+H 

cu ajutorul căreia se poate determina lun
gimea arcului de pe suprafaţa Pămîntului 
Lma>: subîntins de unghiul 

<I>max = 35,51 grade. 

Lmax = 3948,5318 km. 
Distanţa maximă Între două puncte afla
te pe diametrul cercului de vizibilitate 
teoretic Dmay = 2· Lmax = 7997,0636 km 

Aceasta este distanta maximă teoretică 
dintre două puncte c~re văd satelitul si· 
multan la orizontul teoretic. EJevaţÎa 
minimă a unei antene nu poate depăşi 
5 grade datorită limitării sensibilităţii re
cepţiei de zgomotul terestru. în acest caz, 
distanţa maximă de vizibilitate simul
tană dintre două puncte la orizontul 
radioelectric este văzută sub un unghi <l> 

s 

2 
corespunzător unei elevaţii de€o = 5 grade 

<I> = arccos Rpcos~ _€ 
Rp+H 

Reprezentarea ['rafică a acestei functii 
oferă posibilitate~' determinării ()ricăr~r 
valori ale lui 0~<I>~90c în funcţie de 
0~<I>~35,51°, conform tabelului şi gra
ficului nr. 1. Toate acestea fiind cunoscute, 
se pot determina cu uşurinţă apriori, 
pentru un anumit moment şi punct geo
grafic, condiţiile de orientare a antenei. 
Timpul este dat relativ la momentul 
trecerii subsatelitului prin nodul ascen
dent. Se impune cu necesitate determi
narea precisă a coordonatelor geogra
fico-temporale ale nodului ascendent re
lativ la meridianul de zero grade, ecua
tor şi timpul oficial G.M.T. Pentru de
terminarea coordonatelor de mai sus ale 
nodului ascendent al perioadei de re
voluţie de ordin N, este necesară cu
noaşterea aceloraşi perechi de coordo
nate ale unui nod ascendent a unei pe
rioade de revolutie de ordin K. Pre
supunem că acestea ar fi: 

f= O: Â. = AK = 53,049° 

iar coordonata temporală (data şi ora) 
Z=Zk=3 (februarie 1979); h=hk=OO 
(ora); m=mk= 50 (miu.); S=S~= 12 
şi vrem să le determinăm pc cele 
ordin N. 

Se determină timpul scurs între cele 
două momente t=T (N -K) min., unde 
T = 114,945 min. 
t=Z+h+m+S (transformat în unită\ilc 
civile de timp). Astfel, momentul cores
punzător nodului ascendent N este: 

ZN=ZK+Z ; hN=hK+h; 

mN=mK+m; SN=SK+ S, 

Longitudinea nodului N va fi după N - K 
rotaţii deplasată cu: . 

LU = (N - K) 28,73 grade, adIcă: 

I'N = Rest e·k +8 .Â.}. 360 grade. 
360 

Condiţiile de desfăşurare a unei co
municaţii radio sînt determinate de con
diţiile particulare ale punctelor cores
pondente. Timpul traficului radio între 
cele două puncte prin satelit este delimi
tat de vizibilitatea simultana a satelitu-

z 
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180 'P 
78).37 

POLUL NORD 

POLUL SUD 
lui, comumcaţia întrerupîndu-se îndată 
ce unul dintre cei doi corespondenţi a 
ieşit din aria de iluminare a satelitului. 
Pe un glob terestru, trasate fIind cele 
25 de spirale ale traiectoriei subsatelitu
lui marcate din minut în minut şi deter
minat fllnd cercul de iluminare, se poate 
stabili momentul de răsărire al sateHtu
lui pentru un punct A prin deplasarea 

-y 
Cu I.A.R.U. - Re-

giunea I din anul au fost elabo-
rate o serie de recomandări din care 
am selecţionat unele aspecte mai!n
teresante. 

Banda de 80 m se recomandă a fi 
folosită după cum urmează: 3,5-
3,6 MHz - telegrafie; 3,6 MHz ± 20 kHz 
- RTTY; 3,6-3,8 MHz - telegrafie şi 
telefonie. 

Aceste porţiuni de bandă se vor fo
losi astfel: 3500-3510 kHz şi 3790-
3800 kHz pentru legături interconti· 
flentale (DX-uri). 

Deaceea aceste ecarturi de frec
venţe nu vor fi folosite pentru legături 
apropiate. Banda cea mai «secţionafă» 
pe speciatităţi a fost cea de 2 m: 
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acestuia pe traiectoria corespunzătoare 
anterior determinată. Cînd acest cerc 
atinge punctul A, în ace&t moment, citit 
pe cvrba amintită în punctul din centrul 
lui, satelitul a răsărit la orizontul radio
electric al punctului A. Pentru punctul A, 
satelitul este văzut de antena de recepţie 
la o elevaţie minimă de 5 grade. De ase
menea este determinat şi azimutul an
tenei, egal fIind cu unghiul dintre direc
ţia subsatelit-punct A şi direcţia nord
sud. Pentru determinarea mai uşoară a 
acestora este necesară modelarea supra
feţei de iluminare a satelitului printr-o 
calotă sferică transparentă, pe care să 
fIe trasate meridiane concurente în vîr
ful ei sub unghiuri din zece în zece grade. 
Acestea vor facilita determinarea azimu
tului. De asemenea vor fi trasate cercuri 
concentrice vîrfului cu raze corespun
zătoare distanţelor zenitale geocentrice, 
În funcţie de unghiuri de elevaţie din 
cinci în cinci grade. Aceste cercuri vor 
facilita determinarea directă a elevatiei 
antenei. . 

Determinarea cu exactitate a distanţei 

- 144,000-144,150 MHz: te!egrafie, 
după cum urmează: 

- 144,000-144,010 MHz: legături 
prin reflex1i Lună 

apel general-tele-
grafie 

- 144,100-144,110 MHz: 
rai folosind r<>tlovmo 

înţelegerea ny"",.I~d .. ii2:i· 

ascultare 5 
MHz, acelaşi re

reflexii pe mot"'t'1,~iti 

cu apel de şi ascultare 1 
- 144,150-144,500 MHz: BLU şi te

legrafie, astfel: 
- 144,200"-144,210 MHz: apel gene

ral BlU folosind reflexiile pe meteoriţi, 
fără inţelegere prealabilă (apel 1 mi
nut, ascultare 1 minut) 

....:.. 144,300 MHz: apel general BlU 
- 144,500-144,850 MHz: toate mo

durile 
- 144,850-144,990 MHz: radiobalize 

de radioamatori 

Banda de unde scurte 

60 

S Nivelul Nivel semnal Nivelul 

27 28 29 30 
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70 
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80~ 100 
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110 120 

între două puncte aflate pe suprafaţa 
globului terestru este uneori foarte ne
cesară. Cu ajutorul cunoştinţelor de tri
gonometrie sferică se pot determina rela
ţiile între unghiurile unui triunghi sferic 
şi coordonatele geografice ale vîrfurilor. 
Notind conform fig. 3 şi 4: d - distan
ţa unghiulară pe glob între punctele A 

şi B, 1 = cx. + fJ - semisuma unghiurilor 
2 

Ia vîrfurile A şi B, D = IX - fJ - semidi-
2 

ferenţa unghiurilor la vîrfurile A şi B. 
Acestea, exprimate în funcţie de coor

donatele geografice, au următoarea ex-

~:i: + p ~ aretg~cotg Al . _co_s __ r,_B~_-_2=~:A) 
2 2 . 'fB+ rA 

Slfi---
2 

- 145,000-145,225 MHz: 'intrarea În 
repetoare de radioamatori; 10 canale 
distincte distanţate la 25 kHz unul de 
celălalt, Însemnate astfel: 

- 145,OOO-RO; 145,025-R1; 145,050-
R2; ... 145,225-R9 

- 145,250-145,575 MHz: 15 canale 
simpiex distanţate la 25 kHz unui ele 
ce!ălalt. Însemnate astfel: 

- 145,250-S10; 145,275-511: ... 
"145,575-823 . 

- 145,600-145,825 MHz: 'ieşiriie re
petoarelor de radioamatori astfel: 

- 145,600-RO 145,625-R1; ... 145,825-
R9 

- 145.850-146,000 MHz: subbandă 
alocată legăturilor prin satetiţi de ra
dioamatori. . 

Pentru a uniformiza aprecierea tă
riei semnalelor receptionate cu ocazia 
transmiterii controalelor tehnice (RS
T), au fost recomandate următoarele 
mărimi tehnice privind valoarea sem
nalului «S». 

Banda de U.U.S. 

Nivel semnal 
semnalului semnalului 

dBm Ri=500 Ri=75 a dBm Ri=500 Ri=75 a 

9+40dB - 33 5mV 6,1 mV - 53 500 IN 610 p.V 
+30dB - 43 1,6mV 1,9mV - 63 160 p.V 190 p.V 
+20dB - 53 500 p.V 610 JlV - 73 50 p.V 61 p.V 
+10d6 - 63 160 p.V 190 p.V - 83 16 p.V 19 p.V 

9 - 73 50 p.V 61 p.V - 93 5 p.V 6,1 p.V 
8 - 79 25 p.V 31 JlV - 99 2,5 p.V 3,1 JlV 
7 - 85 12,6 JlV 15 ţN -105 1,26 pV 1,5 p.V 
6 - 91 6,3 JlV 7,7 ţtV -111 0,63 pV 0,77 p.V 
5 - 97 3,2 p.V 3,9 JlV -117 0,32 p.V 0,39 ţtV 
4 -103 1,6 p.V 1,9 pV -123 0,16 ţtV 0,19 p.V 
3 -109 0,8 ţtV 0,97 ţtV -129 0,08 ţtV 0,091 p.V 
2 -115 0,4 ţtV 0,49 ţtV -135 0,04 ţtV 0,049 p.V 
1 -121 0,21 ţtV 0,24 ţtV -141 0,02 ţtV 0,024 ţtV 

31 32 
3. 

~5 36 
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40 
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~194,365 

Lf -. B 
SIn 

d = 2 arctg (tg . sin'i ) 
2 sin (5 

Stiut fiind că o inilă marină este cores
punzătoare unui arc subîntins de un 
unghi la centru de un minut, ceea ce în 
kilometri corespunde la 1,853 km, atunci 
unei distallţe unghiulare d îi va cores
punde pe suprafaţa Pămîntului un arc 
de lungime D (km). 

D =d x 60 x 1,853=d x 111,18 km. 

Bibliografie: 
Mugur Săvescu - «Iniţiere fu radio

comunicaţii prin sateliţi» 
G. Petrescu - «Astronomie elemen

tară» 
Gyorgy Kolozs - «TelecomWlÎcation 

engineering» 

ALI E TAI 
În dotarea radioamatorilor eXISTa 

Încă aparatură cu tuburi electronice. 
Astfel, aparatele din seria A7 fi 

folosite cu succes fără de 
filament şi anodice, sursa de energie 
fiind În acest caz acumulator de 
6V. 

Pentru fiiamente se ia o tensiune de 
2V de pe un element al acumu!atoru
lui, iar pentru anode se construieste 
un montaj cu un tranzistor, ca' În 
desenul alăturat Principalul element 
il constituie un transformator construit 
pentru reţeaua de 220 V şi care În 
secundar poate debita două tensiuni 
de 6,3 V. Tranzistorul este un EFT 212, 
ASZ 15, 2 N 2869 etc. 

Montajui creează un oscilator cu o 
frecvenţă oarecare (destul de mică), 
În ieşirea transformatorului apărînd 
c tensiune pulsatorie. Această ten
siune se redresează. După dorinţă se 
poate monta şi un stabilizator astfel 
Încît În aparat să se introducă o 
tensiune continuă cu o valoare anume. 
Reglajul intrării În oscilaţie se face 
din rezistorul montat În baza tranzisto
rului. 

fr-----l 
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Sursele de alimentare pentru trenu
leţele electrice trebuie să satisfacă 
unele cerinte: 

- să deblteze un curent maxim de 
1 A (consumul nominal al unei loco
motive-jucărie diferă de la un model la 
altul, situÎndu-se În jurul valorii de 
0,5 A); 

- tensiunea de ieşire să fie regla
bilă Între O V şi tensiunea maximă 
admisă de locomotivă; 

- să se poată schimba polaritatea 
tensiunii. . 

Alimentatorul, a cărui schemă este 
prezentată În fig. 1, răspunde tuturor 
acestor cerinţe. EI a fost realizat de 
autor şi este utilizat cu rezultate 
foarte bune. 

Transformatorul de reţea trebuie să 
debiteze În secundar o tensiune 'alter
nativă de 15 V, la un curent de iA. 
Din potenţiometrul P se reglează va-

N. TURTUREANU 

Schemele oscilatoarelor de re
laxare sînt des folosite În electro
nică, datorită numărului redus de 
piese necesare şi punerii la punct 
deosebit de simple. 

Analizind schema din fig. 1, se 
poate vedea că rezistenţa R şi ca
pacitatea C formează elementele 
care influenţează constanta de timp 
a circuitului (L=RC). la conecta
rea sursei, condensatorul se Încar
că prin rezistenţa R, tensiunea la 
bornele condensatorului începe să 

NE 
R + 

c 
90V 

loarea tensiunii la 
toruiui deci viteza Re-
zistenţa limitează valoarea maximă 
a tensiunii. Ea se calculează cu relaţia: 

U 
Rx = P U R - 1), unde U

R 
- tensiu-

L 
nea după redresor, - tensiunea 

maximă admisă de locomotivă şi P
valoarea potenţiometrului de reglare a 
vitezei. Dacă U ~ U , În locul re
zistenţei Rx se vfpunb un conductor. 
Condensatorul C2 asigură pornirea şi 
oprirea lină a trenului, iar C3 şi C4 

micşorează saltul.de tensiune la schim
barea sensului de mers din viteză. 
Comutatorul S permite oprirea instan
tanee a trenului. T1 şi R4 constituie 
protecţia la scurtcircuit a montajului, 
care acţionează la 1,3 . A. Siguranţa 
S2 de 1,5· A constituie o protecţie 
suplimentară. 

trecerea unui 
", ... ,,,,vi,,,,,,.,,,-t.'u 1,3 RC secun-

tensiunea de 
a becului cu neon, care 

descarcă condensa
se repetă periodic. 

Tensiunea de alimentare şi În spe
cial valorile elementelor RC influen
ţează frecvenţa de aprindere a be
cului cu neon. Pentru experimen
tarea schemei se recomandă ca 
valori orientative C=0,1 ţ1F şi R= 
=2,7 Mn. 

Schema oscilatorului de relaxare 
RC prezentată În fig. 2 permite 
realizarea unui generator de sem
nale dreptunghiulare, util În veri
ficarea şi depanarea etajelor am
plificatoare. 
Urmărind schema, se poate ve

dea că a fost utilizat circuitul inte
grat 741 (amplificator operaţional) 
într-un montaj de comparator. La 
ieşirea circuitului integrat se obţin 
semnale dreptunghiLilare cu o am
plitudine neobişnuit de mare. La 
conectarea sursei de alimentare, la 
ieşirea Circuitului integrat (Cii) apa
re o tensiune. Să presupunem că 
tensiunea este de polaritate pozi
tivă. Astfel, condensatoruf C se 
încarcă prin rezistenţa R. Încărca
rea are loc pînă cind valoarea ten
siunii de la bornele condensatOru-

siune 

tensiunea de rafe
din divizorul 

la intrarea ne
inte-

descarcă re-
Ri , iar apoI Incepe Încăr

carea cor~densatorului cu o ten
de polaritate negativă. Va
tensiunii creşte pînă cind pe 

n"H~nOIO condensatorului tensiunea 
depăşeşte valoarea ten-

de referinţă. Se din 
bascularea lui astfel, ia 

din nou o tensiune cu 
Fazele descrise 

i-o .-,,,.-."'0,.,"'" generată este În fu nc-
de de 

valorile divizorului R1 
stanta de Re. o n"'l~in<,rli5 
pletă T este egală cu 
pediv T =0,9 Re. Cu 
cateîn schemă, 106

, res-
pectiv aproximativ 1 000 Hz. 

Folosind un condensator C=5.uF, 
se generează aproximativ un im
puls pe secundă. 

Sursa dublă pentru alimentarea 
montajului se obţine legînd două 
baterii de 9 V 1n serie (fi.g. 3). 

r--------------~~~+ 
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a 

prezentat 
cu acord fix si permite 

audierea microcască a n,,(,',nr<.m'~I(\r 
Schema este de 

reacţie fiind 
cădere 1n,.."' .. <l..j. ... , .. ;I,,, .. 

Primul realizat cu tranzistorul 
de radiofrecvenţă Ti şi piesele aferen
te este un amplificator RF şi AF de tip 
reflex. Reacţia pozitivă este aplicată cu 

circuituluiL3-CT 2' Semna
de RF din circuitul acordat L p CI' 

CT 1 sînt induse În bobina de cuplai 
şi de tranzistorul Ti' 

RF amplificat este pre
luat de condensatorul C 3' detectat de 

D 1 şi reamplificat de tranzisto
. Şocul de radiofrecvenţă DR 

trecerea componentei de cu
rent continuu spre potenţiometrul Pi . 

O din tensiunea de AF de la bor-
potenţiometrului se aplică prin 

condensatorul C s etajului amplifica-
tor de realizat cu tranzistoarele 
T 2 şi Acest etaj este clasic, cele 
două tranzistoare fiind cuplate galva
nic. Fidelitatea reproducerii este asi
gurată de reacţia negatiVă produsă de 
rezistenţa R6 de 1 kO. Radioreceptorul 
se alimentează cu 2,5 V din două 
acumulatoare de tip NCC 50 de 1,25 VI 
0,5 Ah care asigură o autonomie de 
15-18 ore. În lipsa acestora se pot 
folosi două baterii R6, rezultatele fiind 
identice. Borna jad permite reincăr
carea baterie; de acumulatoare de la 
un alimentator extern. Pentru recep
ţionarea unui post din gama undelor 
medii, bobinele au următoarele date: 
Li = 100 de spire, L2 = 10 spire, L3 = 
5 spire din sîrmă CuEm ~ 0,12. Bobinele 
L2 şi L3 se montează peste Li' fără 
carcasă suplimentară. Şocul de radio
frecvenţă este construit pe un tor de 
ferită sau miez miniatură de tip oală şi 
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de 
pentru cablaje imprimate. 
are rezistenţă de 50-70 

la trusele de radio 
montaj se recomandă tranzistoa

rele BF 214, SC i0SC, SC 173,2 N3391 
2 N 2368 şi dioda detectoare EFD 
sau AÂ 117, OA 625. Valoarea conden
satoarelor C2 , C 3' C6 , Ct nu este 
critică, putind fi folosite valori nomi
nale ce diferă cu ±50% de cele indicate 
În schemă. 

Se recomandă ca schema să fie 
Încercată Întîi pe un stand de probă 
pentru tranzistoare. Iniţial se stabi
leşte numărul de spire necesar bobi
nei L3 (3-10), astfel Încît receptorul 
să oscileze pe o treime din cursa tri
merului CT2 •. Dacă acest lucru nu se 
produce, se ~versează capetele bobi
nei. Se roteşte lent trimerul CT 2 pînă 
cînd receptorul ajunge la pragul de 
acroşaj. Se determină valoarea optimă 
a condensatorului ceramic C1 astfel 

Între 470 
un maximum de 

În Dacă sunetele sînt 
puternice, dar distorsionate, . se re-
glează rezistenţa între 3,6 şi 5,6 kO. 

Montajul se executa definitiv 
pe o placă cu grosimea de mm din 
stiplex, pertinax sau preşpan, cu di
mEmsiuniie de 56 x 56 mm. Şocul de 
radiofrecvenţă şi bara de ferită (de la 
receptoarele «CORA») se lipesc di
rect -pe placă cu STIROCOL SAU 
ARACET. 

tem pori zarea 
de cea 15 s. 

descărcarea condensatorului, 
an:zisl:oarele se blochează rei eul re-

vine În repaus, ciclul auto-
mat ca mai sus. 

Pentru se poate folosi o de 
contacte la un releu Ele se 
vor monta adaptînd sensibilita-
tea lor la locomotivei. 

Valorile nu sînt 
critice. La cont 
de tensiunea de ten-

de 

revista 
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Extinderea apticaţtilor circuitelor in
tegrate liniare şi În joasă frecvenţă 
face posibilă obţinerea unor parametri 
superiori, 1n condiţii de gabarit redus 
şi simpHtate de schemă. 

CircuitLil'integrat liniar j3A-741, pro
dus de I.P.R.S.-Băneasa (TO-116), se 
poate regăsi şi in alte versiuni - func
ţie de firma producătoare, şi anume: 
TO-99, MT-48 (lM 741, produs de «Na
tional», MC 1741, produs de «Moto
rola», fig. 1). 

De asemenea, astăzi s-au creat cir
cuite 'integrate (C.I.) care reprezintă 
un multiplu al lui 741, după cum ur
mează: 

5558 (Signetics) - 2 C.1. în aceeaşi 
capsulă 

4136 (Raytheon) - 4 C.1. În aceeaşi 
capsulă (fig. 2). 

Deoarece alimentarea cu tensiune 
continuă' implică existenţa unei surse 
«+» şi a uneia «-» cu un zero «flo
tanb>- sugerăm mai jos citeva scheme 
practice de alimentare, care permit ali
mentarea C.1. 1n condiţii diverse ca În 
fig. 3, 4, fig. 5. 

AUX. 
MAG. 

in continuare propunem cîteva sche
me practice cu j3A-741: corector de 
tonalitate tip «Baxandali»; mixer mono 
cu 3 căi; atenuaior electronic activ. 

În fig. 6 este redată schema de prin
cipiu a corectorului, care funcţionează 
după următorul principiu: semnalul, 
preamplificat În prealabil (sau mixat), 
trece prin condensatorul de cuplaj de 
10 ţtF, atacind un filtru În punte. 

Circuitul amplifică tensiunea de de
calaj, pe' intrarea' invers oare, Montajul 
nu necesită un reglaj, con
diţie fiind respectarea 
rilor date în schemă. 

Rezultatele obţinute sînt SPE Jacu
loasa: corecţia in joase ±18 dB la 
50 Hz, ,iar corecţie în inalte ±18 dB 
la 20 kHz, cu distorsiuni armonice 
<0,1% la 1000 Hz. 

l.:Jrmărind schema din fig. 7, se ob
servă că in prima fază se realizează 
preamplificarea, adaptată la diferitele 
surse de 'intrare, apoi prin 'interme
diul potenţiometrelor de volum se ata
că intrarea mixeruiui propriu-zis -'ie
şirea acestuia putind să atace un etaj 
corector de ton (ca cel descris ante
rior) sau direct, un etaj final - ampli
ficator de putere. 

TO,·99 
g.NG ® 

orrse~'1 7.V+ 

E 1.2' ~ . 6.iEŞiRE 

ENI.3 5.0ffset 
4.V-

E.N.iNV 

v-

5558 

MT-48 

© 

1 

4136 

2 

Corecţia pentru doza magnetică (de 
tip SHURE-M 95 sau SHURE-M 75) este 
realizată de ICI prin grupul R-C (51 kO/ 
1,5 nF, respectiv 750 kQj6,8 nF) pentru 
corecţia RIAA, intre'ieşirea de pe in
tegrat şi 'intrarea neinversoare. 

Pentru' intrarea de microfon se reali
zează amplificarea prin IC2 , de astă 
dată ciştigu! În amplific<"re (respectiv 
funcţie de tjpl.~l de mk, 01011 folosit) 

~
K 12X9veF 

rv I 
220V I 

~ 
1--1--+-..... ---' 
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fig. 3. De la un transformatGr cu priză 
mediană in sec4indar (înfăşurările ab
SGlut simetrice). 

Fig. 4. De ta un transformatGr fără pri
ză mediană În secundar. 

fig. 5. Obtinerea unui zero «f~otant» 
de tensiune de ia ., sursă da curent 
continuu, bine stabili:..:aîă. 

-L __ I~~----------~-oSg 

iEŞiRE 

TO.99 __ I--~+1~5V 

se realizează prin rezistenţa- semire
glabilă de 50 kn. 

~-------------------------~ 
:t2-
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Mixajul surselor de pe potenţiome
trele de volum se face pe IC3 , al cărui 
cîştig În amplificare se reglează analog 
cu IC2 , din semireglabilul de 10 kn. 

Montajul nu 'implic~ .probleme deo
sebite, singura atenţie fiind necesară 
la montarea corectă aintegratului, 
precum şi alimentarea corectă.. Pentru 
1 mV/PU şi 5 mV/microfon, respectiv 
250 mV/mag, la'intrare se obţin pînă la 
3 V ef la-ieşire, În gama 10 Hz-100 kHz, 
cu distorsiuni < 0,2%. 

10 

+V=+15V 
-V=-15V 

P1=P2=P3= 10K tin 

In schema din fig. 8 apare un ate
nuator electronic activ. Montajul per
mite' atenuarea pînăla 60 dB, din 10 
in 10 dB, oferind două 'ieşiri: 

- 'ieşirea I pe'jmpedanţă 50 n, ten
siunea maximă 0,5 V; 

- 'ieşirea II pe 'impedanţă 600 n, 
tensiunea maximă 3 V (valori valabile 
pentru tensiuni sinusoidale). 

Folosirea circuitelor integrate in 
schema de atenuator are avantaje de
osebite: 
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- amplificatoarele operaţionale per
mit o separare completă Între' intrare 
şi' ieşire, nÎd o modificare a circuitului 
de 'ieşire neinfluenţînd intrarea; 

- fiecare intrare a lui 741 este de 
mare impedanţă,îeşirea de joasă 'im
pedanţă; 

- raportul Între tensiunea de'ieşire 
şi cea de 'intrare fiind 1 pentru O dB, 
ajunge la 1 000 pentru 60 dB. 

Healizarea practică a montajului ri
dică o singură problemă: tipul şi cali
tatea comutatorului de atenuare,'ideal 
fiind un comutator pe calit cu 8 pozi
ţii, tip rotativ. 

Se poate înlocui cu comutatoare 
basculante cu două pozitii, cîte unul 
r~l'ltnj aL;;fluare. 

Reglarea montajului 'implică urmă
toarele operaţii: 

a) aHmentarea montajului după ve-

llfl 
Amplificatorul prezentat are o sen

sibititate la'intrare de O,5rriV pe'impe
dantă- mare, 'iar ia 'ieşire debitează o 
putere de 50-100 W pe o sarCină de 
4-8 a cu alimentare de 44-62 V cment 
continuu. Datorită particularităţilor din 
schemă, amplificarea este .. mare, zgo
motul de fend foarte mic, mare stabili
tate in funcţionare. distorsiuni sub 
1% pentru 'O curbă largă de răspuns, 
ceea ceface':i,§ă se Încadreze in cate
goria amptificiltoarelor de înaltă fide
litate. Schema se pretează pentru sem
nale de micrefon şi se poate dubla pen
tru audiţii stereefenice, cu intercala-

riTlcarea corectitudinij cablajului; 
o) scurtcircuitarea intrării Ne la ma-

să şi măsurarea tensiunii pl.nctului 6 
de la ICl În raport cu masa; 

c) eliminarea scurtului şi reglarea 
lui P1 pînă CÎnd 'tensiunea în punctul 6 
şi masă rămîne la valoarea celei mă
surate la punctul b); 

d) reglarea I~~ P 4 În următoarele 
condiţii: se aplică 1 V la intrarea N A 
şi se reglează P 4 pentru a obţine 1 V 
pe ieşirea 6 a C.1. 

(Comutatorul fiind pe poziţia O dB, 
cîştigulla'ieşire va fi 1.) 

Astfel reglat, montajul poate fi fo
losit În orice generator de semnal eta
lon de Joasă frecvenţă, sau În orice 
amplificator, ca un reglaj de volum cu 
eompensare a frecvenţeler. 

-1 
PrCif. MIHAI 

CONSTANTiN ECU 

rea unor etaje preamplificatoare de 
picup, chitară, magnetofon etc. 

Preamplificatorul de microfon 
este alcătuit din două tranzistoare TI 
şi T Z {Tl = SC 109, 173,414; T z = 
Be 177, 178, 179, 251, 252, 253, 307). 
Mentajul consumă 2 mA. Impedanţa 
de'infA:lre este mare. curba de răspuns 
10-80 000 HZiU~ = 0,5 mV, Ue = '1,5 V 
la 'O tensiune de aHmentare de maxi· 
mum 30 V. 

Corectorul preampUficator este 
alcătuit din 3 tranzistoare: T 3 (SC 1 
172, 413)., T 4 şi T s (SC 109, 173, 41 
Primul tranzister T" este repetor 

emitor - schimbător de'impedanţă-, 
urmează corectorulSaxandall, cu 2 po
tenţiometre de' 100 kO tin iare, cel de 
sus accentuează frecvenţele joase spre 
stînga, 'iar cel de jos accentuează 
frecvenţele inalte, avind cursorul către 
stinga. T 4 formează un etaj de amptifi
care, iar T 5 este repetor pe emitor. 

Amplificatorul de putere este echi
pat cu 6 tranzistoare npn cu sitlciu in 
cuplaj garvanic.Etajul de 'intrare este 
format din T 6. un etaj pilet format din 
T" un etaj defazor format din Ţg - T9 şi 
etajul final de putere În contratimp
serie format din T 10-T 11' Pentru sta-

bitizarea termică a etajului final se 
folosesc diodele. 

Etajul echipat cu T 6 (SC 116, 177, 
178, 179) are' impedanţa mare de' intrare 
datorită conexiunii Bootstrapp şi este 
inclus in drcuitul de reacţie negatiVă În 
curent continuu, ceea ce asigură o 
optimă stabilitate termică a punctelor 
de funcţionare a tranzistoarelor, iar 
modul in care este cuplat asigură auto
centrarea tensiunii mediane pentru 
etajul final la variaţia tensiunii de ali
mentare, emitorul fiind legat la punctul 
median. 

.... ~------------------------.. ~+ PLACĂ ETAJ fiNAL 
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Remorcherele de cataracte sînt un 
tip de nave. Acestea sint ca-

Dunării, tot aşa cum na
vele cu zbat ia pupa şi două coşuri pe 

axă transversală sînt carac
pe Mississippi. 

navă se caracterizează 
selatura a 

cît 

Principalele caracteristici 
sînt: 

120t 
790 kg 
494 t. 

A construit În anul 1916 la Re-
gensburg, avînd atit corpul, cît şi pun
tea metalică. 

Constructiv seamănă foarte mult cu 
remorcherul de cataracte «Traian», 
construit în 1911 la şantierele navale 
Tumu-Severin. 

Ambele au cîte două coşuri, unul În 
prova şi altul În pupa, cu cabina de co
mandă plasată Între ele. 

Între coşuri, pe corp se află fixate 
casele celor două zbaturi din borduri. 
Peste casele zbaturilor se Întinde o 
punte, podul comenzii. Sub acesta se 
găsesc pasajul de trecere de la prova 
la pupa şi spiraiul maşinii. Deasupra 
se găsesc cabina de comandă ~i o 
punte din lemn, prelungită În ambele 
borduri cu două pasarele, la capătul 
cărora se găseşte cîte o cabină de 
manevră. 

.. Remorcile, În număr de două, se 
găsesc sub puntea comenzii. Fiecare 
coş este ancorat cu cîte 4 ancore şi 
poartă pe coş emblema NR, fiind fixată 
pe două inele paralele. 8ărcile sînt 
construcţii metalice şi identice cu cele 
de pe planul lui «Tudor Vladimirescu», 
şi nu au fost prezentate decît În vederea 
de deasupra. 

Trebuie să menţionăm că «Dece
bal» este o navă foarte complexă, cu 
zeci şi zeci de detalii la fiecare sub
ansamblu şi că spaţiul nu ne permite 
decit redarea ansamblului. 
Recomandăm navomodeliştilor ce 

doresc să-I realizeze o excursie la 
Orşova, unde În rada pOrtului vor 
găsi remorcherul «Decebal». In ca
zul executării tuturor detaliilor, con
siderăm că remorcherul poate SUf-

clasa lejer un pasager sau o navă mi
litară mare, la categoria 2 machete. 
Avînd foarte bune caracteristici ma
nevriere, ar putea fi foarte pito
resc F1 sau F2. 

Culorile sînt următoarele: 
Negru: corpul-opera moartă, coşu-

ancora cu patru babaiele. 
vie, 

NR. 

toc urile 

DrijnciDaiă.lumină po-

coşurilor, 
interiorul 

Alb: trombele de bărcile. 
Albastru: inelele de pe coşuri. 
Lemn natur: puntea comenzii. 
La scara 1/100 şi chiar 1/50, «Dece

bal» ar putea constitui o machetă cu 
un deosebit efect ornamental. Tn acest 
caz, cel mai comod este să construim 
corpul din bloc de tei, ,iar suprastruc
turile din tablă de 0,3 mm. 

De-a lungul «Deceba!»aapar-
ţinut, pe rînd, SRD 
şi apoi NR-ului, 
blema fiecăreia. 
rianta 1950, deci 

Ing. CRISTIAN CRĂC.UNOaU 
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AUTO-MOTO 

DICII-IIDD 
SUSPINSIA PUITII 

SPATI ' 
Calitatea unei suspensii depinde de 

soluţia adoptată de constructor, dar 
este influenţaiă de raportul dintre ma
sa nesuspendată - punţi, roţi -- care 
urmăreşte denivelările solului, şi masa 
suspendată - caroserie, Încărcătu
ră -, legătura dintre cele două fiind 
asiguratet de suspensie. Pentru îmbu
nătăţirea calităţilor suspensiei, auto
turismele moderne au arcuri spirale 
în locul obişl1uitelor arcuri cu foi, 
trompe din ţeavă şi planetare batante, 
discuri de frînă şi genţi uşoare. 

Sus pensia trebuie să asigure amor
tizarea şocurilor şi o oscilaţie lină a 
caroseriei cu o frecvenţă de 50-100 
de oseilaţlj pe minut. 

O suspensie mai tare duce la obo
seala călătorilor şi slăbeşte rezistenţa 
caroseriei şi a Tmbinărilor. Asemenea 
suspensii se folosesc la automobile 
de curse, pentru ca acestea să fie mai 
stabile la solicitări bruşte. 

O frecvenţă prea mare, o suspensie 
moale, poate crea o stare neplăcută 
(rău de automobil) şi faceautomobiltil 
să fie instabil la şocuri, rafale de vînt 
lateral, in viraje şi la depăşiri. 

Arcul spate este confecţionat la 
autoturismele «DaCÎa»-1100 din sîrmă 
de oţel arc de if> 12,3 mm, avînd diame
trul exterior al spirei 101 mm, lungimea 
liberă 307 mm şi o elasticitate de 
27 mm/100 kgf. 

Deşi oţelul arcurilor este foarte re
zistent, datorită timpului şi şocurilor 
repetate, el tmbătrîneşte, oboseşte şi 
îşi modifică structurednfernă, devenind 
mai puţin elastic' şi păstrînd o defor
matie remanentă. Iată de ce, după un 
timp, ele trebuieinlocuite sau reparate. 
Reparaţia constă În Încălzirea lor pînă 
la roşu, apoi cu un cleşte se defor-

.MUlIZIRIA RUTIIRĂ 

Ing. PAUL ORZEA 

mează spiră cu spiră, astfel Încît arcul 
să revină la lungimea ·iniţiaIă. 

Supus apoi unui tratament termic 
de căii re, arcul poate reveni la calită
ţile'iniţiale. Condiţia ca un arc să poată 
fi recondiţionat este ca el să nu aibă 
spire rupte, fisuri sau coroziuni. 

Zgomotele care apar În timpul mer
sului se pot datora: 1) roţi! nestrînse 
(fig. 1); 2) piuliţei 1.8 slabe şi şaibei 
conice 1.3, care Iasă discul să oscileze 
pe axă; 3) piuliţei 3.1 slabe şi tirantului, 
care Iasă să oscileze axa tubulară; 
4) arcului tasat - axa tubulară loveşte 
des tamponul 1.7 şi se aud bubuituri 
înfundate În spate; 5) au fost introduse 
şaibe de cauciuc sub arc şi fie că spi
reiese lovesc Între ele, fie că arcul 
flambează şi loveşte În caroserie sau 
freacă pe amortizor, 7) amortizorului 
defect; 8) jocului În bolţul de jos (vezi 
şi fig. 6); 9) bucşelor 7.3 şi 7.4 uzate şi 
talerelor 7.2 sau 7.5, care ating caro
seria; 10) piuliţei 7.7 nestrinse; 11) bol
ţutui amortizorului 7.8, care are joc În 
bucşă. 

Pentru demontare se utilizează două 
gheare ca cele din fig. 8 şi încă un cric 
identic cu cel din dotare. 

Cu' automobilul pe un teren drept, 
cu pene puse la toate roţile, se ridică 
caroseria cu un cric ş'j se scoate roata. 
Se scot cablul frinei de mină' (fig. 2, 
vezi şi «Tehnium» nr. 5/1978) şi etrÎe-
rul frinei 3, vezi «Tehnium» nr. 7 
şi 8/1978). rabate etrieru! şi se re-
aşază pe caroserie,fără a se demonta 
racordul flexibil. 

Se pune al doilea crlc sub axa 
netară şi se ridică aceasta, astfel 
arcul să fie bine comprimat (eventual 
se coboară caroseria cu cric). 

Se desface unul din chin-

IIDICATDIII 
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Din ce În ce mai 
indicatorul de 
nalizare lumi 
instalează, 
semafoarel 
de pe con 
In acest 

mult utilizat este 
re «Atenţie sem

panou se 
nctele unde 
tea surprin

hicule. 

Pentru a preciza distanţa În metri pînă 
la semafoarele electrice, sub panoul 
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Colonel VICTOR BECA 

triunghiular se pot instala tăbliţe adi-
ţionale (fondul cifrele negre). 

Circulaţia omerată, sta-
ţionarea şi autovehicule 
de mare ga rutiere cre-
ează per acestor 
indicato a-I 

de 

Acolo unde însă configuraţia stră
zilor: in curbă, pantă, rampă pronun-

1 

ţată, creează probleme În privinta vizi
bilităţii (de exemplu, după o arteră 
rutieră În curbă urmează imediat o 
intersecţie semaforizată), chiar in in
teriorul oraşelor pot fi instalate indi
catoare de avertizare de genul celor 
sus-menţionate. 

Important este ca şoferii, urmărind 
cu atenţie semnalizarea rutieră, să 
observe aceste indicatoare de averti
zare şi să ia din timp măsurile ce se 
impun. 

Din păcate, unii conducători de auto
vehicule, deşi iau cunoştinţă prin indi
catoarele «Atenţie semnalizare lumi
noasă» de apropierea semafoarelor 
electrice nu ţin seama de culoarea ro
şie sau galbenă a acestor instalaţii şi, 
pătrunzind in intersecţiile respective, 
creează un mare pericol pentru circu
laţie, expunindu-se bineinţeles unor 
accidente, care nu o dată au avut urmări 
deosebit de grave. 

Pe platourile inalte şi chiar În zonele 
de şes, la ieşirea din unele localităţi 
rurale, după traversarea unor pă
duri etc., conducătorii auto pot fi 
surprinşi de puternice vinturi laterale. 
Mai ales autovehiculele uşoare sint 
foarte sensibile la asemenea rafale. 

1.1. Arcul; 1.2. amortizor 
1.3. piuliţa conică; 1.4. chin 
1.5. axa planetară; 1.6. axa t 
bulară; 1.1. tamponul. 

Nu o dată. autoturismele de mic litraj 
cu motoare în spate au fost literalmen
te «suflate» de pe şosea de rafale 
puternice de vint, mai cu seamă cind 
şoferi! respectivi au fost surprinşi 
nepregătiţi pentru a face' faţă unor 
«lovituri» laterale foarte intense. 

Âvertizarea conducătorilor auto asu
pra pericolului rafalelor laterale se 
realizează cu ajutorul indicatorului de 
avertizare «Vint lateral» instalat, in 
funcţie de situaţie, la 150-200 de metri 
de locul periculos. Silueta simbolului 
indicatorului se deseneazâ spre stinga 
sa,u dreapta, in funcţie de direcţia 
predominantă a vintului. 

Bineinţeles că existenţa pe şosea a 
mizgăi, drumurile lunecoase din pri-
cina a zăpezii, ori ca urmare 
a uşoare ploi, amplifică pericolul 
rafalelor de vînt lateral. In asemenea 

indicatorul sus-menţionat poa
ten montat pe acelaşi suport 
cu panoul de avertizare «Drum lune
cos». 

la apariţia acestor indicatoare, con
ducătorul auto are 'obligaţia 'să reducă 
considerabil viteza şi să-şi sporească 
atenţia 

I 
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gii (cu două chei de 13, preferabil una 
inelară). Se Iasă chinga liberă. Pentru 
desfacerea piuliţelor de pe capul tijei 
amortizorului (fig. 4), se curăţă matul 
cu peria de sîrmă şi se pune puţin ii
chid de frină. Se utilizează două chei 
de 17 mm (preferabil una să fie'inelară 
dreaptă, mai ingustă). 

Contrapiuliţa de sus se desface ţi
nînd cu cheia mai ingustă piuliţa de 
jos. 

La desfacerea piuliţeî de jos, pentru 
a impiedica rotirea tijei, capul tijei este 
prevăzut cu două frezaje pe care se 

7.1. Talerul tijei; 7.2. talerul 
inferior; 7.3. tamponul infe
rior. 7.4. tamponul superior; 
7.5. talerul superior; 7.6. piuU
ţa; 7.1. conbapiulita; 7.8. bol
tul amoriizoll'ului. 

poate fixa o mică cheie reglabilă, bine 
strinsă pe tijă. 

in nici un caz nu se prinde cu cleş
tele direct tija, deoarece urmele lăsate 
de dinţii c1aştelui pe tijă fac amortizo
rul nereparabil. 

Se fixează pe arc cele două gheare, 
astfel incit să fie exact diametral opuse 
(fig. 5 şi fig. 6). Se string piutiţele ghea
relor şi se comprimă arcul. Se coboară 
incet planetara, urmărind ca arcul să 
se destindăÎncet şi supraveghind ca 
acesta să nu flambeze într-o parte. 
Se comprimă amortizorul, apăsind cu 
un levier capul tijei pînă cînd aceasta 
"intră complet in amortizor. Cu un levier 
sprijinit pe apărătoarea discului de 
frînă se ridică arcul cît mai sus şi se 
degajează bolţul amortizorului (fig. 6). 

Atenţie! Manevrarea arcului com
primat "imptică o grijă sporită. Arcul 
comprimat este un «exploziv». 

AIC ABil PflIlI Illllfl 

CUTIA DE VITEZE 
După ambreiaj, În lanţul de transmi

sie, urmează cutia de viteze, care 
asigură raportul optim de legătură a 
vitezelor Între motor şi roţile automobi
lului. 

La pornire motorul trebuie să În
vingă, În primul rind, starea de iner
ţie a caroseriei atunci cînd roţne sînt 
În stare de repaus, deci motorul tre
buie să aibă turatia pentru cuplul 
optim. 

Cuplul motor trebuie să ajungă la 
roţi Într-un anumit mod de multipli
care pentru ca automobilul să por
nească din loc. 
După ce automobilul a început să se 

Ing. D. VUERICH 

deplaseze. schimbînd mereu raportul 
de transmisie, intreaga putere a ma
torului este folosită pentru creşterea 
vitezei de deplasare. La ridicarea unei 
pante, de exemplu, sarcina impusă de 
deplasarea automobilului creşte, şi 
atunci se impune micşorarea vitezei 
de deplasare pentru ca această sar
cină să fie învinsă. Aceasta se reali
zează tot prin cutia de viteze. 

In afară de acestea, cutia de viteze 
asigură şi sensul de deplasare a auto
mobilului inainte şi înapoi. 

Din punct de vedere constructiv, 
cutiile de viteze se impart În două 
mari categorii: cutii de viteze ce pot 

7.1 7.3 7.5 7.7 

~~~~ ~l 

Cu amortizor"ul detaşat se pot scoate 
arcul şi amortizorul prin lateralul axei 
tubulare. " 
" La remontare trebuie să fim atenţi 
să fixăm ghearele exact În aceeaşi 
poziţie. 
Dacă amortizorul este demontabil şi 

are tija -intactă nezgÎriată, el se poate 
repara Într~o unitate speCiatizată. 

Se verifică însă dacă nu cumva bol
tul 7.8 (fig. 7) are joc În bucşa amorti
zOTului (vezi pct. 11). Aceasta se În
locuieşte cu una" nouă, <iar dacă bucşa 
este lărgită, aceasta se depresează şi 

efectua un număr limitat de rapoarte 
de transmisie şi cutii de viteze ce pot 
asigura un număr infinit de rapoarte 
de transmisie, numite şi cutii de viteze 
fără trepte sau cutii de viteze pro
gresive. 

Un exemplu de cutii de viteze cu ra
port limitat de transmisii este cutia 
de viteze cu pinioane culisante(fig. 1). 
Aceasta se compune din carcasă,acul 
primar 2 (numit priza directă), axul 
intermediar 3 (tren fix), axul secun
dar 4. Axul primarului pentru mers 
inapoi nu este figurat şi nici maneta 
pentru schimbarea vitezelor. 

Axul 2 face corp comun cu pionul5 
şi gheara 6. 

Axul primar are caneluri pe care se 
introduce discul ambreiajului 10. Axul 
intermediar 3 are pinioanele 7, 8, 9 şi 
10. Roţile de pe axul intermediar nu 
se pot deplasa. 

Axul secundar 4 are caneluri pe 
care se deplasează pinionul 12 (corp 
comun cu pinioanele 13, 15 şi 16). 

La viteza 1, pinionul 15 angrenează 
pinionul 10. Pinioanele 5-7 sînt tot 
timpul cuplate. 

7.J 7.J 7.J 

o 
o 
C\I 

se confectionează una nouă cu !f; ·înt. 
10 mm şi se'introduce presat În bucşa 
de cauciuc. 

In cazul arcurilor obosite, «lăsate», 
nu este -indicat să se 'introducă şaiba 
de cauciuc sub arcuri (vezi pct. 5). 
Aceasta nu rezolvă decît provizoriu 
problema. Nişte şaibe prea mari ri
dică prea mult caroseria şi automobi
lul devine -instabil În viraje, axa tubu
Iară loveşte des În chingă şi o rupe. 

Rulajul cu o chingă ruptă este pri
mejdios, deoarece axa poate bascula 
mult şi automobilul se poate răsturna. 

La viteza a II-a se cuplează pinionul 
10 cu pinionul 9. 

Tot aşa, prin cuplarea pinioanelor 13 
cu 8, se realizează viteza a III-a şi prin 
cuplarea pinionului 12 cu gheara 6 se 
obţine viteza a IV -a. 

Pentru mersul inapoi se interpune 
un pinion suplimentar (nefigurat În 
schiţă) Între pinioanele 10 şi 15. 
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Practic, să valoa-
rea unei anumite diafragme, trebuie să 
mărim de expunere de 4 ori, 
Invers, pentru reuşita unui instan-
taneu avem nevoie de o viteză de 1/500 
trebuie să deschidem cu 
diviziuni. 

Spre deosebire de indicaţiile date de 
un exponometru oarecare, vom lua drept 
certă valoarea expunerii sa,u a diafrag
mei eate de eXlmfl:orrleu'eJ.e '''''r>r.r.~"r,~tA 

în calea 1 a"...,ll.U 1 ULI Ul 

DHitnigrrle deschise pentru 

înmuierea contrastelor) şi 
accentuarea clarităţii. 

regulă, numai expuneri din 
cu aparatul şi braţul stîng spriji-

oarecare, viteza 
s in F=270 mm. prin-
vitezele minime admisibile, în func

pentru F= 
F= 

Q 



tremuratul mîinilor, de
etc.), 

dar special cauza tre:pl(iatuJ()r in
terioare proprii aparatului, funcţie de 
calitatea acestuia. 

- Utilizarea parasolarului este obli
gatorie. 

- Sensibilitatea filmului de 20-21 DIN. 
de acţionare auto-

mată a constituie o defi-
cienţă cei mai pre-
tenţioşi. avută grijă ca la 
înşurubarea obiectivului prevăzut cu a
cest dispozitiv, pîrghia să fie trecută de 
pe poziţia «A» (automat) pe «M» 
nual), pentru ca ştiftul să poată 
uşor, fără a acţiona diafragma. în caz 
contrar, există pericolul deformării sau 
al ruperii. 

Construcţia 

al lentilelor trebuie să 
vizibil marcat; dacă lipseşte, se va 

determina exact 

la 
ele au 

de cca 1 mm) este lmment. 
Diametrul mare al lentilelor brute im

plică o carcasă mai voluminoasă şi puţin 
mai grea. Fotografia convertorului des
făcut şi desenul de execuţie reprezintă 
convertorul cu care autorul a făcut mul

cu lentile brute de 
a ajuns la 

că greutatea 
a din de 405 g 
(310 g carcasa şi 95 şi şaibele) 
îl fac asigurîndu-i o 
bună şi echilibru la expune-
riIe din mînă. 

în funcţie de posibilităţi sau de prefe
rinţe, fotoamatorul îşi va confecţiona 
carcasa dintr-un metal mai uşor (se va 
evita aluminiu!) sau îi va reduce dimen
siunile în grosime, in funcţie de diametrul 
lentilelor. Este importantă plasarea lor 
la distanţele arătate în desen (fig. 4), 
atît faţă de lentila posterioară a obiec
tivului, cît şi faţă de planul emulsiei, 
precum şi o perfectă centrare de-a lungul 
axului carcasei. Aşa cum reiese din desen 
şi din fotografie, soluţia definitivă reco
mandată este aceea a grupului (-4 d şi 
- lOd), respectiv cu diametrele de 40 mm 
şi 55 mm. 

Spaţiul mare din interior, reglabil în 
înălţime prin capacul filetat, cît şi dia
metrul mare (60 mm) disponibil permit 
fiecărui fotoamator care-l va construi 

variate eXlr:lerimen1:ări în pers"j:lecliv;ă, cu 
alte de lentile 

Pregătirea montirii 

1. Lentilelor cu diametrul mai mic 
60 mm - în afară de acelea cu 40 mm, 
tăiate la acest diametru - li se 

la 60 mm, 
a 

de la un 
se taie cu o lamă. 

2. Se vor confecţiona diferite şaibe 
din carton de 0,5 mm grosime: 

20 de bucăţi cu </> int. = 38; </> ext. = 
61. acestea, două şaibe se innegresc 
cu tempera pe ambele feţe, iar 18 bucăţi 
se innegresc numai pe marginea diame
trului interior; 

b) 12 şaibe cu </> int.=44; p ext.=68. 
Din două bucăţi se înnegresc pe 

iar 10 bucăţi numai pe 
diametrul 

o şaibă distanţier între cele două 
cu </> înt. = 30 mm 

adică exact pe 

prin 
transl,aren1[ă cele două optice ale 

această poziţie optimă, se 
punctează repede pe margine cu puţin 
prenadez, lăsîndu-se să se usuce; după o 
verificare a se conso-
lidează simplu şi cu mici fişii 
dintr-o etichetă gumată care 
aderă bine pe sticlă. acum se pot 
şterge şi marcajele centrelor optice, cu
răţindu-se şi exteriorul lentilelor. 

Montarea 

Pe fundul cutiei (B) se aplică in CÎteva 
locuri puţin prenadez, aşezînd apoi una 
din şaibele înnegrite complet (de la pct. 
2 a). Se pun pe rînd atîtea şaibe identice, 
încît să obţinem distanţa de 19-22 mm 
(confonn desenului), ultima şaibă fiind 
cea de-a doua înnegrită complet. Peste 
acestea se aşază grupul celor două len
tile, cu lentila de -4 d către fund, deci 
către tub. Distanţa exactă (de 24- 26 mm) 
dintre lentilă şi capătul tubului (din care 
scăzînd 4 mm partea filetată, rămîn 19-
22 mm pînă la nivelul şaibei aparatului 
în care se înşurubează obiectivul, res
pectiv convertorul, pînă la pragul opri
tor) se poate .măsura cu ajutorul unei 
hîrtii milimetrice care trebuie să atingă 
suprafaţa lentilei la centru. Adăugăm 
sau scoatem din şaibe pînă obţinem dis
tanţa exactă, ce se va definitiva numai 
atunci cînd vom face reglarea sistemului 

neagră 
Vom înşuruba pînă cînd simţim o oa

recare rezistenţă; în caz contrar, riscăm 
să spargem lentilele. 

Reglarea 

Se inşurubează convertorul la aparat, 
pînă la refuz. 

Se înseamnă cu cîteva zgîrieturi pe cu
tia B partea de jos, corespunzătoare tăl
pii aparatului. Această operaţie se face, 
de fapt, înaintea montării lentilelor, În 
cazul cînd fotoamatorul doreşte să aplice 
convertorului, sudură ulterioară, un 
papuc cu pentru înşuruba-
rea stativului (trepiedului). Nu 

aceasta esenţial, deoarece 
convertorul a fost conceput să fie folosit 
exclusiv pentru expunerile din mînă. 

Se înşurubează şi obiectivul la conver
tor, cu mare atenţie, observînd ca mon
tura lentilei posterioare a obiectivului să 
nu atingă sau să preseze lentila conver
torului. în acest caz se va deşuruba ca
pacul şi se vor mai introduce şaibe pentru 
a-l distanţa mai mult de lentilă; se înşu
rubează. 

Prin vizor se face punerea la punct pe 
infinit. 

Se pot ivi trei cazuri, deoarece rar se 
poate întîmpla ca de la prima încercare 
să obţinem infinitul clar, concomitent 
cu reperul de pe corpul obiectivului care 
trebuie să fie situat la partea superioară, 
deci vizibil, ca şi în cazul cînd este mon
tat la aparat. 

1. Situaţia ideală în care condiţiile de 
mai sus sînt asigurate. în acest caz nu ' 
mai este necesar nici un alt reglaj. Se 
va observa ca în timpul reglajului obiec
tivul să fie deschis complet. 

2. Ca să obţinem clar infinitul, tre-

It 

1--« 

"---~--o-
« 

buie să mărim tirajul obiectivului, în care 
caz reperul arată o distanţă mai apro-

sau chiar foarte apropiată. Aceasta 
însleanmă că distanţa dintre lentila con
vertorului şi obiectiv este prea mică. 
Vom adăuga vom in
finitul in cO!ldit:iile 

3. Cazul invers, cînd 
decît planuri 
geamul mat, 
obiectiv arată 

mică. 
Se pot ivi cazuri în care 

nitiv nu se 
riaţia 
tor, ci va 

defi-

care s-ar 
la refuz. 
dereglări 

l)f()Vi,wriu peste por
îmmrub:are o hîrtie neagră de 

rolfilm în 2-3 straturi, tăiată la lăţimea 
corespunzătoare. 

Se vor verifica la cele două capete ale 
convertorului eventualele locuri neîn
negrite, care se vor retuşa cu tempera. 
După reglajul definitiv, vizual, în con

diţiile de mai sus, se poate trece la pro
bele cu peliculă. 

Nu există nici un motiv ca rezultatele 
pe clişeul negativ şi măriri să difere de 
cele prezentate în acest articol şi de re
glajul vizual obţinut de fotoamatorul 
constructor. In afară de cazul, puţin pro
babil, al unei dereglări a sistemului de 
punere la punct şi deci diferenţe între 
punerea la punct vizuală şi cea efectivă 
de pe emulsie, defecţiune nedepistată 
încă de fotoamator, compensată de cele 
mai multe ori de diafragmări accentuate. 
'Este cea mai bună ocazie pentru el ca să 
facă această verificare, concomitent cu 
reglajul convertorului, cu ajutorul unui 
simplu geam mat aplicat pe cadrul fe
restrei aparatului (exact în planul filmu
lui), cu capacul deschis. Folosirea unei 
lupe de cca 5 ori putere de mărire se 
impune. 

Toate suprafeţele metalice interioare 
vor trebui să fie negru mat, procedeul 
recomandat fiind o oxidare electrochi
mică. 

17 





o VITRINĂ 
MUlTIFUICTIDNAlĂ 

şeul din spatele etajerei, apoi se 
fixează o parte laterală pentru o 
montare mai uşoară a rafturilor şi 
uşilor frontale. 

La fiecare uşă se montează două 
balamale. 

În partea de jos - un raft apa
rent cu trei mînere - se pot aşeza 
vase pentru flori sau plante, fără 
ca acestea să depăşească În Înăl
ţime nivelul raftului. Vitrina pe care o propunem pen

tru construcţie poate avea o utili
zare mulfifuncţională. Ea poate fi 
folosită atît pentru aranjarea unor 
bibelouri, cărţi, obiecte decorative, 

RAME 

, 
cît şi pentru plante sau flori ce pot 
fi uşor intreţinute. Dimensiunile din schiţă, În mili

metri, sînt aproximative, construc
torii amatori putîndu-Ie modifica 
În funcţie fie de preferinţe, fie de 
dimensiunile materialului disponi

Materialul utilizat este placajul 
furniruit sau sCÎndurile subtiri de 
esenţă tare. Întii se realizează plan-

95,25 

1 

-------

1-- ------
~ 

PATRAiUI.. '2,70 ..... .-.-~~b· ..... 1i '-! 
""'" "'\ L'I 

-r-

irTL-_-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-_-_.-_-c_.--_-_-_-_-__ - __ -_-_-_-_-_ -__ -_ ~ r-~ 
I I 
I : 

~ 1 I 
.... I I 

I I----I"t---.. !tl ~rRAFT ~ 
I I 

~i~---.III~~===~lţ+-I~--~I"~-----ltrt 
I 

~* I : 
1 ~ ~_ ~.:ţ====~::ţ====~II--+ It----II -1 €O 1 ~ ii 

\S) I • II 1/) 

o I I 

: : 1'"'-I--BALAMA 
I 1 
L~_==:::!J \;_===_:::::; __ ~ _I.!::_=_=_ = __ =_~_!)_I..!:::_=_=_=_=_:::J.:~ J 

,. 
I 

__ 25,40 
loe_----- 469,90 

~~ 9,53 ~70 

PAMTOGRAF ETAJE Ă SAU ... 
Pentru copierea unor desene, 

mărindu-le sau micşorindu-Ie, se 
foloseşte dispozitivul numit pan
tograf. Acesta se poate construi 
uşor, de către oricine, din mate
riale uşor procurabile. 

În vederea confecţionării aces
tuia sînt necesare două şipci din 
lemn de esenţă moale cu dimen
siunile de 30x3x1 cm (A) şi alte 
două de lux2x1 cm (8). Pentru a 
putea monta pantograful practicăm 
orificii În fiecare şipcă la distanţă 
de 2 cm de capete, iar la cele de 
30 cm se mai dă, În plus, o gaură 
la distanţa de 8 cm faţă de unul 
dintre capete. După aceste ope
raţii' pregătitoare, şipcile se fini
sează cu hîrtie abrazivă şi se Iă
cuiesc cu lac' incolor. 

Următoarea operaţie constă În 
montarea pantografului propriu
zis. Îmbinarea se face prin inter
mediul unor nituri din aluminiu. 
Astfel îmbinăm mai Întîi cele două 
şipCi A. la capetele rămase libere 
se montează un suport fix (un pa
ralelipiped din lemn cu dimensiu
nile de 15x5x5 cm) şi, respectiv, 
un creion. Acum montăm celelalte 
două şipci 8 pe A, iar În orificiul 
de Îmbinare al şlpcllor B se m'on.:. 
tează un creion. 

Metoda de lucru: desenul pe care 
dorim să-I mărim (micşorăm) cît 
şi o foaie aibă se fixează pe o 
planşetă (masă). Cu creionul mon
tat În pantograf urmărim desenul, 
care, la rîndui lui, apare redesenat 
(mărit sau micşorat) pe foaia aibă. 

Totdeauna, în locuinţa fiecăruia, 
după aranjarea mobiiierului, rămîne 
un spaţiu care este prea îngust pentru 
a-I mai putea folosi. Şi totuşi cite ceva 
se poate improviza În fiecare loc apa
rent rămas nefolositor. 
Prezentăm În figura alăturată o eta

jeră care, nefiind fixă, se poate monta: 
În orice spaţiu, dindu-Î acesteia mul
tiple întrebuinţări. 

Construcţia nu este greu de realizat, 
ea constînd din două suporturi de fier 
forjat, confecţionate din fîşii de tablă 
cu lăţimea de 2,5 cm şi grosimea de 
1,5 mm, pe care se montează sCÎnduri 
de brad date la rindea, cu grosimea de 
1,5 cm, aşacum arată figura. Lăţimea 
şi lungimea rafturilor vor rămîne la 

BIBliOTECA 
aprecierea fiecărui constructor, după 
necesităţi şi spaţiul disponibil. 

Suportul din tablă se vopseşte cu 
vopsea de culoare neagră, iar sCÎn
durile, după locul unde va fi plasa1ă 
etajera, se vor vopsi Într-o culoare 
asortată cu mobilele din jur sau li se 
vor da umbre marrmii prin ardere (cu 
lampa de benzină sau la aragaz), 
după care se vor lăcui cu lac incolor. 

Tn cazulih care" etajera va ·fi aşeza1ă 
În baie, sCÎndurile vor fi Înlocuite cu 
geamuri semicristal de 0,4 cm grosime. 

Confecţionind suporturile dintr-o 
tablă mai groasă (cca 2,5 mm) şi cu 
mai multe rafturi, etajera poate deveni 
bibliotecă. 
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Este un instrument universal, 
redus. 

tensiuni continue, tensiuni al-
+,.w"",'~i,,~ rezistenţe. Are 18 domenii 
de scară gradată cu oglindă, 
sensibilitate mare. -

Curent continuu: 
mA (clasă 2,5%) 

continuă: 
3-30-100 300-600 V (clasă 2,5%) 

Tensiune ""'tor ... ","',"'>;' 

30-100-300-600 V (clasă 5%) 

Curent continuu: 
50-250 

Curent alternativ: 
2,5 mA 
25-250 

Tensiune l'Ilt,,,rn,,,til./i"i 

mA-1-5 A 
(clasă 1) 

(clasă 1) 

.z 7:1 

I~ Ît~i 
I 

Se foloseşte pentru măsurarea cu
renţilor şi tensiunilor continue şi alter
native. Are clasa de precizie 2,5%, 
lungimea scării de 50 rezistenţa 
internă (U - U"""') de că-
derea de (1- şi ! 1-
,4 V. 



Proiectoarele de diapozitive auto
mate, care permit comanda schimbării 
imaginilor de la distanţă, fac posibilă 
sincronizarea acestora cu un comen
tariu sau fond muzical. Cel mai comun 
in ţara noastră este proiectorul «Ăspec
tomat», care, pe ·llngă alte automati
zări, dispune şi de comanda schimbării 
cadrelor de la distanţă. 

Montajul pe care-I descriem mai jos 
reprezintă o completare la un magne
tofon de orice tip, cu 2 sau 4 piste. 

Soluţia adoptării unui magnetofon 
cu 4 piste este cea mai avantajoasă, 
Întrucît nu este necesară derularea 
benzii după redare. Una dintre piste 
va fi folosită pentru imprimarea im
pulsurilor de sincronizare, iar comple
mentara ei pentru sunet. 

Plasarea impulsurilor de sincroni
zare trebuie să corespundă cu proiec
ţia unui cadru nou, avînd În vedere in
tlrzierea introdusă de mecanismul de 
sincronizare (vezi fig. 1). 

Imprimarea şi redarea impulsurilor 
de sincronizare se fac cu un cap 
universal cu 2 sau 4 piste şi amplifi
catorul echipat cu tranzistoare (fig. 2). 
În ceea ce priveşte '"nţul de impri
mare, s-a recurs la o metodă simplă: 
de la transformatorul de reţea se aplică 
capului universal un semnal cu o 
frecvenţă de 50 Hz, premagnetizarea 
fiind asigurată de o tensiune continuă, 
obţinută de la alimentatorul general. 

Durata unui impuls va trebui să aibă 
un timp de maximum 0,5 s, acest timp 
fiind suficient pentru acţionarea părţii 
electromecanice a proiectorului. După 

Hîrtia Forte s-a produs de-a lungul 
timpului În cîteva tipuri de bază,ajun
gindu-se azi la tipul 4. Sortimental 
există trei categorii de hîrtie color: 

-Fortecolor CN 4, hirtie fotosen
sibilă cu suport celulozic pentru obţi
nerea de· imagini color după filme fără 
mască; 

- Fortecolor MCN 4, hîrtie foto
sensibilă cu suport celulozic pentru 
obţinerea de'imagini color după filme 
cu mască; 

TRIFU DUMITRESCU 

ce s-au efectuat operaţiile de impri
mare a fondului acustic şi a impulsuri
lor de sincronizare, redarea acestora 
se face prin lanţul de amplificare a 
magnetofonuiui şi, respectiv, prin in-

~200~~2V 

1. - Drumul normal al benzii În magneto
fon; 2. - drumul benzii de magnetofon in 
cazul folosirii mecanismului pentru sincroni
zare: 3. -- dispozitivul de sincronizare; 4. - le
gătura electrică de comandă; 5. - proiector 
de diapozitive. 

termediul amplificatorului care prin- de tipul Ti - EFT 323, T2 - ET 323 şi 
tr-un releu comandă diascopul. Sche- T3 - AC 180 (se pot folosi orice alte 
ma electrică a imprimării-redării im- tranzistoare similare). Reglajul pragu
pulsurilor de sincronizare este echi- lui de acţionare a releului de comandă 
pată cu 3 tranzistoare cu germaniu, se face cu potenţiometrele semiregla-

Ing. V. CĂLINESCU 

- Fortecolor MCN4RC, MCN5RC, 
MCN 13 RC, hirtie fotosensibilă cu su
port plastifiat pentru obţi nerea de· i ma
gini color după filme cu mască. 

Hirtia Forteco'or se distinge prin
tr-o bună calitate În redarea culorilor 
şi o fabricaţie îngrijită. 

Prelucrarea hîrtiei Fortecolor se 
poate face în soluţii universale de tip 
Bicolor sau Tricolor sau cu setul de 
chimicale livrat de fabricant (soluţii 
pentru hirtia color de tip 4). 

Tn general, reţetarul pentru Forte
color s-a menţinut, 'intervenind modi
ficări mai substanţiale În duratele pre
văzute de procesele de prelucrare. 

Operaţiile 1-3 se fac la Întuneric 
sau la lumina lămpii de laborator. 

Durata revelării poate fi mărită cu 
1-2 minute dacă negativul de copiat 
este moale. 

CIătirea şi spăIărileintermediare se 
fac' intensiv. 

Uscarea hîrtfilor de tip Re se face 
În aer liber sau intr-un jet de aer cald, 
folosind un uscător de păr sau un 
aspirator. inainte se şterg cu o cîrpă 
moale picăturile de apă. Se poate efec
tua uscarea şi pe uscătorul electric, 
însă Tncălzit pînă la 50-55°C. 

Prelucrarea hîrtiei Foriecolor se 
poate face şi la temperatura de 30 oe. 

4 

bile P1 şi P2 . Potenţiometrul P3 stabi
leşte nivelul necesar pentru imprima
reaimpulsurilor de sincronizare. Re
leul trebuie să se anclanşeze la 12 V 
şi 5O·mA. 

Deşi accesibilă fotoamatorilor, pre
lucrarea la o temperatură aşa de mare 
nu este recomandabilă deoarece se 
impune o respectare riguroasă a tim
pilor, lucru mai dificil de reatizat la 
valori mici. Altfel spus, dacă pe par
cursul unei zile de lucru, ţinînd cont 
de ÎndemÎnarea operatorului, se asi
gură o toleranţă efectivă a timpulUi de 
revelare de 0,5 minute (intre prima şi 
ultima fotografie developate concomi-

tent sau Între primul şi ultimul lot de 
hirtii) la vafoarea nominală de 6 mi
nute, abaterea este de 13%. Pentru o 
durată nominală a revelării de 3 mi· 
nute, aceeaşi toleranţă efectivă, 
este dictată de indeminarea operiiL,· 
rului. corespunde unei abateri dub:e, 
deci 26%, 



RIIRISOR 
lncărcarea acumulatoarelor Cd-Ni 

impune stabilizarea la o anumită va
loare a curentului de încărcare. Astfe! 
sînt concepute scheme de diverse 
tipuri, din care unele sînt foarte prac
tice. 

În schema alăturată este prezentat 
un sistem de încărcare pentru acumu
latoare Cd-Ni cu un curent de 
45-50 mA şi tensiunea de 12 V 
(10 x 1,2 V). 

Curentul de Încărcare trece printr-o 
diodă LED, care in timpul Încărcării 
acumulatorului emite lumină. 

Cînd procesul de incărcare s-a ter
minat, dioda se stinge. Dioda LED 
trebuie să suporte curentul de Încăr-

~ 
01,2Kn NiC41+ 

BCl08B 

PL9 
100Kn 

care (se pot monta mai multe diode În 
paralel). 

«RADIO COMMUNICATION» -
S.U.A. 

IMITĂTOR , 
Un emiţător pentru comanda unor 

modele reduse este prezentat alăturat 
EI poate transmite 4 ~omenz.i, d.eci 
generează 4 semnale AF cu cirCUItul 
integrat SN 400 (echivalent CDB 400-
I.P.R.S.). 

Primul etaj oscilator este echipat 
cu tranzistorul BC 257 (sau BF 200). 
Următorul . etaj are În colector un 
circuit oscilant a cărui bobină este 
executată pe o· carcasă cu diametrul 
de 3mm sîrmă CuEm 0,3 şi are 
5 + 5 spire. 

Cuplajul se face tot cu 5 spire din 
aceeaşi sîrmă. 

Tranzistorul final de radiofrecvenţă 

Unele receptoare cu tuburi de tip 
mai vecni nu au un instrument indica
tor al intensităţjj cîmpului electro
magnetic la locui de recepţie. 

Se poate monta un instrument indi
cator S-metru, ca În schiţa alăturată. 
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este un Be 109 sau BC 257 şi are ca 
sarCină un circuit cu o bobină de dia
metru 6 mm cu sirmă CuEm 0,55. Spi
rele sint bobinate 1,5 + 5 + 5 de la 
punctul rece. Cuplajul cu antena se 
face prin bobina L3' care are 25 de 
spire CuEm 0,55 fără carcasă. 

Ca modulator se foloseşte un tran
zistor BC 109: 
Şocul de RF de la oscilator are 60 de 

spire CuEm 0,2 pe carcasă de 6 mm. 

«MLODY TECHNIK»
R.P. POLONA 

1m 

Âstfel, alimentarea tranzistorului se 
face de la tensiunea de filament 6.3 V. 
iar 1n baza se 
tensiuni de la Instrumentul 
cator este recomandaoil să aibă o 
sensibilitate de 100 pA, dar 
utilizate şi alte instrumente puţin 
sensibile. 

Etalonarea scalei se face În raport 
cu un receptor de trafic. 

«WIRELESS WORLD» - ANGLIA 

8/220V 
Din tensiunea de 9 V se poate obţine 

220 V continuu folosind montajul ală
turat. 

Cu 9 V se alimentează un osciiator, 
iar În Înfăşurarea secundară se obţine 
tensiunea dorită de 220 V, care poate 
fi utilizată la un aparat echipat cu 
tuburi electronice sau ia un motoraş. 

Transformatorul are un miei cu 

secţiunea de 7,3 cmz. Tnfăşurarea ~ are 
40 de spire CuEm 1; L2 are 50 de spire 
CuEm 0,4, iar L3 are 1 570 de spire 
CuEm 0,18. 

Tranzistorul este OC 1016 sau 
ASZ 15, iar dioda este F 407. 

«EZERMESTElb
R.P. UNGARA 

AMPlifiCATOR 
Un amplificator de antenă pentru 

144 MHz se poate construi cu două 
tranzistoare 40673: Acesta asigură un 
Ctştig de 36 dB cu o bandă de trecere 
de 3 MHz. 

Bobina l1 are 6 spire CuAg 0,45, 
priza la spira 4,5; bobina L2 are 4 spire 
CuAg 0,5, bobina L3 are 6 spire, iar 

L4 are 3 spire, ambele din sirmă 
CuAg 0,5. 

Bobinajul este fără carcasă, avînd 
diametrul de 5 mm. 

«RADIOTECHNIKA»
R.P. UNGARA 

Rugăm ca materialele trimise redacţiei noastre să fie dactilo
grafiate sau scrise citeţ 

Schiţele şi desenele vor fi executate confonn normelor ST AS 
(chiar in creion). 

Materialele nepublicate·· nu se restituie autorului. 
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I 
cOlleC'tiOlnar debutant este tentat 

să clasifice toate timbrele 
Dar a COleCl:iorla 

este o tAn,'I".1'It·iv.i!n 

suficient să 
a-ţi da 

seama acest lucru. un colec·· 
ţionar nu poate poseda o colecţie 

cu tot ce 
tSlnelntelE~S că puteţi să adu
naţi timbre, indiferent de ţara În care 
sînt editate, a Învăţa să le re-
cunoaşteţi să le clasificaţ!; dealtfel, 
aceasta vă va învăţa foarte mult despre 
geografia şi istoria unor ţări. În schimb, 
colecţia dv. nu va avea nici valoare, 
nici armonie. De aceea este preferabil 
să vă limitaţi la o temă care vă va cutea 
oferi .. numeroase. satisfacţii. Colecţia 
tematică, dezvoltată În special În ulti
mii ari~a făcut numeroşj adepţi printre 

fie 
la 
fost dedicate 

fie ţinînd cont de clasificarea crono
logică, fie de o clasificare ~tl!ntl1'i~ă 
funcţie de natura temei, 
istorie). Alături de' fiecare 
sfătuim să notaţi nu numai caracte
risticile filatelice, data de emisiune. 
ţara căreia ti aparţine, ci şi cîteva cu
vinte despre subiect În cadrul colec
ţiei tematice (caracteristicile plante
lor sau animalelor, rezumate. biografii 
ale oamenilor de seamă, artiştilor). 

Cite triun~~i~ri de aceeaşi mărime pu
tefinurnăra:,in.f:'Qurademai jos? 

.•.•.......................•.•...• , .•.....•.. , ..•.•..•... ' ......• , ....•....•... : ........•.. , ....... :., ..•.••...• ; •..••....... , ..•...•.•.•....•.....•.••..•....•.......•....••.......•..... ~ ..•........ : ...... : .. '.:: •.•..... \ .. ;.'.' ......................•. '2".;,))· ..... : ......................... , .•...•...•......... , •• : .•....... ' .. ! 

~"Y:INT~INCItQCIŞ~TE . 

Aranjaţi un număr de opt beţişoare 
cu aceeaşi lungime in aşa fel incit să 
rezulte un octogon, două pătrate şi 
opt triunghiuri. 

IIÎlllCi 
()~I~C)NT .-... 
1,l!t:~litateaunuiinstrument Gptic de 
a produce '.magini lip$ite de 'l'I'largini 
col9r~te -P~ima la 'mjşină!2);,D&' 
for.mare princ~rbarea~nei table -
~arnitură. 3) Finisări.4l Jn relatie cu 
llIaşina;- Cu. raze dirijate. 5) Tine de. 
dinamică -'Autorul vQlumuluL <.<După 
n()i,potopul».I)Piesi care serveşte 

trică reglabilă continuu sau in trepte 
(pl.). 8) Folosite in bobinaj - Imitii 
zgomotul produs prin lovirea unui 
obiect de lemn. 9) Mai puţin decit 
medie! - Priveşte - In crom! 10) 
Fir - Sodiu. . 

Iă cond'ucer.firului. 7) Sistem' de 
d.etectare şil()calizare- PrimiI' atomi. 
81 S.cos dintr-un ansamblu. 9) In aliaj! 
;-Culegător<dEt . litere .metalice~ 10) 
6rupde free,rente vecine ale unei ra
diatiJi . eJectromagneticesau sonore
Fenomen de reflectare a sunetelor pe o 
suprafaţă discC)ntinuă~ , 
VERTICAL ' 

1 

2. 

3 
4 
5 

1) Aducerea turatiei unei maşini' sin
croneta valoarea turafiei de sincre
nisl11,2) Di~podtiv defmbinare.- A 7 
«uni» metalele{3) Rotire pe jumătate
Etajul superior al Eocenului. 4) Jainic 8 
sau ascuns --;-Posed.5)O mărime de 
ntlturăfizică __ Angrenare a dou~ roţi' 9 
dinţate intr7unmecallism. 6). fi.. po-
trM din punct de vedere tehnic- In 10 
mane~. 7) ~pa .. at cu rezistenţăelec-

6 

~-+--~-+--~~--

, 
O brăţară de un etect deosebit se 

realiza uşor din bucăţi mici de 
Astfel ne confecţionăm din 

lemn de esenţă moale un număr de 
8 plăcute cu dimensiunile de 
25x15x5 mm. Pe latura de 25x5 mm, 
la o distanţă de 5 mm de margine se 
practică două oriticii cu f/J 1 mm. 
Inainte de a trece la următoarea ope
raţie, plăcutele se finisează prin şle
fuire şi se rotunjesc colţurile. Acum 
desenăm pe fiecare o floare şi o colo-

răm, iar după ce s-au uscat, plăcuţele 
se Iăcuiesc cu lac incolor. Pentru a 
realiza brăţara, înşirăm plăcuţele pe 
elastic rotund, iar Între ele se introduc 
mărgeluţe. 

Am dat doar una dintre variantele şi 
posibilităţile de realizare a brăţări;. 
Fiecare amator, dornic să-şi confec
ţioneze una, poate da plăcuţelor alte 
dimensiuni şi forme, deci, cu puţină 
fantezie, puteţi realiza o brăţară sim-
plă. Il 

SfATURI 
• Traseul unui fir ascuns al insta

laţiei electrice poate fi descoperit În 
perete cu ajutorul unui radioreceptor 
cu tranzistoare. Pentru aceasta se va 
conecta la priză o sursă slabă de para
ziţi, ca de exemplu o maşină de ras 
electrică la care filtrul de protecţie 
antiparaziţi a fost decuplat Radio
receptorul, care funcţionează pe unde 
medii, -va fi condus de-a lungul perete
lui. Cind intersectează traseul cablului 
electric. zgomotele din difuzor se vor 
amplifica . 

.0 : ()] .. a..-----V--
• Un opritor din pană de lemn înde

plineşte concomitent două funcţiuni: 
împiedică uşa să se izbească de perete 
sau o fÎlC.ează trainic in pozitie deschisă. 

,. n!1.=1; 1-+1._2. 7+7+1 3 7 7 - • --1-' -= ; 
n ' 
--7;'4- 7_1+1_5.7.1-7 6 
7 "-1-- • '-7-= ; 

• Pentru suspendarea unor poliţe 
mai grele se folosesc buloane. Ele se 
introduc În găurile făcute in perete, 
avind grijă ca fi/etul să pătrundă la 
adîncimea necesară, după 'care se 
cimentează. 

• Dintr-o sîrmă cu grosimea de 
1,5-2 mrri, care se ind oaie, se poate 
construi un dispozitiv cu ajutorul că:" 
ruia cel care-I foloseşte işi protejează 
degetele miinii tn timpul baterii cuie
lor, de exemplu. Indoind sirma aşa cum 
indică desenul, se obţine mijlocul care 
înlesneşte fixarea unor piese ce trebuie 
manipulate În timpul executării unor 
lucrări de 'lioitură, sudură, vopsitorle. 

7+1.1 7+7 
-7-=8;7+_=9' 

7 ' 
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UN GRUP DE ELEVI- Telega, jud. 
Prahova 

La amplificatorul conceput de dv. 
schimbaţi rezistoarele din colectoa
rele tranzistoarelor. La primul tranzis
tor montaţ; 9,1 kO, iar la celălalt tran
zistor 2,7 kO. 
PELINESCU GH. - Bucureşti 

Materialul trimis de dv. va fi publicat. 
VARTOLOMEI DUMITRU - Tg. 
Ocna 
Deocamdată nu. Aşteptăm alte lu

crări proprii. 
ST AN PETRICA - Drobeta-Tr. 
Severin 
Deocamdată nu. 

GAşpAREL ION - Cluj.Napoca 
Materialul primit de la dv. va fi pu

blicat. 
MIRICA TEODOR - Bucureşti 

Emiţătoarele far sint folosite ca re
pere pe anumite benzi de frecvenţă, 
foarte utile radioamatorilor. Aceste e
miţătoare sint modulate cu semnale 
de identificare. 

Un astfel de emiţător poate fi ascul
tat in banda de 2 m, care emite';ndica
tivul radioclubului central. Echivalenţa 
tranzistoarelor se va publica În revistă. 
UDRESCU GH. - Bucureşti 

Montajul va funcţiona respectînd va
lorile din schemă .. 

Nu cunoaştem tipul de circuit 'inte
grat la care vă referiţi. 
PUHA VASILE - jud. Suceava 

Amplificatorul poate fi folosit şi 
pentru televiziune. 
UDRESCU NICOLAE-IOAN - Si
meria 

Micşoraţi valoarea rezistorului cu
plat intre baza primului tranzistor şi 
emitorul tranzistorului următor. Even
tual pentru reglaje montaţ; un poten
ţiometru. In rest, se va publica. 
pAUN ADRIAN - Bucureşti 
Impedanţa sarcini;, respectiva di

fuzoarelor in cazul dv., trebuie să se 
adapteze la<impedanţa de'ieşire a sta
ţiei de amplificare. Astfel, 'impedanta 
de ieşire poate avea valori de 4 O, 6 O 
sau 8 O. Difuzoarele in fiecare boxă se 

cuplează Într-o asemenea manieră 1n
cit să îndeplinească condiţia de adap
tare (pentru transfer maxim de putere) 
şi În acelaşi timp să împartă puterea 
debitată. 

Decideţi-vă asupra unui amplificator 
şi apoi asupra modului de conectare 
a difuzoarelor. 
FOT.ADE V. - Galaţi 

Intr-adevăr, notarea valorilor com
ponentelor pe schemă, şi nu 1n tabelul 
alăturat, este mai practică. Mulţumim 
şi pentru celelalte sugestii. 

Referitor la întrebările dV., nu vă pu
tem da o dată exacta Acţiunile respec
tive nu au o dată calendaristică. 
IBUDEANU OVIDIU - Bacău 

Abaterile de 10 la sută nu slnt se
sizabile. Tranzistoare BD puteţi procu
ra de la magazinul «Dioda». 

Ant. 

M()fI. 

SHIIA fi 833 
MUNTEANU COSTIN-VIOREL- Constanţa 

Radioreceptorul SHIRA FR 933 lucrează În 
gama undelor lungi, medii şi scurte. Este echipat 
cu un etaj oseilator separat, ceea ce asigură o 
bună stabilitate a frecvenţei. 

Transformatoarele de la etajul AF pot fi în
locuite cu cele de la radioreceptoarele portabile 
româneşti. 

HH 

Puteţi folosi două difuzoare de 16 W 
În locul celui de 25 W. 
BUCUR 1. - Buzău 

Timpul de funcţionare al capului de 
magnetofon este determinat de tipul 
benzii utilizate şi de intreţinerea cu
rentă a magnetofonului. O bandă mag
netică cu praf pe ea va uza mai repede 
capul. 

Materialul din care se confecţionea
ză un cap de magnetofon depinde de 
fabrica constructoare. 

Toate tipurile actuale de bandă sint 
recomandate. 
DUMITRESCU VICTOR - Piteşti 

Am reţinut sugestiile dv. 
TINTA CONSTANTIN - com. 
Amara 

Înroşirea tubului denotă lipsa sem
nalului pe grila de comandă. 

Verificaţi etajul final linii. 
MERCEAC ANTON - jud. Bihor 

ÎnlOCUiţi dioda DB 300 cu F 407 sau 
1 N 4007. 
EMANAI OVIDIU - Fălticeni 
Mulţumim pentru aprecieri. În rest, 

se va publica. 
ROSU ŞTEFAN - jud. Bacău 

În timpul înregistrării, semnalul de 
la microfon trece prin amplificator şi 
apoi este aplicat capului magnetic. În
lăturarea zgomotului din casetofon o 
poate realiza un tehnician cu expe
rienţă, mai greu un Începător. 

2SA12 
IlO 

2SA350 25875 

SOVEA CORNEL - Agnita 
Vom publica materialele solicitate. 

Tubul electronic PY 88 nu are un echi
valent În seria diodelor semiconduc
toare. 
KIEL TSCH DIETER - jud. Sibiu 

Fenomenul de reverberaţie se poate 
obţine· intercalind in lanţul de amplifi
care un montaj construit special in 
acest scop. 

Efectul pseudostereo sau pseudo
cuadro nu se obţme prin intirzieri ale 
semnalului pe unul dintre canale, ci 
prin simple coloane acustice ampla
sate În diverse puncte alimentate din 
amplificatoare proprii, urmărindu-se 
pe cît posibil un efect spaţial. 
BURTEA DAN-EUGEN - Tecuci 

Primul amplificator este, de fapt, 
etajul final audio ce echipează unele 
televizoare. Pentru dv. mai comod este 
să construiţi amplificatorul al 2-lea, 
În care puteţi monta EF 80 şi El 84. 
CIOATA GH. - Motru 

Frecvenţa reţelei este aproximativ 
de 50 Hz. Radioemiţătoarele au frec
venţa purtătoare stabilizată cu cris
tale de cuarţ. 

Piese componente puteţi procura 
din magazinele comerţului de stat. 
Puteţi construi un convertor 144/10,7 
MHz sau să modificaţi intrarea UUS 
a radioreceptorului. 

'N31,-A 2SB '/5 2SB 75 

fOOp î' 


