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PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESUL,UI 
AL XII-LEA AL P.C.R. 

Tînăra generaţie a ţării, intregul nos
tru popor au luat cunoştinţă, cu legi
timă satisfacţie, de proiectul de Direc
tive ale Congresului a! XII-lea a! Parti
dului Comunist Român cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a Ro
mâniei În cincinaluI1981-1985 şi orien-
tările de pînă În 1990. 
Elaborat directă şi 
permanentă a tovarăşului NiCOLAE 
CEAUŞESCU, intruchipind gindirea 
ştiinţifică, cutezătoare a se-
cretarului genera! docu-
mentul sintetizează suc-
cese obtinute În realizarea hotăririlor 
Congresului al XI-lea şi Conferinţei 
Naţionale ale partidului, prefigurează 
amplu şi cuprinzător viitorul strălucit 
al patriei. 

Documentul, supus acum dezba
terii intregului popor, stabileşte obiec
tivul fundamental, orientările şi sarci
nile de bază în anii cincinalului 1981-
1985 privind continuarea dezvoltării 
bazei tp,hnico-materiale şi satisface
rea irlal1e cerinţe ale edificării so
cteLC1~li socialiste multilateral-dezvol
tate. 8 prefigurează astfel intrarea 
societăţii româneşti intr-un nou sta
diu, într-o nouă etapă, superioară, a 
dezvoltării sale pe toate planurile. În 
care creşterii În ri1m inah a economiei 
naţionale ii va corespunde şi o rid i
care susţinu1ă a nivelului de trai ma
terial şi spiritual al .poporului, a gra
dului general de civilizaţie, intărirea 
continuă a independentei şi suvera
nităţii naţionale. 

Privită in lumina următorului cinci
nal, România apare'l din ansamblul 
datelor şi cifrelor care stabilesc para
metrii ei de creştere, ca o ţală in care 
se afirmă cu şi mai mare putere revo
lutia tehnico-ştiinţifică, cu mutaţii cali
tative structurale in activitatea econo
mico-sociaIă, cu menţinerea unui ritm 
inah de creştere economică, a produ
sului social şi a venitului naţional. 
O perioadă de dezvoltare armonioasă, 
tn continuare, a tntregii societăţi, cu 
un echilibru corespunzător intre dife
rim ramuri şi sectoare de activifam şi 

amplasarea cît mai judicioasă a for
ţelor de producţie pe teritoriul ţării. 
O Românie care cunoaşte o perioadă 
de Înflorire puternică a învăţămîntului, 
culturii şi ştiinţei, de perfecţionare a 
tuturor raporturilor sociale, de adîn
cire a democraţiei socialiste şi de 
participare activă a maselor la auto
conducere, o perioadă de afirmare 
plenară a personalităţii umane. 

Marcînd o nouă etapă, superioară 
În dezvoltarea ţării noastre, deceniul 
1981-1900 va fi {{deceniul ştiinţei, teh-
nologiei, şi eficienţei», gene-
ric cu un factor mobilizator 
pentru tinăra generaţie, pentru toţi 
oamenii muncii, pentru toţi cetăţenii 
patriei, chemaţi să înfăptuiască o nouă 
calitate în producţia bunurilor ma
teriale. 

De· nenumărate ori, aflaţi in primele 
rînduri ale muncii entuziaste depuse 

de colectivele din industrie, agricul
tură, construcţii, cercetare, Învăţămînt, 
uteciştii au probat dăruirea patriotică, 
plină de abnegaţie În realizarea obiec
tivelor Înscrise În documentele Con
gresului al XI-lea şi Conferinţei Naţio
nale ale partidului. 

Acum, întîmpinînd cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei şi Con
gresul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român, tînăra generaţie traduce 
prin noi fapte de muncă entuziasmul 
vîrstei ce semnifică viitorul patriei. 
TradUCÎnd În viaţă orientările cuprinse 
În proiectul de Directive, devenit un 
măreţ şi mobilizator program de ac
ţiune, organele şi organizaţiile U.T.C., 
tînăra generaţie a ţării vor participa 
nemijlocit la procesul fundamental, 
innoitor, de ridicare a României pe noi 
cuJmi de progres şi civilizaţie. 

In prezent, proiectul de Directive 

Creşterea mai accentuată a productivităţii muncii va constitui 
factorul hotăritor al sporirii producţiei materiale,a venitului naţio
nal şi ridicării nivelului de trai. 

Creşterea bazei e
nergetice prin pu
nerea mai bună În 
valoare a resurselor 
naţionale. 

La 22 iunie, În prezenţa tovară
şului NICOLAE CEAUŞESCU, pre
şedintele Republicii Socialiste 
România, a tovarăşei ELENA 
CEAUŞESCU, a altor tovarăşi din 
conducerea de partid şi de stat, a 
avut loc la Palatul sporturilor şi 
culturii din Capitală o amplă ma
nifestare jubiiiară prilejuită de cea 
de-a 30-a aniversare a Organizaţiei 
Pionierilor, Ziua pionierilor şi Anul 
Internaţional al Copilului. Această 
manifestare, la care au participat 
peste 20000 de şoimi ai patriei, 
pion ieri şi utecişti de pe tot cuprin
sul ţării, a constituit o nouă şi emo
ţionantă mărturie a dragostei .R.rJ>.:: 
funde pe care tînăra g€ll1eraţie o 
poartă patriei şi partidului, secreta
rului său general. 

In cadrul complexei manifestări 
a fost vizilată expoziţia lucrărilor 
de creatie tehnico-stiintifică reali
zate pe'ntru autodotarea ateliere-
101' şi cercurilor tehnico-aplicative 
din şcoli şi cu aplicabilitate În dife-
rite domenii ale economiei. Prin 
intermediul graficelor, schemelor 

·şi fotografiilol', dar, cel mai adesea, 
prin demonstrarea concretă a 
funcţionării instalaţiilor, au fost 
prezentate numeroase lucrări, une
le brevetate ca invenţii şi premiate 
la man ifestiri ştiinţifice de peste 
hotare. 

«inviţăm, muncim, cerceiăm, 
producem» - exprimă sintetic ac'
tivitatea cotidiană a pionierilor şi 
uteciştilor, care au reunit În gri'
toare expoziţii rodul activităţii în" 
tr-un an ar. 

f. 

~l 
'\;j 

se află pe masa de lucru a tinerei ge-)i;d 
nerafii, a intregului popor. Practicli~1î~ 
fiecare organizaţie U.T.C. reprezint6~,ll 

un forum. de studiere, de dezbate.reş .. I., •• , ..•. I,,'.[ •.• I.' ... ,.s,.·.i'.: •. ~.··.: aprofundare, aşa incit ele se constt-' ~i~b\ 
tuie intr-un exemplar amfiteatru la;,iiL;, 
scală naţională, in care se ~rm'i'~lt 
creator energiile şi elanul mU!P8t:lelor., ~,'i: 
de tineri ai ţării angajati pf: deplin,· j;i!l 
alături de intregul popor, in l )pera de .~' 
infăptuire a indicaţiilor şi orimtărilor ';,"1 
trasate recent de secretarul generaJ'~l 
al partidului, tovarăşul NICO~~!i~ 
CEAUŞESCU, a sarcinilor pe a~~t~ 
an, pe intregul cincinal, ferm hotâijlJ'~\I\j: 
să intimpine cea de-a 35-a aniversare~" 
a eliberării patriei şi Congresul a\ 
XII-lea al Partidului Comunist Român 
cu realizări remarcabile În toate do- .!~ 
meniile de activitate, cu împliniri trai-. ,1 
niee, pe mă.u", evului innoitor pe c~. re.:"" 
îl trăim şi îl făurim liberi. 

1 .... 



Munca unui întreg an şcolar este 
sintetizată elocvent în recentele expo
ziţii de creaţie tehnică ale şcolarilor şi 
elevilor din licee de diferite tipuri, 
autentice mărturii ale contribuţiei ute
ciştilor fie la rezolvarea unor probleme 
privind sporirea bazei materiale a uni
tăţilor de invăţămint, fie la indeplinirea 
unor complexe planuri de producţie. 

Un exemplu elocvent al dinamicii 
producţiei şcolare este cel inregistrat 
in unităţile de invăţămint ale sectorului 
7 din Bucureşti, unde valoarea produ
selor aproape că s-a triplat 1n ultimii 
4 ani (1976 - 6 milioane de lei, 1979-
16 milioane de tei). Sprijinită activ de 
intreprinderi, practica elevilor a permis 
pregătirea lor temeinică in 29 de. me
serii pentru 38 de intreprinderi din in
treaga ţară. Printre cele mai interesan
te realizări se număra cele propuse de 
uteciştii Grupului şcolar «Semănă
toarea»: ghilotină pentru tăiat tablă 
subţire (necesară dotării atelierelor
şcoală), machete didactice pentru ca
binete de tehnologia sudării, aparate 
didactice de testare a îndemînării, ma
cheta funcţională a combinei «Glo
ria>>-C12, un ferăstrău portabil (pentru 
cercurile tehnico-aplicative). Elevii li
ceului industrial nr. 8 au prezentat o 
serie de produse legate de profilul 
auto: instalaţie de frÎnare «Dacia>>-
1300, presă pentru nituit, laborator 
auto, sistemul de ambielaj la «Dacia>>-

1300. 
O serie de valoroase lucrări didac

tice (panouri, aparate funcţionale, apa
raturăde măsură şi control), lucrări din 
domeniul electronicii, electrotehnicii şi 
automatizărilor,au fost prezentate şi de 
elevii liceelor· «Nicolae Bălcescu», 
«Tehnometal», «Nicolae Tonitza» etc. 

Expoziţia lucrărilor realizate in acest 
an şcolar de elevii din sectorul 5, găz
dui1ă la Liceul «Gheorghe Şincai» din 
Capitală, are drept carte de vizită datele 
sintetice ale unei complexe baze mate
riale (142 de laboratoare, 173 de cabi
nete şi 141 de atetiere), in cadrul căreia 
cei 51 798 de elevi au contribuit la reali
zarea unei producţii in valoare de 
33,7 milioane de lei (1979). 

O producţie diversă din domenii di
ferite este prezentată de elevii liceului
gazdă. Alături de aparate de măsură şi 
control, instalaţii electrice şi electro
nice, miniautomatizări, se remarcă, 
atit prin finalitatea didactică, calitatea 
realizării, ingeniozitatea soluţiilor apli
cate şi design-ul modern, funcţional, 
laboratorul de electronică Quarc -
compus dintr-un pupitru pentru profe
sor şi din masa elevului. 

Realizat după un proiect conceput 
de profesorii de fizică Gheorghe Iosif 
şi Mugur Popescu, ajutaţi de tehni
cianul electronist Ion Baciu, modelul 
laboratorului a fost Îmbunătătit cu 
ingenioase soluţii de adaptare şi' mon-· 

taj realizate de elevii Gheorghe Badea, 
Răzvan Dumitru, leonard Lichi, T eo
dor Motaş, Florin Nicolae, Petre Părău. 
Mihaela Avram, Mircea Bolohan, Cris
tian Broşiu, Peter Cosmin, Silviu Mo
raru, Florin Popescu, Dan Vizitiu. 

Uteciştii Liceului industrial tM.G.B. 
sînt prezenţi in expoziţie cu o serie de 
machete didactice de maşini-unelte 
de mare complexitate, stabilizatoare 
reglabile de protecţie, strung carusel, 
centrifugă cu arc. Realizările lor, con
cretizate În mare parte intr-o tematică 
diversă a lucrărilor de diplomă, sint 
dublate şi de o elocventă creştere a 
producţiei atelierelor (de la 500 000 de 
lei in 1972 la 4,2 milioane de lei in 1979). 

In standul rezervat elevilor Liceului 
industrial de metrologie se remarcă o 
serie de aparate ca: histerezismetru 
(realizat de utecişti in colaborare cu 
cercetători de la Institutufde metrolo-

gie), divizor inductiv de tensiune, am
plificator sonometric (destinat Insti
tutului de fizică atomică), trasor de 
caracteristici metro!ogie. 

In industrial nr' 27 
ternatica lucrărilor este axată pe dome-
niul chimiei: de picături, 
semnalizator de reductor de 
presiune etc. Un exemplu al conectării 

la nevoile industriei 
de comandă 

de frînare OIl1;amiICa 
Liceului «Ion 

fabricatia 
delstilllată Ini-r",,.,,,.i,,,rI,,,,,;; «Stea-

eleva Buda). 
creativitate tehnică, 

realizărilor <>,...., .. ..,.·t"'+<~"" 
execuţit!'i sînt elocvent şi 
OfCldu'selle realizate de pionieri şi şco-

Astfel, un colectiv de elevi de la 
Şcoala generală nr. 103 o ma-
şină pentru şi dotată cu 
scaun ergonomic adaptat la posibili
tăţile copiilor din ciclul gimnazial. Am
plificatoare cu reglaj, alimentatoare, 
interfon, sirenă electronică, t'_.lerator 
solar, mobilier didactic, lucrări -el..:- "im
plărie şi artizanat ilustrează capacita
tea de creaţie a elevilor din şcolile 
generale nr. 188,123,199,111,114,165, 
demonstrind un aport deloc neglijabil 
la realizările tineretului şcolar din sec
torul5. 

Vizitate de zeci de mii de elevi, ex
poziţiile şcolare de creaţie tehnică au 
reprezentat un util schimb de expe
rienţă, un binevenit moment de sinteză 
a muncii depuse in atelierele de pro
ducţie, la cercurile aplicative, care au 
demonstrat atributele formative ale 
complexului proces educaţional reali
zat aşa cum o cer imperativele societă
ţii noastre socialiste, prin muncă şi 
pentru muncă 

Cei care miine vor deveni muncitori, 
tehnicieni sau specialişti, in ramurile 
de bază ale economiei noastre, au ară
tat, În aceste expoziţii, nu bilanţuri 
festive, ci lucruri concrete: aparate, 
instrumente, maşini şi mecanisme. 

CALIN STANCULESCU 
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ELEMENTE 
DE CIRCUIT 

Fiz. ALEX. MĂRCULESCU 

.In . continu~l'e~ seria!uiui vom. prezenta cîteva date privitoare la 
prmclpalele tipuri de diode semiconductoare utilizate de construc
torii amatori. 

Intervine însă dispersia de parame
tri, pe baza căreia am putea «nÎ
me[J» două exemplare cu rezistenţe in
verse mult diferite, să zicem R1 = 1 Mn 
şi R 2 =3 Mn. Căderile de tensiune fiind 
proporţionale cu rezistenţele, prima dio
dă va prelua U 1 = 125 V din tensiunea 
inversă, iar a doua U 2 =375 V. Avînd 
limita maximă de 300 V, dioda D2 se 
poate străpunge, atrăgînd după sine dis
trugerea lui D I , rămasă singură la în
treaga tensiune inversă de 500 V. Ur
mează automat deteriorarea consuma
torului sau a sursei. 

Există două soluţii pentru prevenirea 
accidentelor de acest fel (cea mai avan
tajoasă este <<a treia» - procurarea unei 
diode care să suporte singură tensiunea 
dată~ în primul rînd, diodele pot fi luate 
prin ,')(i'IJltare, căutîndu-se exemplare cu 
rezii:·~~nţe inverse cît mai apropiate. Mă
surarea rezistenţelor trebuie făcută in 
aceleaşi condiţii de polarizare şi de tem
peratură, de preferinţă în mai multe punc
te de pe caracteristica tensiune-curent. 
A doua soluţie constă în şuntarea dio
delor cu rezistenţe egale, r, avînd valoarea 
mai mică decît rezistenţele inverse (cu 
un ordin de mărime~ dar mult mai mare 
decît rezistenţa de sarcină, pentru a nu 
afecta Sensibil redresarea. în exemplul de 
mai sus putem lua, de pildă, r 1 = r 2 = 
100 kQ (fig. 13). Cele două grupuri r-D 
(paralel) vor avea rezistenţele inverse re
zultante de 91 kQ, respectiv 97 kQ, adică 

. sensibil mai apropiate. Curentul invers 
care străbate grupul serie r 1 + r 2 nu va 
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afecta serios redresarea, atunci cînd re
zistenţa de sarcină este mică în compa
raţie cu 200 kU 

Conectarea în paralel a două sau mai 
multe diode se utilizează pentru a mări 
curentul redresat (direct) în lipsa unor 
diode de putere adecvat! Din aceeaşi 
cauză a dispersiei parametrilor indivi
dual~ există şi aici riscul de a supraîncăr
ca - pînă la distrugere - una sau mai 
multe dintre diode. De data aceasta in
tervine diferenţa dintre caracteristicile 
curent-tensiune în polarizare directă. Mai 
precis, pentru o aceeaşi tensiune de po
larizare directă, diodele de acelaşi tip 
pot prezenta diferenţe ale curenţilor di
recţi de ordinul zecilor de procente. Să 
considerăm şi aici un exemplu, şi anume 
să presupunem că legăm în paralel două 
diode a vînd caracteristicile din fig. 14, 
cu un curent direct maxim (după cata
log) de 0,2 A Presupunem că avem ne
voie de un curent dublu, adică de 0,4 A 
şi la prima vedere ar părea că este su
ficient să legăm cele două diode în para
lel. Din curbele caracteristice deducem 
că tensiunea directă maximă pentru D 1 
este de 0,4 V, altfel s-ar depăşi curentul 
limită de 0,2 A garantat de producător. 
Pe de altă parte, la 0,4 V, dioda D 2 
furnizează un curent de numai 0,08 A, 
deci suma curenţilor va fi de 0,28 A în 
loc de 0,4 A, cît dorim. Pentru a furniza 
0,2 A, dioda D2 trebuie polarizată la 
0,5 V. Soluţia o reprezintă înserierea unei 
rezistenţe de limitare r in bratul diodei 
D I - calculată astfel încît să' preia di-

STiCLĂ 

CONTACT PUNCT IFORM 

17c 

b 

ferenţa de 0,5 V -0,4 V =0,1 V la un 
curent de 0,2 A, adică r = 0,1 : 0,2 = 0,5 il 
(fig. 15). 

Este de preferat şi aici sortarea unor 
exemplare cu caracteristici cît mai apro
piate şi aceasta numai în cazurile ex
treme, cînd nu dispunem de o diodă 
care să suporte singură curentul cerut. 

Din punct de vedere constructiv, 
diodele pot fi împărţite În diode cu 
contact punctiform (diode punctifor
me), diode cu joncţiune şi diode multi
cristal. Trebuie precizat de la Început 
că şi diodele punctiforme sînt tot cu 
joncţiune semiconductoare PN, dar În 
cazul lor dimensiunile suprafeţei de 
joncţiune sînt foarte reduse (de ace
Iaşi ordin de mărime cu grosimea 
joncţiunii sau chiar mai mici). Spre 
deosebire de ele, la diodele cu jonc
ţiune dimensiunile liniare ale joncţiu
nii sînt considerabil mai mari deCÎt 
grosimea joncţiunii. Aceste particula
rităţi structurale determină parametrii 
funcţionaU ai diodelor şi implicit do
meniile de utilizare. Astfel, diodele cu 
contact punctiform au o capacitate 
electrică proprie foarte scăzută (de 
obicei sub 1 pF), fapt care permite 
utilizarea lor ia frecvenţe foarte mari, 
practic În Întreaga gamă a frecvenţe lor 
radio, pînă la microunde. Ele se folo
sesc în detectoare, discriminatoare, 
limitatoare de amplitudine etc. De ase
menea, dimensiunile joncţiunii dic
tează curentul maxim admis prin dio
dă; acesta poate fi de ordinul miliam
peru lui sau al zecilor de miliamperi 
pentru diodele punctiforme, variind de 
la zeci de miliamperi pînă la sute de 
amperi (şi chiar mai mult) pentru dio
deie cu joncţiune. 

Structura unei diode punctiforme 
este prezentată În fig. 16 a b, iar as-
pectul exterior este cel fig. 16 c. 
Un fir metalic subţire, terminat prin
tr-un vîrf ascuţit, pe care este depusă 
impuritatea, se sudează de foiţa semi
conductoare (Ge, Si, GaAs, SiC etc.) 
printr-un puls de curent. În momentul 
sudării, atomii impurităţii trec din vîr
ful acului În materialul semiconductor, 

formînd În jurul contactului o zonă cu 
conductivitate de tip opus. 

Diodele cu joncţiune pot fi fabricate 
prin tehnici de difuzie sau de aliere. 
Structura unei diode cu germaniu ob
ţinută prin aliere este redată În fig. 17 a. 
O picătură de indiu este aliată Într-o 
peliculă fină de germaniu de tip N la 
o temperatură de cca 500°C, formîn
du-se În zona Învecinată un strat semi
conductor de tip P. Firele de conexiune 
sînt sudate la pelicula de germaniu şi 
la grăunciorul de indiu. Atunci cînd 
pelicula semiconductoare de bază este 
din germaniu de tip P, alierea se face 
cu antimoniu. 

În fig. 17 b este redată structura unei 
diode cu germaniu obţinută prin difu
zie. Impuritatea este În acest caz in
trodusă În materialul semiconductor 
prin difuzie, procesul avînd loc la o 
temperatură de cca 900°C. În zona de 
difuzie se formează un strat cu con
ducţie de tip opus, care va juca rol 
de emitor. Fotografia din fig. 17 c redt, 
cîteva exemple de diode redresoare. 

Diodele redresoare (cu joncţiune) 
formează categoria cea mai răspîndită 
de diode, utilizarea lor mergînd În mod 
normal pînă la frecvenţa de cca 50 kHz. 
Ele se folosesc În special În montajele 
de redresare pentru alimentarea cu 

-tensiune continuă a aparaturii elec
tronice, pentru Încărcarea acumula
toarelor, pentru comanda motoarelor 
de curent continuu etc. 

În functie de curentul maxim admi
sibil, diodele redresoare se împart În 
diode de mică putere (curent direct 
maxim pînă la 300 mA), de medie pu
tere (300 mA -10 A) şi de mare pu
tere (peste 10 A). 

(CONTINUARE IN NR. VUTOR) 
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Pentru a nu avea surprize neplăcute, este indicat ca, Îna
inte de montarea În circuJt, componentele electronice să fie 
verificate sau măsurate. In articolul de faţă vom trece În re
vistă cÎteva metode simple utilizate de constructorii amatori 
pentru verificarea diodelor semiconductoare. 

Simbolul unei diode semiconduc
toare este cel din fig. 1. Terminalul 
dinspre baza săgeţii este anadu/, iar 
terminalul dinspre bara transversală 
este catadu/. Această conventie este 
valabila pentru toate diodele,' indife
rent de tip. 

Marcarea diodelor În vederea iden
tificării terminalelor se face prin im
primarea pe capsulă a simbolului din 
fig. 1 sau prin inele, dungi sau puncte 
colorate dispuse În vecinătatea unui 
terminal (de obicei la catod, dar re
gula nu este universal valabilă). Pentru 
acestea din urmă, ca şi pentru diodele 
de pe care s-a şters marcajul, este ne
cesară identificarea terminalelor Îna
inte de orice utilizare. 

o primă posibilitate de identificare 
o reprezintă măsurarea cu ohmmetrul 
a rezistentei electrice În ambele sen
suri. Se s'tie că la o diodă bună, re
zistenta directă are valoarea cu mult 
mai m'ică (cu ordine de mărime) decît 
rezistenţa inversă. Pentru a putea apli
ca această metodă, este necesar un 
ohmmetru la care să cunoaştem po
laritatea bornelor (care este plusul şi 
care este minusul). Conectăm dioda 
la bornele ohmmetrului (pe sensibili
tatea x1 kQ, x10kQ sau 100kQ), pe 
rînd, În ambele sensuri. Reţinem po
ziţia diodei pentru care valoarea rezis
tenţei este mai mică, poziţie ce co
respunde sensului direct de conduc
ţie (fig. 2 a). În acest caz, plusul ohm
metrului se află conectat la anod şi 
minusul la catod. 
Dacă nu cunoaştem polaritatea bor

nelor la ohmmetru, o determinăm, În 
prealabil, măsurînd În ambele sensuri 
o diodă marcată cu simbol. Plusul va 
fi acela care, conectat la anod, con
duce la o rezistenţă mai mică a diodei. 
În locul diodei marcate se poate folosi 
orice joncţiune semiconductoare că
reia îi cunoaştem sensul de conducţie. 
În fine, polaritatea bornelor la ohm
metru se mai poate determina cu aju
torul unui voltmetru de curent con
tinuu, pus pe domeniul de 1-5 V. Acul 
voltmetrului va devia normal (dreapta) 
atunci cînd plusul ohmmetrului se află 
la borna plus a voltmetrului. 
Mentionăm că valoarea În sine a re

zistenţei citite (directă sau inversă) nu 
prezintă interes practic prea mare, ea 
depinzînd de domeniul de sensibili
tate al ohmmetrului, mai precis de 
tensiunea pe care sursa ohmmetrului 
o aplică pe diodă (variabilă de la o 
scară la alta). În plus, rezistenţa inversă 
variază pronunţat cu temperatura cap
sulei. De exemplu, dacă Încălzim cu 
mîna corpul unei diode punctiforme 
În timp ce-i măsurăm rezistenţa in
versă, observăm deviaţia acului spre 
valori mai mici. 

Pentru ca dioda să fie considerată 
bună, Între rezistenţa directă şi cea 
inversă trebuie să existe diferenţe mari 
de valoare, de ordine de mărime. De 
exemplu, măsurînd o diodă F 407 pe 
scara ohmmetrului x10Q, s-au ob
tinut R direct=800 Q si R invers= 00 

(zeci de megaohmi, v~loare ce nu se 
poate citi). Pentru aceeaşi diodă, pe 
scara x1 kQ s-au citit R direct=90 Q 

si R invers=oo. Dioda poate fi consi
derată foarte bună. 
Dacă rezistentele diodei În cele două 

sensuri sînt practic egale, dioda este 
inutil izabilă (este Întreruptă - cînd re
zistentele sînt infinite sau străpunsă
cînd rezistenţele sînt nule). 

o altă posibilitate de identificare a 
terminalelor este măsurarea tensiunii 
pe diodă cu ajutorul voltmetrului, dioda 
fiind conectată Într-un circuit de curent 
continuu, pe rînd În ambele sensuri. 
Ca sursă de tensiune se poate folosi o 
baterie de 4,5 V, iar pentru limitarea 
curentului se introduce În serie cu 
dioda o rezistenţă de 2-5 kQ (fig. 3). 
Grupul R-D formează un divizor rezis
tiv, suma căderilor de tensiune pe 
aceste două elemente fiind Întotdeau
na egală cu tensiunea bateriei. Atunci 
cînd dioda este montată În sens invers, 
adică avînd plusul bateriei pe catod 
(fig. 3 â), rezistenţa sa inversă foarte 
mare preia aproape Întreaga tensiune 
a divizorului, voltmetrul indicînd la bor
nele diodei cca 4,5 V. În polarizare di
rectă, adică avînd plusul pe anod 
(fig. 3 b), căderea de tensiune pe dio
dă va fi de cca 0,3 V pentru diodele cu 
germaniu, respectiv cca 0,7 V pentru 
cele cu siliciu. 

Verificarea se poate face folosind 
orice sursă de tensiune continuă (3-
24 V), cu condiţia de a alege valoarea 
rezistenţei R pentru limitarea curen
tului direct la cîţiva miliamperi (1-
5 mA). Voltmetrul trebuie pus pe un 
domeniu adecvat de tensiune continuă. 

În cazul diodelor de putere medie 
sau mare, identificarea terminalelor se 
poate face folosind o baterie şi un 
bec adecvat. De exemplu, legînd În 
serie cu dioda o baterie de 4,5 V şi un 
bec de 3,5-4 V/O,2 A, becul va ilumina 
pentru poziţia de conducţie directă a 
diodei (plusul bateriei pe anod, fig. 4 a) 
şi va fi stins În poziţia inversă (plusul 
pe catod, fig. 4 b). 
Această verificare În sarcină se va 

face cu precauţie, şi anume numai 
atunci cînd ştim sigur că dioda supor
tă curentul consumat de bec. De 
exemplu, d iodele de putere RA 120 
si RA 220 se fabrică atît cu anodul la 
capsulă, cît şi cu catodul la capsulă. 
Putet1} aplica liniştiţi verificarea În sar
cină. In general, diodele cu gabaritul 
mare sînt de medie sau mare putere. 
Pentru diodele cu un curent direct 
maxim de 50-100 mA se va utiliza 
un bec telefonic cu consum redus de 
curent (6 VjO,045 A), alimentînd cu 
4,5-6 V. În cazul diodelor la care nu 
cunoaştem curentul suportat, este mai 
bine să se identifice terminalele prin 
alte metode. 

O diodă străpunsă va conduce la 
iluminarea becului În ambele sensuri, 
iar pentru o diodă întreruptă becul nu 
iluminează. 

Constructorii începători care nu dis
dispun de un instrument de măsură 
îşi pot confecţiona un tester simplu 

ANOD - .... M-·' - CATOD 

1 2 A C b A a 

REZISTENTA 
DIRECTA 

REZISTENT4 
INVERSA 

3 

4 

~4,5V -+ 

a 
TENSIUNEA INVERSA 

= 4,5V 
+ 

a 
DIODA IN CONDUCTIE 
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pentru identificarea terminalelor ŞI ve
rificarea diodelor (sau a altor jOlic
ţiuni semiconductoare). O astfel de 
schemă este prezentată în fig. 5, po
sibilităţile ei depăşind verificarea jonc
ţiunilor (vezi «Tehnium» nr. 1 şi 31 
1976). Ea se compune dintr-un ampli
ficator de curent continuu cu două 
tranzistoare (T, - BC 107, BC 251, 
EFT 323, Mn 39, Mn 42 etc şi Tz -
ASZ 15, ASZ 16, IT 4 A, EFT 212, 
EFT 214 etc.) În montaj repetor pe emi
tor. Sarcina tranzistorului Tz o repre
zintă un bec de lanternă (3,5 V/O,2 A). 
Valorile rezistenţelor nu sînt critice. 

Dioda necunoscută se conectează 
la bornele A-C, pe rînd În ambele 
sensuri. Reţinem poziţia diodei pentru 
care becul iluminează; aceasta cores-

lOA.-
I 

(După catalogul 
t P .R.S,· Băneasa 

1977) 

Tip Tip I.P.R.S. 

BF 140 D BF 258 
BF 148 BF 258 
BF 152 BF 183 
BF 153 BF 255 
BF 154 BF 198 
BF 155 BF 180 
BF 156 BF 258 
BF 157 BF 259 
BF 158 BF 173 

~.ţ5V -+ 

b 
TENSIUNEA DIRECTA 

B4.SV -+ 

b~------------~ 
DIODA BLOCATA 

3,SV 
O,2A 

... 8ATERiE 
iiiii;" 4, 5 V 

A'(~ + 

punde conducţiei directe, avînd ano
dul conectat În A si catodul în C. 

Diodele de medie' şi mare putere (în 
special cele cu germaniu) pot avea re
zistenţa inversă suficient de mică pen
tru a comanda aprinderea becului şi 
În condiţie inversă (în funcţie de af'!1-
plificarea totală a grupului T 1-T2 ). In 
astfel de cazuri, verificarea se va relua 
conectÎnd dioda la bornele A'-C'; cu 
anodul În A' şi catodul în C', becul 
trebuie să ardă, iar pentru poziţia in
versă becul să fie stins. 
Dacă becul iluminează pentru am

bele poziţii ale diodei, aceasta este 
străpunsă. Dacă becul nu arde în 
nici una din poziţii, dioda este Între
ruptă. 

(CONTINUARE iN NR. VIITOR) 

Bf 159 BF 173 
BF 160 BF 255 
BF 161 8F 183 
BF 162 BF 200 
BF 163 BF 198 
BF 164 BF 167 
BF 165 BF 255 
BF 166 BF 200 
BF 167 8F167 
BF 168 BF 173 
BF 169 BF 115 
BF 173 BF 173 
BF 174 BF 258 
BF 175 BF 167 
BF 176 BF173 
BF 177 8F 257 
BF 178 BF 258 
BF 179 BF 259 
BF 180 BF 180 
BF 181 BF 181 

5 
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În ultimii 10 ani gasIm ştiri despre 
recepţia ocazională a semna!elor de 
UUS la distanţe foarte mari. In urma 
analizării observaţiilor privind feno
menele ce se abat de la modelul tra
diţional al propagării in linie dreaptă 
a UUS, s-a tras concluzia că acestea 
sînt puternic influenţate de starea 
(temperatură, presiune, umiditate etc.) 
straturi lor joase ale atmosferei (tropo
sferă). Astfel a apărut teoria inversiei, 
dispersiei şi difracţiei troposferice, 
teorie care vine să completeze modelul 
propagării UUS. 
Această teorie a fost verificată în 

numeroase experienţe, atît privind con
diţiile concrete meteorologice de apa
riţie a acestui gen de propagare «ex
tra», cît şi domeniul de frecvenţe la 
care este- utilizabilă. 

Multe fenomene de propagare «ex
tra» a UUS nu sint in legătură directă 
şi nu sînt explicabile cu asemenea fe
nomene petrecute În troposferă. 

Din analiza datelor experimentale 
furnizate atit de observaţiile profesio
niştilor cît şi ale amatorilor s-a tras 
concluzia că aceste «abateri» de la 
'regulă sint În legătură cu fenomenele 
petrecute (starea specifică) În stratu
rile Înalte ale atmosferei (numită io
nosferă). Modelul propagării undelor 
scurte prin reflexie pe straturile io
nosferei (de exemplu, reflexia pe stra
tul F2 'Ia intensificarea activităţii so
lare etc.) sînt cunoscute şi unanim 
acceptate. • 

Reflexia UUS pe straturile superioa
re ale atmosferei (stratul «E» din io
nosferă~sporadic, temporar ionizat În 
spaţiu şi timp), precum şi efectul ei 
de obţinere a legăturpor la foarte mare 
distanţă (1 000-2000 km) sînt laturile 
cele mai puţin studiate, experimentate 
şi explicate privind propagarea unde-
lor radio. -

Datorită importanţei deosehlte a a
cestui tip de propagare, În ultirnii~nj 
s-a mărit numărul celor care se ocupă 
cu studiul şi observaţiile practice. 

Avind in vedere dimensiunile pro
blemei, importanţa deosebită a obser
vaţiilor concrete privind legăturile radio 
in astfel de condiţii, precum şi carac
terul sporadic al fenomenului, o mare 
parte a cercetărilor şi observaţiilor 
sînt făcute de amatori, iar datele obţi
nute de ei prelucrate pe calculator. 
Pe plan european, cercetările radio
amatorilor privind propagarea UUS 
prin reflexie pe stratul Es al ionosfe-

rei se fac sistematic. fiind organi
zate şi conduse de I.A.R.U. Reg. L 
Pentru a aduna mai multe date expe
rimentale, s-a organizat o reţea care 
în cîteva minute anunţă radioamatorii 
activi În UUS despre formarea condi
ţiilor de reflexie pe stratul Es' Astfel 
se· explică numărul mare de legături 
radio ce se efectuează de obicei În 
citeva zeci de minute la distanţe ce 
variază Între 1 000 şi 2400 km. 

Despre natura şi condiţiile de for
mare a stratului «Es» s-au emis multe 
teorii, mai mult sau mai puţin viabile. 
La ora actuală este unanim acceptată 
ideea că formarea stratului Es, cu un 
puternic efect de reflexie a UUS, este 
rezultatul redistribuţiei ionizării in stra
turile inalte ale atmosferei (100-140 
km), sub influenţa cîmpului magnetic 
al Pămîntului. 

în funcţie de lo.::ul apariţiei au fost 
identificate: 

6 

- Es - ecuatorial - care se for
mează deasupra ecuatorului şi este 
cauzat de electrojetul ecuatorial. 

- E - temperat - care se for
meazăs Între paralelele 30° şi 60° şi 
este cauzat de vînturile ionosferice 
de sens opus şi zonele turbionare din
tre ele - la altitudini cuprinse intre 
100 şi 140 km (fig. 1). 

- E - polar - se formează deasu
pra pO~ilor şi este cauzat de electro
jetul polar. 

Mai multe studii au fost efectuate 
pe stratul Es al zonelor temperate. 

in ultima vreme, un accent deosebit 
se pune şi pe studiul stratului Es ecua
torial, care se presupune că stă la baza 
legăturilor transecuatoriale (T.E.). 

Cu toate cercetările intreprinse, la 
ora actuală nu se pot prevedea exact 
data şi ora apariţiei stratului puternic 
ionizat «Es»' Din datele cunoscute 
pînă in prezent se pot trage conclu
ziile: 

- Procesul de apariţie este alea
toriu, variabil atit in spaţiu şi timp, 
cît şi În intensitatea ionizării. 

- Frecvenţa maximA utilizabiiA 
(M.U.F.) este frecvenţa maximă a sem
nalelor reflectate de stratul Es' MUF-ul 

este o măsură a nivelului de ionizare. 
Probabilitatea reflexiilor scade expo
nenţial cu creşterea frecvenţei. Astfel, 
din 100 de cazuri in care se reflectă 
sem,\ale de 50 MHz, numai in 10-15 
cazun se semnalează reflexii la 100 
MHz şi 3-4 cazuri de reflexii la 150 MHz. 

- La zone cu E foarte intins pot 
să apară mai muli.' reflexii (fig. 2) 
În special in domeniul 30-50 MHz. 
Acestea stau la baza legăturilor de 
foarte mare distanţă in banda de 28-
30 MHz. Reflexiile duble În 144-146 
MHz sint foarte rare. rn banda de 2 m, 
cu o singură reflexie se pot străbate 
pînă la 2200 km. 

- Probabilitatea de apariţie: Din 
datele rezultate În urma analizei 
calculator a evenimentelor 
În perioada 1910-1978 
HG5FN) probabilitatea 
loc după o dispersie de 
ea fiind maximă În n""rin,~n", 

anual 3). 
Stlsi3~arlea, desigur, este cea mai 

importantă pentru radioamatori. Pen
tru sesizarea stratului Eş . În vederea 
realizării in UuS la foarte 
mare radioamatorii urmăresc 
posturile cu regim permanent de func
ţionare: 

- semnalele emise de emitătoarele 
«radiofon» (balize) de la diferite ser
vicii (aviaţie, marină) sau de amatori 
in domeniul 110-180 MHz; 

- emisiunile de radiodifuziune în 
banda de 64-74 MHz; 

- emisiunile de radiodifuziune În 
banda de 98-108 MHz; 

- emisiunile de TV pe canalele 
II-V. 
Ţinînd cont de cele de mai sus, 

În vederea realizării a cît mai multe 
legături frumoase (via E ), vă reco-
mandăm: s 

- odată sesizat stratul ESt anun
ţaţi amatorii activi În 144 MHz, pentru 
a lua parte cît mai mulţi la traficul 
«extra». 
Anunţarea se face fie telefonic, fie 

prin reţeaua de receptoare (retransla
toare) din UUS sau pe frecvenţa de 
intîlnire a radioamatorilor activi in 
UUS - 14345±5' kHz. 

. . h =100+110Km 
IONOSfERIGE i H =140 Km 

ZONĂ rURBioNARA 

..... -:-,,·--STRAT .SUPERioNizAT'~Es' 

2 

3 

.. Tx 
PROBABILITATE 

1 

După sesizare se porneşte emiţă
torul pentru Încălzire şi se ascultă 
cu atenţie banda de 2 m. 
Dacă se aude CQ, se acordă pe 

frecvenţa staţiei respective pentru a-l 
chema scurt după terminarea CQ-ului. 
Dacă se aud alte QSO-uri intre 

staţii locale aflate la mare distanţă 
(DX), se poate interveni scurt, indicînd 
indicativul propriu. Se va evita deran
jarea legăturilor in curs. 
Dacă nu auziţi nimic, se transmite 

indiferent de modul de lucru. 
preferă ON sau SSB. Transmiteţi 
scurt (tranşe de maximum 1 mi
cu pauze pentru recepţie. 

obicei, ambele staţii emit pe 
aC4itea.$i frecvenţA. După CQ este su

ascultarea propriei frecvenţe. 
scurt, concis, clar. 

grăbiţi. Transmiteti doar da-

.." 

IIIA 

UNDĂ REfLECTATĂ 

UNDĂ DiRECTĂ 

Fig. 1 - Formarea IEs şi reflexia 
UUS 

Fig. 2 - Reflexia repetată pe stra
tul E. 

Fig. 3 - Probabilitatea apariţiei 
Es cu "MUF Între 100 şi 150 MH,z . 

tele strict necesare, cum ar fi: indica
tivele de apel; controlul tehnic; QTH 
locatorul. 
Dacă frecvenţa legăturii a fost a 

dv., transmiteţi după terminarea legă
turii QRZ; Sigur, veţi fi chemat din 
nou de alte staţii. 
Dacă frecvenţa legăturii a fost a 

corespondentului, părăsiţi această 
frecvenţă, chiar dacă sinteţi chemat, 
indicind unde faceţi QSY (1-10 kHz 
În sus sau in jos). 

În urma sesizării apariţiei stratului 
pentru a contribui la cercetare, vă 

rugăm să transmiteţi datele la adresa 
autorului, Bucureşti - căsuţa poştală 
(P .0. BOX) 3-30. 
Vă dorim succes la realizarea 

urilor in banda de 2 m 
pe stratul Es. 

DMllDlllCIIBIAl 
Vă prezentăm o antenă de dimen

siuni mici şi uşor de realizat, care se 
pretează a fi folosită in benzile de 
amatori de 144 MHz şi 43) MHz. Ra
portul de unde staţionare (SWR) este 
foarte bun: 1,6: 1 la 146 MHz, 2: 1 la 
449 Mliz şi 5: 1 la 1 300 MHz. 

In figurile 1, 2 şi 3 sînt redate cote le 
şi aspectul antenei. Materialul folosit 
este sită sau plasă din sîrmă zincată 
ori din alamă, cu ochiurile sub 6 mm. 
Această antenă, de o formă puţin obiş-

, 
,J 

N.TURTUREANU1 

nuită, numită «discon» (formată din·.I"':'" 
tr-un disc şi un trunchi de con), arel 
caracteristică omnidirectională.i 

Decuparea formei se' face respec·, 
tind cotele din fig. 1. Dacă plasa folo1 
si1ă nu este suficient de rigidă, sel 
poate rigidiza construcţia lipind eUl 
cositor cîteva sirme pe generatoarea1 

trunchiului de con şi În jurul perime.' 
trului cercului mic si cercului mare. 
Tot aşa, imbinarea Pe generatoare s~j 
co"lloreşte in citeva puncle. In ml 
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Sensibilitatea ridicată a receptoare
lor A7A şi A7B le face utile pentru 

in banda de 28 MHz. Dezavan-
principal al acestora il constituie 

posibilitatea de recepţie numai a sem
nalelor MA si MF. Prin introducerea 
unui oscilator cu schema din 1 
este posibilă recepţia în 
grafie (CW) şi a celor 

Montajul are gabarit putin-
du-se introduce in staţiei, 
fără modificări in schema electrică a 
acesteia. Alimentarea montajului se 
va face de la tensiunea anodică a sta
ţiei (+160 V). 
După cum se vede din schemă, mon

tajul are În componenţă un oscilator 
Clapp, urmat de un repetor pe emitor. 
Frecvenţa oscilatorului se poate regla 
faţă de valoarea frecvenţei interme
diare (fi) cu ±2 kHz: (fl=1100 kHz) .. 
Tensiunea de alimentare a montajului 
este stabilizată cu dioda Zener D2 
(1 N 3019), iar tensiunea pentru dioda 

110 

varicap cu D3 (T AA 550). 
frecvenţei oscilatorului se 
prin modificarea polarizării 
ricap D1 cu potenţiometrul P. 

Montaju! se realizează pe o 
de cablaj imprimat cu dimensiunile 
48 mm x 40 mm, pentru a se putea prin
de deasupra transformatorului de ie
şire al receptorului. Desenul cabiaju
lui (scara 1 : 1), văzut dinspre partea 
cab Iată, este dat in fig. 2. Potenţiome
trul P se introduce in locul reostatului 
de reglaj al tensiunii de fiiament, care 
se scoate. Legăturile existente la reo
stat se vor lega intre eie, reglajul ten
siunii de filament nemaifiind necesar 
În cazul alimentării de la o sursă sta
bilizată de 2 V. Jntrerupătorul S este 
de tip basculant. Acesta se fixează 
pe panoul frontal printr-o gaură de 
~ 12 mm, executată la 40 mm deasupra 
axului potenţiometrului (intre comu
tator şi aparatul de măsură existente 
in schemă). Bobina L este de la un 

II 
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În practica radioamatoricească 
s-a stabilit obiceiul de a folosi 
compresoare de bandă, care reduc 
spectrul de frecvente vocale emis 
sau re~epţionat 'in iimitele a 2,5-
3 kHz. In acest mod, vocea devine 

A I 

I 
300Hz 3kHz 

400 Hz 2,71cHz 

"". """ 3d8 -- ;;..- ~ l- i- ---

V03AVE 

mai inteligibilă, iar zgomotul (Ia 
recepţie) se reduce ca urmare a 
'mgustării benzii recepţionate. La 
emisie se 'Ingustează banda ocu
pată, deoarece energia radiază nu
mai 'in acest spectru util. 
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transformator de FI pentru receptoa
rele cu tranzistoare la care acordul pe 
455 kHz se realizează cu o capacitate 
de 1000 pF. 

Rezistenţele la care nu s-au făcut 
referiri in schemă sint de 0,25 W, ele 
aşezÎndu-se În poziţie verticală in ca
blaj. 

Fără a afecta prea mult stabilitatea 
oscilatorului, circuitul stabilizator ter
mocompensat D3 se poate Înlocui cu 
o diodă Zener. 

Reglajul oscilatorului la frecventa 
«fi» se realizează din miezul bobinei'L 
şi eventual din ex pentru poziţia de 
mijloc a cursorului potenţiometrului P. 

Amplificatorul cu spectru de ban
dă redus prezentat conţine două 
etaje de amplificare cu două tran
zistoare cu siliciu de tip pnp 
(Se 171-251). A fost folosită a
ceastă soluţie pentru a re~liza un 

cu plusul la masă. In cazul 
In care avem nevoie de un montaj 
cu minusul la masă, se vor folosi 
tranzistoare cu siliciu de tip npn 

2xBG2S1(177) 

asemănător se rigidează şi discul. 
In centrul discului se cositoreşte o 

placă de alamă de aproximativ 1 mm 
grosime, cu dimensiunile 3Ox90 mm. 
De această placă se cositoreşte sau 
se sudează o sîrmă de cupru sau ala
mă de 6 mm diametru, cu o lungime 
de aproximativ 15 mm. Lungimea exac
tă depinde de sistemul folosit la ra
cordarea cablului coaxial de antenă si 
se va potrivi În aşa fel încît cota de 
14 mm, indicată in schiţa din fig. 2, 
să fie respectată. 
Capătul cablului coaxial amplasat in 

centrul cercului mic al trunchiului de 
con (baza mică) va fi susţinut de patru 
sirme În formă de spiţe, lipite de peri
metrul cercului mic. Tresa de ecranare 
a cablului se cositoreşte de aceste 
sîrme. Tija de susţinere a discului se 
fixează Într-o placă de polistiren, care 
se aşază apoi pe baza mică a trun
chiului de con. la capătul tijei de sus
tinere a discului se cositoreste con
ductorul (miezul) cablului coaxial. Se 
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(se 107-171). În acest caz se vor 
inversa si conexiunile condensa
toarelor. 'valoarea semnalului apli
cat la intrare nu trebuie să depă
şească 100 mV. La emisie, acest 
amplificator va fi intercalat 'in cir
cuitul microfonului, iar la recepţie, 
'mtre detector şi amplificatorul de 
ascultare. 

recomandă folosirea unui conector de 
Înaltă frecvenţă, ceea ce uşurează mult 
realizarea operativă a imbinărilor şi 
conectarea cablului. 

De menţionat că antena funcţionea
ză bine si fără Întărituri de sîrmă. 
De asemenea, trunchiul de con nu 
trebuie cositorit la generatoare, im
binarea se poate asigura şi cu o bu
cată de sfoară sau aţă pescărească. 
Folosind acest sistem, antena se plia 
ză uşor, lucru deosebit de util in de
plasările efectuate de amatori in vîr
ful muntilor. 

Pentru' constructorii dornici de ex
perimentări menţionăm că antena se 
pretează a fi folosită şi În benzile de 
unde scurte, discul avînd un diametru 
de aproximativ 66-75% din A/4. Trun
chiul de con va fi corelat cu această 
dimensiune. În acest caz insă, gaba
ritul mare necesită asigurarea unei ri
gidităţi sporite şi avantajele arătate 
mai sus se reduc. 
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În studiul electrolizei, la fizică şi chi
mie, se utilizează diverse tipuri de vol
tametre. Fenomenele care au loc in 
soluţie se produc la scară cvasimicro
scopică şi sînt greu observabile cu 
ochiul liber. Observarea lor de către 
toţi elevii din clasă, simultan şi cu cea 
mai mare claritate, este posibilă dacă 
se recurge la proiecţia fenomenului 
pe un ecran. Procedeul nu este nou; 
el a devenit clasic in tehnica demon
straţiilor de fizică. Dar, În prezent, cînd 
toate şcolile din ţară sînt Înzestrate 
cu aparatul de proiecţie pentru dia
filme şi diapozitive DIASCOL, un pro
dus reuşit al industriei optice române, 
lipseşte dispozitivul care să permită 
efectuarea şi proiecţia electrolizei cu 
acest aparat. in acest scop am alcă
tuit un electrolizor plat, care se poate 
ataşa aparatului DIASCOL, pe care 
l-am numit mini-dia-electrolizor. EI 
poate fi construit fără dificultate, din 
materiale simple, În cadrul cercurilor 
tehnice. 

În esenţă, dispozitivul se compune 
din două plăci dreptunghiulare de sti
clă (45X60 mm), tăiate dintr-un geam 
gros de 2-3 mm. Este bine ca margi
nile şi colturile să fie şlefuite la un 
polizor fin.' Între ele se aşază un tub 
subţire de cauciuc, Îndoit în formă 
de U (fig. 1). Această garnitură de 
cauciuc este presată de cele două plăci 
de sticlă prin stringere cu două şuru
buri (sau patru, la colţuri) prevăzute 
cu piuliţe randalinate. In felul acesta 
se creează un spaţiu (cavitate), un vas 

Buzau 
plat cu pereţi transparenţi, distanţa 
Între ei fiind de aproximativ 4 mm. In 
această cavitate se introduce soluţia 
a cărei electroliză vrem să o proiec
tăm pe ecran. 

Cele două plăci transparente sînt În
cadrate de alte două plăci opace din 
pertinax sau poli sti ren, care alcătu
iesc structura de rezistenţă şi prin care 
străbat cele două şuruburi de strin
gere. Prin mijlocul lor se decupează o 
fereastră de 24 x 36 mm (cel mult 30x 
40 mm) prin care străbat razele de lu
mină de la proiector (fig. 2). 

În sfîrşit, pentru fixarea dispozitivu
lui În aparat, cele două şuruburi de 
stringere străbat şi printr-un cadru 
metalic prevăzut cu două «gheare» de 
prindere. Acest cadru se poate con
fecţiona din tablă de fier sau alamă 
de 0,4 mm, dar îl găsim gata confecţio
nat În orice priză sau întrerupător de 
perete (ingropat) in care are rol de 
3rmătură de susţinere a capacului şi 
din care il putem recupera cînd aces
tea s-au defectat. Cu mici modificări 
il adaptăm scopului nostru (fig. 3). 

in concluzie, dispozitivul se compu
ne din 6 elemente suprapuse În urmă
toarea ordine: 

- armătură metalică cu două ghea
re de prindere; 

- placă de polistiren (60x80 mm) 
cu fereastră; 

- placă de sticlă (45x60 mm); 
- garnitură de cauciuc in formă 

de U; 
- placă de sticlă (45 x 60 mm); 

SCRIIRIA PAIIIRllIR 
În cele ce urmează prezentăm me

tode de scriere a unui panou de alumi
niu al unui voltmetru electronic, ge
nerator de semnal, receptor, emiţător 
sau orice aparat pe care noi îl putem 
construi cu mijloace proprii. 

Faţa aparatului va arăta (fără prea 
mari pretenţii) aproape ca a ul]ui apa
rat de construcţie industrială. In acest 
sens, vom descrie două metode. 

1. Placa frontală trebuie să conţină 
cît mai puţine şuruburi, sau găuri 
inutile. Vom monta peste această pla
că panou, care de obicei este de 3-
4 mm (grosime), o tablă de aluminiu 
subţire de cca 0,5-1 mm, care se pre
găteşte astfel: 
/Toate zgirieturile se elimină cu aju

torul unui tampon format dintr-o placă 
de plută peste care se presară praf de 
şmirghel sau nisip foarte fin (cernut), 
umezit cu apă. După ce au dispărut 
toate zgÎrieturile, se reia operaţia cu 
un amestec de alumină (Ai 20 3) şi hi
droxid de sodiu (sodă caustică) dizol
vat În apă. Această operaţie se exe
cută numai Într-un singur sens, şi 
anume de-a lungul tablei; urmează o 

apă de robinet şi o 
cazul care din 

din apă, se spală 

C. TOPOR, VOS ARC 

porţiunile care trebuie scrise, iar aces
tea vor fi de regulă alese deasupra 
butoanelor sau lateral; nu trebuie să 
se obtureze vederea atunci cînd citim 
scrisul. 

Scrierea se efectuează cu ajutorul 
stilografului «ROTRING» sau «CAS",' 
TELL», prin intermediul şabloanelor 
de scrii. Cerneala de scris este tuşul 
de Rotring sau Castel! (nu sînt per
mise greşelile de scris deoarece tre
buie să se repete toate operaţiile de 
curăţire a tablei). 

Scrierea se execută printr-o mişca
re de translaţie a şablonului pe margi
nea unei rigle, avînd grijă ca mişcările 
acestuia să se facă pe zonele acope
rite de hirtie, pentru a nu zgîria tabla. 
(Bineinţeles, scrierea propriu-zisă se 
execută prin introducerea stilografului 
cu tuş prin decupările literelor din 
şablon.) 

Pentru ca tuşul să capete o rezis
tenţă bună şi să fie total insensibil la 
umezeală sau la atingerea cu apă, este 
nevoie de o stabilizare (fixare) a aces-
tuia. Această se execută 
introducerea scrise Într-o 
sau cuptor de cu flacără mică, 
unde 
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- placă de polistiren (60x100 mm) 
cu fereastră. 

Toate elementele sînt strinse cu 
două şuruburi de 3 x 25 mm prevăzute 
cu piuliţe randalinate. 

Electrolizorulgata confecţionat se 
prinde prin culisare, cu cele două ghea-

re, de armătura din faţa condensorului 
optic al aparatului DIASCOL. 

Ca etectrozi vom folQsidouă ace de 
oţel, bolduri sau, mai bine, două ace 
de seringă (oţel INOX). Pentru ca 
aceste ace să fie mentinute la distantă 
constar,tă şi pentru ci evita contact~1 



Între ele (scurtcircuit), acestea se In
fig Într-o bucată de cauciuc la depăr
tarea de 10-20 mm. În felul aceste! am 
obţinut electrozii, care se conectează 
la o sursă de tensiuMcontinuă de 
2-4-6 V şi care poate fi un alimentator 
didactic sau, mai simplu, o baterie de 
lanternă (4,5 V). 

Cu o pipetă se introduce în electro
lizorul plat soluţia pregătită pentru 
electroliză (apă aCidulată, sulfat de 
cupru, iodură de potasiu etc.), apoi se 
introduc electrozii şi se proiectează 
imaginea pe un ecran sau perete, 
Într-o cameră obscură (sala de clasă 
Întu necată). . 

Se reglează imaginea rotind obiec
tivul aparatului pînă se obţine clari
tatea maximă. Apar foarte clar elec
trozii şi, imel:liat după conecta~ea lor 
la sursa de tensiune, se observă fe
nomenele care au loc În soluţie (dega
jarea bulelor de gaz În jurul electrozi-

@ 2 

3 
lor, colorarea sOluţiei etc.). In cazul 
soluţiei de iodură de potasiu (KI) in 
care s-au adăugat 1-2 picături de fenol
ftaleină, apar culoarea iodului În ju
rul anodului şi culoarea roşie În jurul 
catodului, indicînd alcalinizarea solu
ţiei. Totodată se observă degajarea 
bulelor de hidrogen la catod şi a ce
lor de oxigen la anod. 

Spectacolul este perfect, ca Într-un 
film animat, şi produce satisfacţie to
tală din punct de vedere didactic. 

Ţrebuie precizat că imaginea apare 
pe ecran răsturnată, dar aceasta nu 
prezintă importanţă În cazul unor fe
nomene microscopice. Imaginea poate 
fi Îndreptată dacă se adaugă În faţa 
obiectivului, la o distanţă convenabilă 
(prin tatonare), o lentilă convergentă. 
După proiecţie, electrolizorul se 

scoate din aparat~ se goleşte de con
ţinut şi se spală la robinet Într-un jet 
de apă. 

'ti 

IUllCA 
trei canale de joasă frecvenţă pen
tru cele trei culori de combinatie 
(albastru, galben şi roşu). ' 

Pentru înlocuirea tiristoarelor am 
folosit schema echivalentă reali
zată cu tranzistoarele Ts, T6 , T7 , 

de tip ASZ 18, şi cu tranzistoarele 
Ts' T9 , T 1o, de tip BC 108. 

SI CUIOARI , 
LIVIU POP,AJ 

Timişoara 

Filtrele selectoare ale spectrului 
de joasă frecvenţă sînt clasice, fiind 

Inspirîndu-mă din articolele pu
blicate În revista «Tehnium», am 
realizat, din sinteza mai multor 
montaje, o schemă de pilotare a 
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timplărie sÎ e'Gf;:~!tr<il: o··saf)l;ij.fâţă:~t·:;: 
de lell).~ uscat, d Ih enţă:'" 
(stejar);tI'GI.!~. suport 
din textolit; "(:te iulite-
M 6; două garnitu·3l .• ,de cauciu 
stinghie-opritor (5) din "JefitlQ, de mes
teacăn; un şurub (6) 25 x 4; un"'::excen
tric (7) din textolit un dispozit'i\l~"''C1l 
stringere (10) din lemn. 

Tn suprafaţa de lemn a bancului se 
execută o tăietură avind formă drept
unghiulară şi care serveşte' pentru fi
xarea penei cu ajutorul căreia se prin
de piesa ce urmează a fi prelucrată. 

Se operează, de asemenea, zece 
găuri străpunse (9), dreptunghiulare 
pentru penele de fixare şi opt găuri 
rotunde infundate pentru elementele 
care fixe~ză dispozitivul de strîngere 
(10) şi opritorul (8). 

Cu ajutorul celor două suporturi 
mobile (1) fixate pe suprafaţa bancului 
se realizează direcţionarea pînzei de 
ferăstrău în timpul tăierii piesei, aşe
zată cu un anumit unghi de Înclinare. 
Pe suprafaţa bancului de timplărie se 
fixează, de asemenea, opritorul (8) -
plăcuţă de oprire confecţionată din 
textolit -, excentricul (7) şi şurubul (6). 
Celelalte elemente care intră În alcătui-
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realiZate cu elemente L-C. 
Bobinele 51' 52 sînt i(jentice. Ele 

sînt realizate pe to/e de fier-siliciu 
cu secţiunea de 1,5-2 ,cm2

, cu un 
număr de 1 500-2000 de spire 
CuEm r/> 0,15-0,2 mm. 

Montajul este prevăzut cu două 
posibilităţi de pilotare: {il) de la ie
şirea difuzorului cu impedanţa de 

'tflf 
" ~ eraţie la care 

respectivă să 

fie asflrl ţix4tă Î )', ',it ~1~nţii pinzei de 
ferăstr~~ să Îl1aint6i~~'iliti ea de-a lungul 
fibrelor lemnoase. 'Suporturile de ghi-

'1 daj (1) permit tăierea piesei la unghiuri 
de 90° şi 45°. la acelaşi banc de tim
plărie se efectuează operaţii de rinde
luire a feţelor superioară şi inferioară 
a scîndurii, se execută canturi. Se pot 
rindelui şipci subţiri, se pot pres,a piese 
ale căror suprafeţe unse cu clei ur
mează a fi incleiate, se fixează piese in 
vederea curăţirii suprafeţei lor cu hir
tie abrazivă şi răzuitor, În vederea exe
cutării de sculpturi in lemn. Aşadar, 
este vorba de o arie largă de utilizări 
in măsură să recomande prezenţa unui 
asemenea banc de timpiărie, ca cel 
prezentat În rindurile de faţă, in spa
ţiile atelierelor şcolare de timplărie, 
ale cercurilor de sculptură in lemn. 
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8-200 (alimentarea A) şi b) de la 
amplificatorulde joasă frecventă 
cu 100-1 0000 impedanţă, printr~o 
amplificare suplimentară cu tran
zistorul TI' 

Montajull-am executat pe o placă 
de textolit cu cablaj clasic, iar ali
mentarea este asigurată de la un 
transformator de 220 V/12 V x7 A. 

K2 12V 

L----, __________________________________________________________ ~ 
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Il 
Prezentăm alăturat construcţia unui 

osciloscop avînd următoarele carac
teristici principale: 

• Permite măsurarea tensiunilor 
continue, precum şi vizualizarea şi mă
surarea amplitudinilor şi timpilor sem
nalelor periodice. 

• Are două moduri de lucru: nor
mal, cu baleiaj pe axa X asigurat de 
baza de timp şi X-Y, permiţînd vizua
lizarea figurilor Lissajoux şi cuplarea 
unor adaptoare de vizualizare a carac
teristicilor elementelor semiconduc
toare. 

• Amplificatorul pe verticală are 
Zin=1 MO/20 pF şi sensibilitatea re
glabilă în gamele 0,05-0,1-0,2-0,5-
1-2-5-10-20-50-100 V/cm, iar cu
llajuJ În curent continuu sau alterna
tiv. Banda de frecvenţe la - 3 d B : 
0+3 MHz. 

• Baza de timp poate lucra recu
rent sau declanşat şi permite urmă
toarele viteze de baleiere: 0,1 /1S-
0,3 I1s-1 /1s-3 /1s-10 /1s-3O /1s-
0,1 ms-0,3 ms-1 ms-3 ms-10 msl 
cm. Declanşarea bazei de timp poate 
fi internă, externă sau de la reţea; po
laritatea frontului de declanşare şi ni
velul sînt reglabile. 

• Amplificatorul X folosit şi pentru 
declanşare externă are amplificarea 
reglabilă continuu şi impedanţa de 
intrare de cca 50 kU. 

C3 
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HORfiA BUCNIC 

.. Suprafaţa utilă a ecranului =40x 
50 mm. 

• Permite cuplarea unei sonde ate
nuator cu raport 10; 1 pe gamele 1-
2-5-10-20-50-100 V/cm. 

• Tensiunea maximă pe intrarea 
Y=400 V, pe intrarea X=200 V 

AMPLIFICATORUL Y 

Este diferenţial şi se compune din 
atenuatorul de intrare În trepte, com
pensat În frecvenţă, realizat În jurul 
comutatorului S 7; etajul de intrare re
petor, alcătuit din T1, T2, T3, T4; eta
jul T5, T6, T7, T8, care real izează o 
amplificare stabilă controlată tot de 
S7, şi etajul final realizat cu L1, care 
asigură tensiunile mari de deflexie 
necesare tubului catodic. 

Atenuatorul permite divizarea ten
siunii de intrare În rapoartele 1 : 10; 
1 : 100; 1 : 1 000 şi 1 : 10 000. 

Etajul de intrare este alimentat cu 
tensiuni de ,+8 şi -8 V, stabilizate 
suplimentar. Grupul T1, T2 asigură 
impedanţa mare de intrare necesară 
şi este polarizat de R11, R12. Diodele 
D2, D3 şi rezistenţa R9 asigură pro
tecţia etajului la eventualele supra
tensiuni aplicate accidental la intrare. 
Grupul T3, T4 compensează variaţia 
cu temperatura a tensiunilor bază
emitor ale tranzistoarelor T1 şi T2 
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(care s-ar manitesta pe ecran printr-o 
deplasare În timp a nivelului de zero 
al spotuiui), R14 asigură balansul eta
jului de intrare În sensul egalizării 
tensiunilor din emitoarele tranzistoa
relor T2 şi T4, cînd intrarea Y este cu
plată galvanic la masă. Etajul următor 
are amplificarea controlată de raportul 
dintre R23 (sau R24) şi rezistenţa din
tre emitoarele tranzistoarelor T5 si 
T6 comutam prin intermediul lui S7. 
Prin comutarea rezistenţelor R5, R6, 
R7, R8, amplificarea etajului variază 
În rapoartele 1; 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10, asi
gurînd secvenţa 1-2-5 aleasă pentru 
treptele de amplificare pe verticală. 
Grupurile C7-R99, C8-R100 şi con
densatoarele C9, C10 realizează com
pensarea în frecvenţă a etajului. R20 
controlează echilibrul acestui etaj di
ferenţial, avînd o influenţă neglijabilă 
asupra amplificării şi permiţînd de
plasarea spotului pe verticală. Etajul 
final este obişnuit, cu amplificarea re
glabilă prin intermediul lui R85 şi com
pensarea În frecventă asigurată de C 14. 

AMPLIFICATORUl X 

Este realizat din atenuatorul de in
trare (R34), tranzisţerul T9 şi etajul 
final realizat cu tubllt L2. Cuplajul cu 
,intrarea este capacitiv. Diodele D5 şi 
D6 protejează tranzistorul T91a supra
tensiuni. Tuburile L2 constituie un etaj 
diferenţial atacat nesimetric. Pentru iIII 
mărirea amplificării acestui etaj, În 
circuitul de catod a fost introdusă o 
sursă de curent constant (T17). În 
felul acesta, impedanţa «văzută» din 
catozi spre masă este mare şi ampli
ficările pe cele două ramuri ale etajului 
devin aproximativ egale. Potenţialul 

mediu al plăcilor X este astfel con
stant şi spotul nu se defocalizează la 
marginile ecranului. Echilibrul etajului 
este controlat de R70, cu ajutorul 
căruia se realizează deplasarea pe 
orizontală a spotului. 

~AZA DE TIMP 

Este realizată din următoarele etaje: 
repetorul de intrare (T10); circuitul cu 
prag (N 1, N2); bistabilul de declanşare 
(B); generatorul de tensiune liniar
variabilă (T11, T15); circuitul de limi
tare a amplitudinii (N3); circuitul de 
inhibare a declanşării (T14); repetorul 
de ieşire (T12, T13); circuitul de aprin
dere a spotului (T16). Baza de timp 
poate funcţiona În regim recurent sau 
declanşat (S5). Declanşarea poate fi 
externă (semnal de declanşare luat 
din colectorul lui T9) sau internă (S3). 
Declanşarea internă se face sau de 
către semnalul de vizualizat, preluat 
din amplificatorul Y prin C 27, sau de 
către tensiunea alternativă de 50 Hz, 
folos ită la filamentele tuburilor finale 
(S2). 

Generarea tensiunii liniar-variabile 
se face prin încărcarea condensatoa
relor C 20 sau C 21 la cu rentul constant 
furnizat de sursa realizată cu tranzis
torul T15. Descărcarea condensatoa
relor se face prin tranzistor,ul T11. 
Considerăm poziţia comutatorului 

S4 ca În fig. 1 şi S5 pe poziţia «SINe». 
In repaus starea bazei de timp este 

următoarea: Q=O, Q=1, T11 saturat, 
tensiunea pe C20 (sau C21) de 0,2 V, 
tensiunea la ieşire - 1 V (emitorul lui 
T13), R=1, J=1, T16 saturat. 

Semnalul de declanşare selectat de 
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R - 1 MO R 34 - 100 kO/log. 
R 2 0,1 MO R 35 - 10 kO 
R 3 - 10 kO R 36 - 470 kO 
R 4 - 1,1 kO R 37 - 5,6 kO 
R 5 - 150- O R 38 -1 kO 
R 6 - 330 O R 39 :- 1 ,2kO 
R 7 - 680 O R 40 - 1 kO 
R 8 - 1,8 kO R 41 - 2,7 kO 
R 9 - 1 CO k0/1 W R 42 - 5 kO lin 
R 10 18 kO R 43 - 1,5 kO 
R 11 1 kO R 44 18 kO 
R 12 - 10 MO R 45 - 220 O 
R 13 - 18 kO R 46 - 430 O 
R 14 - 1 kO R 47 1 ,8 k.Q 
R 15 - 18 kQ. R 48 - 4,3 kO 
R 16, R 17 - 22 kO R 49 - 18 kO 
R 18, R 19 - 1 kO R 50 - 43 kO 
R 20 - 5 kQ lin. R 51 - 4,7 kO 
R 21, R 22-6,8 kO R 52 - 10 kO 
R 23, R 24-6,8 kO R 53 - 2,2 kO 
R 25, R 26 - 2,2 kO R 54 - 1 kO 
R 27 - 820 O R55, R 56 - 1,8 kO 
R281200 R57-5,6kO 
R 29 - 820 O R 58 - 1 kO 
R 30, R 31 - 6,2 k0/2W 
R 32, R 33 - 510 O R 59 - 2 kO 

R 60 - 12 kO 
R 61 - 1 kO 

R62-1oo0 
R 64 - 180 O 

R R 66 - 10 kO/2 W 
R 67 - 220 O R 85 - 3 kO 
R 68, R 69 - 3 kO R 86 - 1 kO 
R 70 - 10 kO lin R 87 - 5100/1 W 
R 71, R 72-470 kO R 88 - 2,7 kO 
R 73 - 10 kO R 89 - 1 kO 
R 74 - 100 kO R 90 - 2,2 kO 
R 75 - 100 kO lin R 91 - 270 O 
R 76 - 1 MO R 92 - 130 O 
R 77 - 33 kO R 93 - 2 kO 
R 78 - 47 kO R 94 - 5100/1 W 
R 79 - 100 kO lin R 95 - 1,2 kO 
R 80 - 47 kn R 96 - 1 kn 
R 81 - 270 kO R 97 - 470 O 
R 82 - 430 W R 98 - 100 kQ 
Ra3-S0 R99-680 
R 84 - 22 kO R 100 - 47 O 

C1-
C2-

JlF/500 V 
pF 

C3-100 pF 
C4- 3/20 pF 
C5 1 nF 
C6-10 nF 
C7 -270 pF 
C8-120 pF 
C9-68 pF 
C10- 33 pF 
C 11 - 270 pF/500 V 
C12, C13-47 nF 
C14- 200 pF 
C15-150 nF/200 V 
C16-100 pF/200 V 
C 17 - 150 nF/200 V 
C18- 3,3 nF/200 V 
C19- 470 pF 
C20- 82 pF, 
C21-100 nF 
C22-100 pF 
C23-220 pF 
C 24 - 0,1 ţtF/1 000 V 
C25-12 pF 
C26- 25 nF 
C27 -150 nF 
C28-10 nF 
C29, C30-i0 ţtF/450 V 
C 31, C 32 - 10 ţtF/450 V 
C33-10 nF 
C34, C35 50 ţtF/350 V 
C36 -1 000 ţtF/50 V 
C37 -1 000 ţtF/25 V 
C38-100 ţtF/10 V 
C 39 -:::- 1 000 ţtF/50 V 
C40~ 500 ţtF/16 V 
C41- 680 pF 
Ti, T2, T3, T 4, T5, T6, T15, T21- BC 177 
T7, T8-BF 214 
T9, Ti0, T11, Ti2, Ti3, T14, Ti6, T17, 
T19-BC 107 
T18- BD 136 
T20- BD 135 
D1, D4, D18, D19- Pl8 V Z 
D2, D3, 05, D6, D7, 08, 09, D10, 
D11, D12, D13-1 N 914 
D14, D15, 016, 017 -1 N 4007 
R-1 PM 1 
N 1, N 2, N 3, N 4 - 1 xC DB 400 E 
8-1 xCDB472 E 
l1, L2- ECC 85 
L3-7 L 0551 

suma dintre acest semnal 
o tensiune continuă regiabilă prin 

va determina nivelul de de
a bazei). Diodele 07 şi 08 

,,~r'70!!""""7'" intrarea porţii N1. Dacă ten-

siunea astfel Obţinută la intrarea porţii 
N1 variază În jurul pragului de intrare 
al acestei porţi «(\)1,8 V), la ieşirea Ni 
vor apărea impulsuri. Primul front ne
gativ va determina setarea bistabilului 
Q. Iesirea Q va trece În starea O si 
tranzistoarele T11 si T16 se vor bloca. 
Blocarea lui T16 'determină apariţia 
unui impuls pozitiv de tensiune În 
punctul G şi aprinderea spotului. Cu
rentul debitat de T15 (dependent de 
rezistenţa din emitorul lui, selectată 
de S8 pentru diferitele viteze de baleie
re) va Încărca unul dintre condensa
toarele C20, C21, tensiunea pe acestea 
variind liniar. imediat ce tensiunea la 
ieşire începe să crească, T14 se sa
turează, forţînd intrarea J a bistabilu
lui la zero. Cînd tensiunea de iesire 
atinge un anumit nivel (reglabil 'din 
R54), poarta N3 îşi schimbă starea 
(funcţionează analog porţii N1- drept 
cQmparator) şi resetează bistabilul 
(Q=1). Baleierea s-a terminat. Urmea
ză descărcarea condensatorului prin 
T11, care este saturat de către bistabil. 
Pe durata descărcării, o nouă declan
şare este inhibată de către T14, satu
rat, care menţine la zero intrarea J a 
bistabilului pînă cînd tensiunea de la 
ieşirea bazei atinge nivelul de repaus. 
In felul acesta, spotul va porni mereu 
din acelaşi punct, pe ecran imaginea 
fiind stabilă. Din acest moment, la 
primul front negativ care apare pe in
trarea de ceas a bistabilului are loc o 
nouă declansare. 

Cu ajutorul comutatorului S4 se 
poate înseria pe intrarea de ceas in
versorul N2, declanşarea bazei făcîn
du-se pe frontul descrescător al sem
nalului. 

În regim recurent (S5 În poziţia 
«AUTO»), o nouă declansare este asi
gurată la atingerea tensiunii de repaus 
la ieşire, cînd T14 se blochează şi 
poarta N4 forţează la zero intrarea S 
a bistabilului, setîndu-1. 

Tensiunea de la iesirea bazei de 
timp este apJicată etajului final prin 
intermediul comutatorului S6, care se
lectează modurile de lucru «NORMAL» 
si «X-Y». 
, Reglajul fin al pantei tensiunii liniar
variabile se face din R52. D12 şi D13 
protejează intrarea porţii N3, iar D11 
ajută la descărcarea capacităţii para
zite de la iesirea bazei, îmbunătătind 
frontul poste'rior al tensiunii În dinte de 
ferăstrău. 

TUBUl CATODIC Ş' SURSELE 

Tensiunea Înaltă folosită pentru,ac
celerare se obţine prin redresare mo
noalternanţă şi se aplică pe catodul 
tubului L3 (-650 V). Pe anozii de ac
celerare se aplică o tensiune ajusta-

EMiTOR 
TtO 

'bilă cu ajutorul R83, 
aducîndu-se a1 şi la potenţialul 
mediu al plăcilor X şi Y (reglajul astig-
matismului). R75 luminozita-
tea spotului, iar focalizarea; ele 
sînt accesibile pe panoul frontal al 
aparatului. Rezistenţa R74 
tentialul filamentului 
al catodului, evitîndu-se ~tr;f.lnlmrlp.rl:;Pl 
izolaţiei catod-'filament. 
seşte o tensiune de po~)t-a,ccE~lerare 
pentru a mări 
preţul reducerii 
Tot din 
accelerare 
850 V) este mai 
de catalog 000 

Pe grila tensiunea 
continuă de a iuminozitătii 
se aplică impulsurile de aprindere' a 
spotului (amplitudine 40 V) obţinute 
din baza de timp. 

Stabilizatoarele tensiunile 
+24 V şi -12 obişnuite, auto-
protejate la scurtcircuit. 

CONSTRUCTIE şa REGLAJ 

Transformatorul de retea are sec
ţiune~ S=11 cm2

• Se folosesc tole 
E14. Infăşurările se bobinează astfel: 
11-12: 110 V/300 mA - 430 de spire/ 

0,35 mm; 
12-13: 110 V/500 mA - 430 de spjn~1 

0,45 mm; 
14--15: 260 V/10 mA - 1120 de spire/ 

0,1 mm; 
15-16: 240 V/75 mA - 1 030 de spirel 

0,2 mm; 
16-17:"240 V/75 mA 1030 de spire/ 

0,2 mm; 
18-19: 6,3 V/O,6 A - 27 de spirel 

0,55 mm; 
110-111: 6,3 V/1 A - 27 de spire/ 

0,6 mm; 
112-113: 28 V/O,5 A - 120 de spiref 

0,45 mm; 
113-114: 28 V/0,5 A - 120 de spirel 

0,45 mm. 
În figurile 4, 5, 6 şi 7 sînt arătate mo

dul de dispunere a pieselor şi desenul 
cablajului imprimat Placa pentru am
plificatorul Y şi baza de timp este cu 
dublu-strat. in fig, 8 este arătată dis
punerea suhansamblurilor. Poziţia 
transformatorului de reţea faţă de tu
bul catodic a fost aleasă pentru mini
mizarea efectului perturbator al cîm
pului magnetic. Atit transformatorul, 
cît si tubul catodic trebuie bine ecra
nate (de preferinţă, cu tablă din per
malloy). Pentru reglai este neapărat 
necesar un generator de impulsuri cu 
front mai bun de 30 fiS. Cu un oscilo
scop de cel puţin 10 MHz se poate ve
rifica efectuarea corectă a reglajelor 

(CONTINUARE IN PAG. 21) 
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AIBARCATII 
, CU Vili 

La modelul de ambarcaţie prezentat 
În numerele anterioare ale revistei În 
variantele cu rame, cu zbaturi şi cu 
motor, adăugăm prin materialul de faţă 
o nouă posibilitate constructivă, şi 
anume cu vele. 

Ambarcatia cu vele este astfel con
cepută incît să poată fi executată cu 
uşurinţă; de asemenea, manevrarea 
velelor va fi mult mai uşoară datorită 
suprafeţei reduse a acestora (4,3 m

2
). 

Pe ambarcaţia cu rame se fac ur
mătoarele modificări şi completări. 

1. Se intrerupe chila intre coastele 
3 şi 5 şi se face o decupare În placajul 
fundului de 745x15 mm, În corespon
denţa căreia se fixează, pe dedesubt, 
chila falsă 23, conform fig. 2 a şi 2 b. 

În interiorul bărcii se asamblează 
elementele casetei 22 a derivorului, 
confecţionate tot după fig 2 a şi 2 b, 
la care se adaugă Întăriturile supli
mentare 21, 28, 29 şi 30. 

Toate acestea se etanşează prin că
Iăfătuire cu cinepă şi smoală topită. 

2. Înainte de montarea suportului 
de catargul 7, se prevede Întăritura 8 
În scopul repartizării sarcinii pe toate 
lonjeroanele. 

Conform desenului, sub punte, la 
coastele O, 1, 5 şi 6 se vor monta Întări
turi din cornier, pentru a se evita even
tuala smulge're a punţii datorită şocu
rilor produse de forţa velelor. 

Asamblarea se va face ca În fig. 3, 
detaliul F; şuruburiie vor consolida, 
odată cu cornierele 1, urechile 15 şi 

Z. CRANTEA, Cragalina 

tacheţii 16. Tacheţii vor fi identici cu 
cei de la barca cu rame. 

3. Se confecţionează instalaţia de 
guvernare după fig. 4 şi se asamblea
ză pe oglinda pupa, după acelaşi pro
cedeu ca la barca cu motor de «Mo
bra». 

4. Se confecţionează catargul5 după 
fig. 5, de preferinţă din pin, În straturi 
lipite, sau din brad, dar fără noduri. 
Se asamblează armăturile 10, 11 şi 
balamaua 6. 

5. Ceva mai mult de lucru vom avea 
la confecţionarea velelor. 

Se procură material rezistent şi im
permeabil ca dacron, nailon sau chiar 
pînză de tendă. Aceasta din urmă nu 
este chiar atit de recomandată pentru 
că se Îngreunează la ploaie şi ar putea 
influenţa negativ manevrarea şi stabi
litatea. Materialul se croieşte ca În 
fig. 5, lăsîndu-se un adaos de jur
imprejur de 50 mm (vezi secţiunea 
O-O). in diagonală se trag citeva cu
sături cu aţă pescărească, pentru a 
mări rezistenţa velelor. Pe margine, În 
tiv se pune saulă (sfoară Împletită din 
bumbac sau nailon) de r/J 8 mm, lă
sîndu-le mai lungi la colţuri cu 4-5 mm, 
ce vor servi la manevrare. 

6. Se fixează catargul pe suport În 
poziţie culcată; montăm greementul, 
ridicăm catargul şi-I consolidăm prin 
sarturi şi intinzătoare 17, petrecem 
manevrele prin urechile 15, ca in fig. 1, 
după care putem impinge barca pe apă. 

SECTIUNE SUB PUN;rE 
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Fig. 2 Ci - PLAN GENER~l DE CONSTRUCŢIe 
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Fig. 2 b - PLAN GENERAL DE CONSTRUCŢIE 
a) TRANSVERSAlE 
b) GENERALĂ 
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19. piuliţă M 6 40 STAS 922-66 
20. şaibă Grower MN 6 40 ST AS 7666-66 

Greement şi catarg Instalaţia derivorului 

Denumirea Buc. Material O 21. adaos transversal 1 şipcă brad 25 x25x350 
22. casetă 1 scîndură gros. 10 
23. chilă falsă 1 brad 100 x 120x 1550 
24. şurub cap lux M 14'>< 130 2 STAS 920-66 
25. piuliţă M 14 3 STAS 922-66 
26. şaibă Grower A 14 1 ST AS 7666-66 
27. derivor 1 tablă Ol37 gros. 5 
28. adaos long. 2 brad 25 x25x800 
29. gusen 2 scindură brad gros. 10 
30. întăritură 2 brad 100x 10x500 

1. întăritură 10 cornier l 40 x 30 x 3 l=70 
2. bolt cu cap (> 14 x 40 1 STAS 5754-73 
3. şaibă A 14 1 ST AS 3515-66 
4. şplint (> 2,5 1 ST AS 1991-73 
5. catarg 1 brad 60 x60x4000 
6. balama 1 tablă Ol37 gros. 10 şi gros. 5 
7. suport catarg 1 brad 60 x60x250 
8. întăritură 1 brad 70x20x 1000 
9. vela mare (randa) 1 dacron, nailon 3,5 m2 

Inslalaţia de guvernare 

31. cîrmă 1 tablă Ol37 i gros. 5 
32. suport cîrmă 1 brad gros. 10 
33. şurub cap lux M 14x50 1 STAS 920-66 
34. distanţier 1 brad 20x25x310 
35. distanţier 1 ţeavă OLT 35 (:J 25x5 
36. întăritură 1 tablă 10x2 

10. armătură 2 oţel rot., tablă (> 35, gros. 3 
11, ureche 1 ţeavă OLT 35 (> 45x3 

oţel rot., Ol 37 (>8 
12. vela mică (focul) 1 dacron, nailon 1,5 m2 

13. şurub pentru lemn 6 x 50 8 ST AS 1452-66 
14. sart 3 cablu flexibil ST AS 1353-66/(> 3 
15. ochet 5 tablă Ol37 gros. 4 

oţel rot., O l 37 (>8 
16. tachet 6 tablă Ol 37 gros. 4 ----------------1------------1----_____ 

oţel rot Ol37 (>8 saulă ;; 8 
17. întinzător 2 ţeavă Am 

oţel rot. 
18. şurub cap Înecat M 6 x 20 40 

DETALIUL lE 

DETAlIUL F 

CHILA FALSA, poz. 23 

_.~::§. ~·:~~·Eh~/ ~~. ~~]Iij 
!.Fooordare 

Fig. 3 - DETALII 
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Coasta 

i 

cuie;; 2,5 x 40 
cuie;; 2,5 x 40 
cuie (> 3,5 x 60 

OERIVORUL, po:z. 27 

ÎNTINZĂTORUL, pOl:. 17 

INSTALATIA DE GUVERNARE 

SECŢIUNEA C-C 

i 
J 
9 

Fig. 4 - DIETAlU 
Gros 5 31 

DETAUUL A 

bumbac, nailon 40 m 
cupru 0,10 kg 
oţel 0,25 kg 
otel 0,25 kg 

trebuie pulverizată cu nitrolac subţire, 
cu ajutorul unui pulverizator. 

2. O al1ă metodă de scriere a panouri
lor (mai laborioasă) este superioară 
primeia, atit prin rezistenţa mecanică 
a suprafeţei obţinute, cît şi prin felul 
ei de prezentare. Se foloseşte metoda 
de eloxare sau de anodizare (fig. 1) 
chimică sau electrochimică. Personal 
am experimentat-o pe ultima. 

Se ia un \las de sticlă sau polieti
lenă şi se prepară În acesta un elec
trolit din 20% acid sulfuric concentrat, 
care se toarnă peste apă cu grijă 
pentru a nu ne sări pe miini sau pe 
haine, pînă cînd se obţine cantitatea 
de electrolit dorită. Se agită perma
nent cît timp se face amestecul. Aten
ţie! Acidul sulfuric se amestecă cu 
apa cu degajare mare de căldură. 
Trebuie să se adauge acid puţin şi să 
se agite electrolitul continuu cu o 
baghetă de sticlă sau cu o «SPA
TULĂ» din tablă de plumb. 

Anodizarea se execută folosind o 
sursă de curent continuu de la un 
redresor sau acumulator. Curentul va 
fi de 2 A/dm 2

• 

Operaţia de anodizare durează 20-
30 de minute, În care timp temperatura 
electrolitului tinde să se ridice. Este 
bine ca temperatura electrolitului să 
se menţină constantă, fiindcă altfel se 
întîmplă ca viteza de formare a oxidu
lui de aluminiu pe tablă să fie mai mică 
decît viteza de dizolvare a acestuia În 
electrolit. 

Tabla de aluminiu astfel obţinută 
este spălată, fără s-o atingem cu mî
na; ea are un aspect lucios şi prezintă 
la suprafaţă o infinitate de pori şi ca
pilare microscopice, care trec prin oxid 
pînă la suprafaţa metalului. Această 
capilaritate În structura oxidului de 
aluminiu face ca să reţină culoarea 
neagră sau roşie a tuşului. Mai mult 
decifătît. suprafaţa astfel obţinută este 
foarte dură, iar din punct de vedere 
electric AlO este si un izolant foarte bun. . 

Pe această tablă putem scrie În ace
Iaşi mod ca la prima metodă, fără I'nsă 
ca scrisul să se mai poată spăla cu 
ceva. 

Pentru fixare 



Vă prezentăm două 
realizare a unui turometru "1,.."'.,,·,... ... ;,, 

destirlat echipării auioturismelor cu 
motoare În patru timpi cu benzină. în 
prima variantă se o schemă 

elemente iar in varianta a 
aceeaşi schemă, folosind Însă 

un integrat monostabil. 
Principial, turometrul electronic se 

bazează generarea unui număr de 
egal cu numărul sCÎntei lor 

generate În bobina de 
pulsuri avînd o durată consit,mtă 
acest mod, la creştepeaviteze~ arbore-
lui motor, creşte şi fitUm.â:ttrl impul-
suri generate impliCit, deei valoarea 
medie a tensiunii Instm-
mentul indicator va şi 
de integrator, datorită inerţiel 
mecanice. 

Un calcul simplu ne arată că În cazul 
unui motor În patru timpi, cu patru 
cilindri, la o rotaţie a arborelui motor 
vor corespunde două scintei date de 
bobina de inducţie. Astfel, la o turaţie 
maximă a arborelui motor de 6000 
rot/min va corespunde un nU/11ăr de 
200 de scintei. Acest lucru este util 
de ştiut la calibrarea turometrului 
care se face de la un generator de 
semnal standard la 200 Hz pentru de
viaţia maximă a acului indicator, 

la 200 Hz, timpul dintre două im
pulsuri este de 5 ms. Ţinînd seama şi 
de procesele tranzitorii care au loc 
În momentul declanşării scinteii În 
bobina de inducţie şi de posibilele 
vibraţii ale platinelor am ales o va
loare de 3,5 ms pentru impulsurile 
cu durată constantă, se evită even-
tualele declcn)'şad ce pot apă-
rea imediat după de bază, 

Schema cu elemente .este 
dată în figura 1. 

Tranzistoarele Ti şi T2 formează 
un circuit monostabil, iar capacitatea 
C1 reprezintă capacitatea de tempo-

I 
1. Conducta de frînă se va etanşeiza 

cu aiutorul a două chei fixe. 

2. Energia pe care o furnizează al
ternatorul depinde În mare măsură de 
modul cum este întinsă cureaua Dis
tantarea alternatorului se face cu un 
levi'er, după care se fixează surubul. 

14 

l'Inli,...",yo:::o unei succesiuni 
impulsul de 

K, nu mai 
deoarece T1 este 

3,5 ms 
revine În 

iniţială, T1 şi T2 saturat, deoa
rece condensatorul C1, descărCÎn
du-se prin R6 şi T1 saturat, nu maÎ 
asigură o tensiune negativă de blo
care pe baza lui T2 suficient de mare. 

Pentru calibrare se foloseşte un 
generator standard conectat În locul 
lui K (deci între R1 şi masă) şi se fixea
ză o frecvenţă de 200 Hz. Cu ajutorul 
potenţiometrului P1 se aduce indicaţia 
instrumentului la capăt de scală şi 
apoi se blochează P1 cu ceară. Se 
trece apoi la diverse frecvenţe gene
ratorul de semnal, notîndu-se valorile 
pe cadranul instrumentului. Scala este 
liniară şi din acest punct de vedere 
scrierea scalei instrumentului este o 
operaţie lesnicioasă. 

Pentru asigurarea unei stabilităţi cît 
mai bune a calibrării, În funcţie de 
variaţiile de temperatură şi variaţiile 
tensiunii de s-au folosit 
diverse artificii astfel eventualele 

să se compenseze 
Dioda D2 montată În ",...."i+i:if,.w,oI 

T1 compensează variaţiile cu 
ratura ale joncţiunii bază-emitor a 
T2 În starea cvasistaţionară, CÎnd 

saturat şi T2 blocat. 
vederea stabilizării indicaţie! 

metru lui În funcţie de variaţiile cu ten-

siunea de alimentare s-a prevăzut o 
stabilizare a tensiunii numai pentru 
Ti. Astfel, la o a tensiunii de 
alimentare instrument 
va tinde să crească 
relativ mari a diodei 
acelaşi timp însă, cal::>ac:itatea se 
va descărca mai creşterîi 
tensiunii ce se R6 ia ca-
pacitate. 

Rezultă că la creşterea tensiunii de 
alimentare curentul I tendinţa să 
crească, iar să scadă. acest mod, 

două variaţii se compensează. 
cazul În care am face o stabilizare 

totală a tensiunii de alimentare, s-ar fi 
odată cu factorul de stabilizare, 

"~,·;",,f;a,... lui Astfel, factorul pre-

dominant ar fi şi la creşterea 
de alimentare unghiul 'f de 

1 

3. Ştergătoarel e 
de parbriz se vor ve
rifica periodic. Buna 
lor funcţionare dă un 
spor de siguranţă În 
deplasările efectuate 
în vacanţa de vară. 

2 s-a uti lizat 

acelaşi princIpIu de funcţionare, cu 
deosebirea că s-a apelat la un 
integrat COB 4121, produs de LP.R.S.
Băneasa. 

În vederea asigurării unui factor de 
stabilitate ridicat s-au utilizat şi aici 
unele mici artificii asemănătoare celor 
de la schema precedentă. 

Astfel, tensiunea de alimentare a 
integratului a fost stabilizată cu o 
diodă Zener, spre deosebire de re
zistenţa de temporizare R, care a fost 
alimentată printr-un divizor rezistlv 
nestabilizat. Divizorul rezistiv treb 
să aibă rezistenţele componente 
mai mici ca valoare, el avînd rolul de 
a asigura o tensiune de cca +5 V. 

În privinţa variaţiei cu temperatura, 
avînd de-a face cu un circuit integrat 
cu o legătură intimă mult mai strÎnsă
fiind construit pe o singură plachetă 
şi prin acelaşi procedeu de depune
re -, problema este mult diminuată. 

4. Ordinea strîngerii şuruburilor la roţi nu este întîmplătoare. Cînd eXISIa·;_ 

numai trei şuruburi, ordinea nu are importanţă. 
5. Distanţa între electrozii bujiilor trebuie să fie mereu verificată - 0,6 
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In afară de aceasta, prin modul de 
depunere a de temporizare 
R s-a eliminat internă de 

cea :2 
cu o rezistenţă cu o 

variaţie cu temperatura mult mai mică, 
Din aceleaşi considerente este de pre
ferat pentru C un condensator cu stiro
flex in locul condensatoarelor electro
litice sau plachetă. Reglarea este iden
tică cu reglarea de la schema prece
dentă. 

În realizarea schemei se va căuta 
in primul rind un instrument robust la 
vibraţii. Din aceleaşi motive n~ ~~ va 
apela ia un instrument de sens!blhtat~ 
mare (40 JlA; 100 pA), care va avea ŞI 
o mecanică fragilă, Persona! am folo
sÎt un instrument de 1 mA fabricat 
la Timişoara. 

Cablajul imprimat, fiind foarte mic, 
se poate monta in sp€!tele instrumen
tu lui, prins de acesta. Intregul ansam
blu se prinde, prin intermediul unor 
şuruburi prevăzute cu distanţiere de 
cauciuc, pe bordul autoturismului. 

Utiiitatea instrumentului este de ne
contestat, ştiind, spre exemplu, că la 
«Dacia»-1300 cuplul maxim se obţine 
la 3 000 rotIm in. In momentul rulajului 
putem controla menţinerea acestei tu-

K 

2 

R3 
4700. 

14 13 12 

6 (a b c). Funcţionarea automobilu
lui depinde de starea bateriei de acu
mulatoare. Se curăţă capacul bateriei 
cu apă (eventual distilată), la fel bor
nele de conectare după care este re
comandabil ca pe borne să se depună 

• un strat de vaselină (pentru comba
terea corodării). 

Iată cîteva recomandări de care auto
mobiliştii trebuie să ţină seama Îna
inte de plecarea În excursii. 

ratii cît mai mult posibil, unde consu
mul şi uzura motorului sînt minime. 
De asemenea putem regla corect ra
lantiul la 750-800 rot/min. Cu timpul, 
vom fellş! să distingem valoarea tu
ratiei, după ureche, cu destulă exac
titate, fără să ne mai folosim Aatenţia 

citirea instrumentului. In ace
timp avem verificarea imediată, 

turometrul funcţionînd fără intrerupe
re. 

Pentru diverse frecvenţe vom avea 

f [Hz] Turaţia, ture/min 

200 6000 

166 5000 

133 4000 

100 3000 

66 2000 

33 1000 

23 700 

11 10 

MIALIZARIA RUTIERĂ 

l' 1 1 
I 1 1- IST I TII 

Acest gen de indicatoare - spre 
deosebire de cele de avertizare, care 
atrag atenţia conducătorului auto asu
pra apropierii unui pericol, cu scopul 
de a-' determina să ia măsurile nece
sare - marchează o prescripţie obli
gatorie, inştiinţind participanţii la cir
culaţie despre obligaţiile, restricţiile şi 
interzicerile pe care trebuie să le res
pecte. 

Extrem de des intîlnit este indicato
rul «Accesul interzis tuturor vehicu
lelor». De formă rotundă, avind fondul 
roşu şi simbolul (un dreptunghi) de 
culoare albă, dispus transversal, el se 
instalează pe partea dreaptă (uneori, 
pentru a marca mai bine interzicerea. 
chiar pe ambele părţi) la inceputul ar
terelor rutiere unde se instituie măsura 
respectivă. In mod obligatoriu, la capă
tul celălalt al străzii sau drumului res
pectiv trebuie să se găsească indica
torul «Sens unic» de formă pătrată, 
avind fondul albastru şi simbolul (o 
săgeată cu virful in sus) de culoare 
aibă. 

Cu ajutorul panou lui de interzicere 
arătat mai sus se realizează astfel cir
culaţia in sens unic. Mulţi conducători 
auto confundă acest mijloc de semna
lizare cu indicatorul «Circulatia inter
zisă in ambele sensuri», avind, de 
asemenea, formă rotundă, marginea 
roşie şi simbolul in întregime alb. 

Este adevărat că, intilnindu-Ie, par
ticipanţii la trafic au aceleaşi obligaţii, 
ei neputind pătrunde pe nici una dintre 
arterele unde se găsesc instalate. 
Spre deosebire de indicatorul rotund 
cu simbolul alb, a cărui denumire arată 
că artera rutieră la capătul căreia se 
găseşte instalat este interzisă in to
talitate pentru circulaţia rutieră, În 
cazul indicatorului «Accesul interzis 
tuturor vehiculelor» circulaţia este per
misă, însă numai intr-un singur sens 
(din cel opus indicatorului). 

Acest panou este larg utilizat şi pe 
străzile despărţite de o fîşie cu iarbă 
(scuar central), unde circulaţia se reali-

II 
Recepţia in autoturisme a emisiu~i

lor radio in bune condiţii impune in

stalarea unei antene corespunzătoare. 
De cele mai multe ori, asemenea an
tene sint de tip baston şi se m~ntează 
pe caroseria autoturismului. In ~cele 
ce urmează prezentăm o antena d~ 
recepţie radio cu performanţe b~ne ŞI 
foarte practică. Aceasta ,constă !n f,?
losirea electnce de mcal

posterior, cu miCI 
antenă de recepţie 

. ,. 
zează de asemenea mtr-un singur 
sens. În astfel de cazuri, pe un singur 
suport se montează două indicatoare: 
pe partea stingă «Accesul interzis tu
turor vehiculelor», iar pe partea dreap
tă panoul «Ocolire obligatorie». 

Pătrunderea cu autovehiculele pe 
arterele rutiere unde se află instalat 
indicatorul «Accesul interzis tuturor 
vehiculelor» implică riscuri serioase, o 
coliziune frontală fiind posibilă În ori
ce moment, În plus, ţinînd cont că din 
sens contrar se circulă uneori pe două 
şi chiar pe trei benzi. 

Indicatorul «Circulaţia interzisă În 
ambele sensuri» se instalează pe ar
terele destinate din anumite conside
rente numai circulaţiei pietonilor, ori 
pe sectoarele de străzi Închise tem
porar pentru exec utarea u nor lucrări. 

Acelaşi panou il intilnim iarna pe 
drumurile inzăpezite unde intrarea au
tovehiculelor ar impiedica activitatea 
utilajelor destinate degajării arterelor 
respective, ori pur şi simplu acestea 
ar risca să rămînă blocate de zăpadă. 

Participanţii la trafic pot intilni, une
ori sub indicatoarele rutiere «Circula
tia' interzisă in" ambele sensuri», tă
bliţe adiţiona~ (de formă dreptunghiu
Iară, cu fond alb şi litere negre) pe 
care se precizează care anume cate
gorii de autovehicule sînt exceptate 
de la interzicerea respectivă. De exem
plu: mijloacele de transport În comun, 
cele desti nate aprovizionării etc. A
ceste indicatoare se pot instala şi pe 
arterele care numai În zilele de dumi
nică ori de sărbători sînt folosite pen-' 
tru plimbare. 

Pentru ca participanţii la trafic să 
fie atentionaţi din timp asupra interzi
ceri lor j'nstituite prin cele două feluri 
de indicatoare, pe arterele de intersec
tare vor intilni panouri prin care vira
jul (Ia dreapta sau la stinga) spre ar
terele respective este interzis. . 

Colonel VICTOR BECA 

AUTO 
radio. Pentru aceasta sînt necesare un 
condensator Cl cu valoarea 4,7 nFI 
50 V, două boblne Li şi L2 realizate pe 
miez de ferită cu diametrul de 6-7 
şi lungimea de 25-30 mm conţinînd 
ro de spire din CuEm if> 0,1 mm, o ba
nană de antenă auto şi 4 m cablu 
coaxial de radiofrecvenţă. Sobi nele 
l silz au rolul de a opri semnalul 
ra

1

dio din gamele UL, UM, US şi UUS. 
Schema de montaj a antenei se face 

ca in figură. 
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CAIUT DIN llMI , 
PEITRU MICII VITIJI 

Toţi copiii, dar mai ales băieţii aflaţi 
la virsta jocurilor «de-a indienii», Îşi 
doresc un că/uţ, fie el chiar şi din lemn, 
numai să poată fi încălecat, iar dacă 
acesta se mai şi leagănă, nimic nu-i 
mai poate opri să se «avint~ în luptă». 

Pentru construcţia acestui căluţ sînt 
necesare scînduri de brad cu grosi
mea de 24 mm şi cu noduri cît mai pu
ţine, pentru a evita căderea acestora 
după uscare. 

Intenţionat scîndurile au o grosime 
atit de mare pentru a permite rindelui
rea. 

Pentru părţile laterale ale călutului 
se vor alege scîndurile la lungimea 
necesară (fig. 1), se vor pune una lîngă 
alta pe o suprafaţă plană şi se vor in
cleia ţinindu-se fixate pînă la uscare 
cu ajutorul menghinelor de mînă. 
După uscare, scîndurile se rinde

luiesc, iar pe suprataţa obţinută se 
aplică tiparul laterale/or (fig. 1). 

Operaţia următoare va fi confecţio
narea «contravinturilor» (fig. 2), in care 
se va practica cîte un şanţ (în partea 
superioară şi inferioară) de 5 mm lă
ţime şi 15 mm adincime. In acest şanţ 
se vor introduce şipci care au rolul de 
a rigidiza contravÎnturile. 

Pentru mascarea tuturor şuruburilor 
de Îmbinare se va proceda in felul ur
mător: se dau găurile numai pînă la 
jumătatea grosimii scîndurii, acestea 
avind diametru! capului şurubului, iar 
pentru cealaltă j~mătate la diametrul 
holzşurubului. După fixarea şurubului 
se astupă gaura cu un dop din lemn 
şlefuitulterior la nivelul scîndurilor 
(detalii În fig. C-9 şi A). 

Ordinea asamblării este următoarea: 
se fixează părţile laterale de contravin
turi (fig. 2), se rindeluieşte muchia de 
jos a lateralelor şi a contravinturilor, 
apoi se fi xează şaua (fig. 3) În care s-au 
dat găuri conform figurii 3 şi C. 

Pe şa se montează spătarul (fig. 6 
şi 7) ca În :fig. D. Scările {fig. 5) se. mon
tează, cu două holzşuruburi, din inte
rior spre exterior. 

Î nainte de a trece la alte operaţii, 
se montează sub şa (în dreptul găuri
lor care vor primi cepurile de susţinere 
a capului calului), calupurile de lemn 
(fig. 4), acestea avind rol de a mări re
zistenta la solicitări. 

În fi'nal vom trece la confectionarea 
capului calului. Pe o placă cu' dimen
siunile: 340 mm lăţime şi 460 mm Înăl
ţime, pregătită În prealabil, ca şi cea 
pentru construcţia lateralelor, vom de
sena un model conform celui din foto
grafie. După decupare şi finisare, baza, 
care va avea 280 mm lungime, se va 
prinde de şa prin două cepuri date la 
70 mm de capătul bazei şi, respectiv, 
ia 180 mm de primul. În partea de sus 
se va da gaura pentru mîner (lemn de 
fag) - fig, 11. 

Toate piesele de asamblare se vor 
desena şi decupa din hîrtie la dimen
siunile date În schemă, după care se 
vor aplica pe lemn. 

Finisarea finală se face prin băituire 
sau Iăcuire cu lac incolor, 

Atenţie! Se vor rindelui tălpile late
ralelor astfel Încît fiecare din ele să 
calce pe toată lăţimea ei. 
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1 ...;.;, laterale 
2 - contravÎnturi 
3 - şaua 
4 - calup de lemn pentru întărirea 

găurii din şa 
5- scara 
6 - speteaza şeii cu prindere prin 

cepuri de şa şi cu două holzşuruburi de 
reazemul spetezei 

7 - reazemul spetezei 
8 - ce pul pentru fixarea capului ca. 

lului. Se va confecţiona din lemn de 
fag sau stejar 

9 - cepurile pentru astupat găurile 
holzşuruburilor 

10 - şipca pentru rigidizarea contra. 
vînturilor fi> 

11 - mîner (lemn de fag). 
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filTRU 
PEITIU 

ACVARIU 
Pentru pregătirea acestui filtru a

vînd formă de «stîncă» submarină este 
nevoie de puţin ciment şi nisip de riu, 
un borcan sau un vas (cu capac) din 
masă plastică, o bucată de burete 
poros (sintetic) şi două tuburi din 
masă plastică: unul cu diametrul de 
5 mm şi lungimea de 6 cm, iar celă
lalt cu di'ametrul de 8-10 mm si lun-
gimea de 15 cm. . 

În peretele tubului mai lung se ope
rează, la distanţa de 7 cm de capătul 
superior, un orificiu, folosind o sîrmă 
de metal înroşită in foc. in orificiu se 
introduce tubul mai scurt, după care 
locul Îmbinării se acoperă cu o soluţie 
adecvată. 

Se face un orificiu, de asemenea, şi 
În suprafaţa de fund a vasului. in el 
se introduce capătul inferior al tubu
lui lung şi se fixează. Înaintea execu
tării operaţiei de îmbinare, tuburile vor 
trebui Îndoite ca in figura 1. Pentru 
aceasta, ele vor fi lăsate în apă fier
binte, după care se va executa îndoi
rea. În capacul borcanului se operează 
8-10 orificii cu diametrul de 4-5 mm, 
necesare pentru circulaţia aerului. 

Se trece in continuare la obtinerea 
«stîncii». Se prepară un amestec de 
ciment şi nisip in proporţie 1 : 2, se 
amestecă bine şi se adaugă incet 
atîta apă pînă se obţine o compoziţie 
de ciment apropiată, după consisten
ţă, de cea a smintinii. 

Se face din pămînt o formă În care 
se pune «piesa» pregătită şi se toarnă 
mortarul de ciment. Este de dorit ca 
in «stîncă» să existe mici «grote» ce 
vor servi drept adăposturi pentru peştii 
mici. Ele vor fi prevăzute la executarea 
formei din pămint. 
După 4-5 zile de la turnarea ci

mentului se distruge forma din pămînt. 
Se obţine În acest fel «stînca», ce va fi 
spălată cu apă pentru indepărtarea ori
căror particule de pămînt. 

Se taie apoi din buretele sintetic o 
suprafaţă rotundă, cu grosimea de 

CAPAc 

cef mult 20 mm şi diametrul cores
punzător mărimii borcanului din masă 
plastică. Ea se pune În borcan şi se 
inchide apoi capacul (fig. 3). Se leagă 
capătul inferior al tubului scurt cu 
sursa de aer şi filtrul este gata (fig. 3). 
A mai rămas doar să se aşeze acest 
filtru pe suprafaţa de fund a acvariu
lui, să se aranjeze lîngă «stîncă» un 
strat mic de nisip şi algele. 

Mecanismul de functionare a 'filtru
lui este foarte simplu. Prin transmite
rea aerului in acvariu, bulele de aer 
ridicîndu-se la suprafaţă, pe tubullung, 
antrenează cu ele apa, creÎnd un cu
rent slab de aer prin filtru. Apa mur
dară după ce trece prin burete se cu
răţă şi se saturează cu oxigenul din 
aer atunci cind trece prin tubul cel 
lung. 

Se va avea grijă ca, din cind În cînd, 
buretele să fie spălat cu apă curată. 
Nu se va folosi săpun sau oricare 
detergent. 

I TII 
• Vopsirea unui grilaj de fier este 

bine să se facă concomitent din am
bele părţi, din faţă şi din spate. T n 
felul acesta se obţine o vopsire uni
formă. fără scurgeri de vopsea. 

• Piesele din îmbi-
nare se realizează încleiere, se 
pot presa, în vederea uscării, şi 

• Mult mai usor se execută tăierea 
unui lemn rotu'nd, pe lungimea lui, 
dacă se foloseşte un şablon ca cel din 
desen. EI este confectionat dintr-un 
tub metalic prevăzut la mijloc cu o 
canelură ale cărei dimensiuni trebuie 
să asigure o alunecare uşoară a pînzei 
de ferăstrău de-a lungul lemnului. 

SIPORT PEITRI flORI 
Suportul pe care-I prezentăm se con

fecţionează din PAL sau din placaj 
dublu. Se ia o astfel de placă cu di
mensiunile de 1000x700x190 mm 
(fig. 1). Trasăm cu un creion piesa de 
bază (urmăreşte figura), care are in
corporate piciorul, tija pentru montat 
,suporturile şi minerul. la baza picio
rului, lung de 550 mm şi lat de 250 mm, 
se practică un şliţ (sJlalt) lat de 19 mm 
şi adinc de 75 mm. În tija suportului 
(Iată de 200 mm şi lungă de 675 mm) 
se practică două rînduri de găuri cu 
un diametru de 6 mm, distanţa intre 
ele fiind de 50 mm. Cele două rinduri 
sînt distanţate la 25 mm unul de altul 
(fig. 3). Primul orificiu va fj făcut la 
distanţa de 115 mm şi, respectiv, 90 mm 
faţă de baza suportull!i, rîndurile fiind 

1 

o 
o 

• Dacă avem nevoie urgentă de o 
piuliţă-fluture şi ea lipseşte din labora
torul nostru, o putem executa rapid 
dintr-un segment de cornier metalic. 
Colţul exterior şi marginile piesei ob
ţinute se rotunjesc cu o pilă. Se ope
rează cu burghiul un orificiu, se file
tează, astfel ÎnCÎt prin el să poată 
trece şurubul respectiv. Astfel s-a 
obţinut piuliţa-fluture. 

astfel decalate mtre ele. in prelungirea 
tijei se confecţionează .un mîner cu o 
inălţime de 150 mm şi o lăţime de 
250 mm. Se practică o decupare, la 
mijloc, În mărime de 50x100 mm. 

Din aceeaşi placă se confecţionează 
suportul propriu-zis (fig. 1), lungimea 
acestuia fiind de 300 mm. EI va avea 
forma unei palete cu raza de 75 mm 
şi tija de 150x 75 mm. Următoarea piesă 
componentă este al doilea picior (fig. 
1). EI are dimensiunile de 550 x 125 mm, 
iar la mijloc se practică un şliţ de 
75x19 mm. Cele două picioare se Îm
,bină Între ele În cruce. Pentru o stabi
litate mai bună ele se Încleiază (se pot 
fixa şi in cuie). 

Pentru asamhlarea şi montarea su
portului pentru flori se urmăreşte fig. 2. 
Suporturile se fixează de piesa de 
bază prin intermediul ştifturilor din 
lemn cu un diametru de 6 mm (fig. 2). 

Colţurile tuturor pieselor, cit şi mar
ginile lor se finisează cu ajutorul unei 
pile fine sau cu hirtie abrazivă. 

Întregul suport poate fi lăcuit cu lac 
incolor sau vopsit. 

(După «EZERMESTER») 

• Suspendarea pe perete a unor 
poliţe, tablouri etc. este, de foarte 
multe ori, o problemă dificilă. În ori
ficiilepracticate se introduc, de obicei 
dibluri de lemn sau de masă plastică: 
În care apoi se introduce surubul res
pectiv. Se poate renunta la dibluri 
obţinînd o lucrare la fei de trainică' 
dacă se folosesc şuruburi prin filetui 
cărora se trece o sîrmă moale. Capetele 
el, care rămîn libere, se introduc apoi 
in moale cu care au fost um-

din întărirea 

.. ~ 
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Fotoamatorul cu experienţă consta
tă într-o bună zi că dispune de foarte 
multe adunate de-a 
timpului depozîtate sub formă 
film sau rolfilm. Găsirea unui negativ 
anume constitui, deseori, o pro-
blemă, necesar să deruleze si să 
ruleze mai multe filme, ceea ce p'oate 
duce la deteriorarea lor. 

Soluţia corectă de păstrare a mate
rialului negativ original constă În al
cătuirea unei fototeci. Desigur, pe ace
leaşi principii organizatorice se pot 
păstra şi alte fotograme, diapozitive 
În special. 

Nu discutăm acum, lucru care a fost 
făcut În alte articole, condiţiile ce tre
buie indeplinite de materialele foto
grafice developate şi destinate păstră
rii îndelungate. in principiu, reamintim 
că aceste materiale trebuie foarte bine 
fixate şi spălate. 

Negativele selecţionate pentru păs
trare vor trebui mentinute nerulate. 
Formatele 6x9 cm, 6x6 cm, 6x4,5 cm, 
5,6 x 7,2 cm şi 4 x 4 cm se pot păstra 
individual sau În fişii de 3-4 imagini. 
Formatele mici, de 24 x 36 mm, 24x 
24 mm, 28 x 28 mm sau cele miniatu
rale pe filme de 16 mm se păstrează 
sub forma unor fişii de 6-10 imagini 
sau, În mod izolat, individual. Pentru 
formatele intermediare, de 4 x 6,5 cm, 
4x4 cm, 4x3 cm se va alege, de ase
menea, una din cele două forme de 
păstrare. 

Individual sau materialul 
fotosensibil se cel mai bine 

din semitransparentă, 
Se!liH~erata sau tratată special (suifuri

pentru a nu fi influenţată de ume-
Figurile 1 şi 2 prezintă un astfel 

destinat păstrării individuale 
"formate pe film lat. Dimensiu

minime ale unui astfel de plic 
75x110 mm. 
fig. 3 este redat un plic pentru o 

fîşie de peliculă. Dimensiunile minime 
pentru filmul de 35 mm (şi pentru filme 
mai inguste) sint 50x200 mm, iar pen
tru filmul lat 75x250 mm. 

Pentru filmul lat, de fapt, se reco
mandă ca plicul «1» să fie lipit (sau să 
constituie un buzunar) de o bucată 
dreptunghiulară de carton «2» subţire 
şi cit mai elastic (fig. 4). 

Depozitarea plicurilor se face in cutii 
din lemn sau carton gros, de formă 
adecvată şi care să permită păstrarea 
unuÎ număr de 250-500 de plicuri. 
Pentru uşurinţa identificării plicului 
căutat se introduc fîşii de carton des
părţitoare din 50 in 50 sau din 100 in 100 
de bucăţi. 

Numerotarea şi inregistrarea clişee
lor se vor face pe baza a două criterii. 
Plicurile, eventual şi negativele, se 
numerotează in ordinea realizării lor 
şi de dorit este să se dateze (de exem
plu, 454/16.02.77. sau 520/martie '77). 
fntr-un caiet se face o simplă inre
gistrare in ordine numerică, specificin
du-se locul şi subiectul. De exemplu, 
520/martie'77 - excursie Sinaia, 521/ 
martie~77 -fotografii zi onomastică etc. 

Este bine ca in cazul fîşiilor de film 
să se specifice şi numărul fotograme
lor din plic. De exemplu, 523/6 poz./24X 
36/apriliEr77 - portrete Doina Popescu. 

Cel de-al doilea criteriu constă În 
clasificarea după natura subiectului. 
Negativele se înregistrează separat pe 
grupe de clasificare cu număr de or
dine dat. in acest fel se pot oricind 
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extrage din caseta cu 
gative caJe 
profil, fară să mai În 
de bucata cu 
Dacă nu negativele siiit de 

matu!ui. 
Clasificarea se 

sau mai puţin 
citeva grupe şi subgrupe, Ini

ţial. Iată o propunere de clasificare: 

Grupe principale 

10 - peisaje (1--rnunte, 2-mare, 
3-şes etc.) 

20 - arhitectură (1-clădiri, 2-de
talii, 3-muzee etc.) 

30 - natură moartă (1-lemn, 2-
metal, 3-sticlă, 4-beton etc.) 

40 - industrie şi tehnică (1-trans
port, 2-chimie, 3-ind. nucleară etc.) 

50 - artă (1-pictură, 2-tapiserie, 
3-teatru, 4-operă etc.) 

60 - reproduceri (ca mai sus) 
70 - portrete (1-femei, 2-barbaţi, 

3-copii etc.) 
80 - fotografie subacvatica 
90 - reportaj (1-scene de muncă, 

2-spectacole, 3-În oraş ... etc.) 
100 - sport (1-fotbal, 2-handbal, 

3-volei etc.) 
110 - familie şi societate (1-scene 

mama şi copilul, 2-toată familia) 
120 - fotografie de reclamă (1-hai

ne, 2-cosmetice, 3-medicamente 
etc.) 

130 - fotografie de modă (1-rochii, 
2-pantaioni, 3-pardesie eic.) 

140 - medicină ... etc. 
Clasificarea secundară se face in 

funcţie de alte criterii, În general teh
nice. 

10 - lumina folosită (1-naturaIă. 

Z,A'L,l 

2-artificială - blitz, 3-artificială -
halogen, 4-artificiaiă - nitraphot) 

20 - anotimp (1-primăvara, 2-va-
ra, 3-toamna, 4-iama) 

30 - element static 
40 - element dinamic. 
Oricare subiect poate fi pe unul din 

următoarele materiale: A - alb-negru, 
C - color, DA - diapozitiv alb-negru, 
DC - diapozitiv color; P - pozitiv 
(copii după negativ care au servit unor 
execuţii speciale). 

Desigur, cele arătate sînt orientative, 
fiecare fotoamator simplificind sau 
complicind schema dată. 

Iată cum ar arăta notaţia completă de 
pe un plic: 

82.8/2 poz. 6x6/dec.'77. Ionescu Ma
ria 71/14/A. 

Ceea ce Înseamnă portret feminin! 
lumină artificială nitraphot/film alb
negru negativ. 

Pe marginea plicului - mai bine pe 
marginea suportului de carton - se 
notează grupele principale, perforin
du-se caseta corespunzătoare (fig. 7). 
In acest fel, privind caseta cu olicuri 

de sus, se pot identifica uşor şi rapid 
plicurile in funcţie de grupele prin
cipale. 

O perfecţionare a fototecii constă in 
lipirea pe plic a unui pozitiv obţinut 
prin copierea negativului. Astfel se 
evită manevrarea inutilă a fotograme
lor. 

Cutiile cu filme se păstrează intr-un 
loc uscat, avind temperatura mai mică 
de 18-20°C, fără vapori de produse 
chimice (cosmeticale, mobilă nouă 
etc.). 

Păstrarea negativelor color se va 
face in condiţii optime de menţinere 
a calităţii iniţiale prin păstrarea În fri
gider la temperaturi de 2-4°e. In 
acest caz, cutia cu filme va fi etanşă, 
scoaterea din frigider făCÎndu-se din 
timp pentru preluarea temperaturii me
diului. 

Eforturile depuse printr-o arh 
sînt compensate de condiţiile de 
trare şi perfecta ordine care 
găsirea rapidă şi sigură a Tot~:>an:lme 
lor căutate. 



AUTOMATIZĂRI 

I TIZOR 
SONOR 

Avertizorul sonor pe care îl pro
punem poate fi utilizat În locurile unde 
este interzis accesul persoanelor obli
gate să treacă printr-o uşă. Ca aplica
ţie directă poate fi recomandati:! mon
tarea avertizorului la uşile automobi
lului, capota motor şi capota port
bagajului. 

Pentru a înţelege modul de funcţio
nare se va analiza schema de acţio
nare a unui releu de rezistenţă R prin 
descărcarea unui condensator C. Co
mutatorul În poziţia 1 permite încăr
carea condensatorului C Într-un timp 
(fig. 1), funcţie de valoarea capacităţii 
şi a reactanţei capacitive. Punînd co
mutatorul pe poziţia 2, condensatorul 
se descarcă pe bobina releului pe care 
îl menţine atras un timp, funcţie de 
valoarea capacităţii condensatorului şi 
a reactanţei inductive. Tensiunea va 
scădea rapid, eliberînd releul. 

Din schema de principiu (fig. 2) se 
poate constata că pe toate uşile sint 
montate contacte normal închise (CÎnd 
uşile sînt închise, contactul este În
chis) care permit condensatorului de 
1 000 ,uF să se Încarce (dacă se ali
mentează dispozitivul prin întrerupă
torul P 1) cu tensiunea de 12 V luată 
de la acumulatorul masinii sau de la 
o sursă independentă: Dacă se în
trerupe contacţul, adică se va deschide 
uşa, condensatorul de 1 000 ,uF va da 
un impuls cu amplitudinea de cca 10 V, 
suficient pentru a se atrage releul de 
80 n, care prin contactele r; şi r;' se 
automenţine, fiind direct alimentat de 
la sursă. Contactul normal Închis al 
releu lui RI se întrerupe, permiţînd con
densatorului de 100 ,uF montat În baza 
tranzistorului BC 107 să se Încarce 
Într-un timp de 4-8 s. in funcţie de 
valoarea rezistenţei de 300 kO. la o 
tensiune de cca 2 V, apărută la bor
nele condensatorului de 100 ,uF, se 
aduc În stare de conducţie cele două 
tranzistoare SC 107 (montaj Darling
ton), care permit atragerea releului R2 
de tip RF 0045031 (4,5 v/o,re A). Releul 

se automenţine prin contactul r;'. 
CCtnt;fl\c1:eie normal deschise r';' şi OOf

Închise r~ ale releu lui Rj şi R2 sînt 
'''~,~~;''''+" cu un condensator de 1000 ,uF 

baza tranzistorului MP 39. la 

9v 
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atragerea releului RI se face contactul 
r;", Încărcînd condensatorul de 1000 JlF 
cu o tensiune de 12 V care negati
vează baza tranzistorului MP 39. După 
4-8 s, cînd se atrage şi rei eul R2 • se 
întrerupe Încărcarea condensatorului 
de 1 000 ,uF care începe a se descărca 
pe rezistenţa de 1 Ml În timp de cca 
20-30 s. Primul tranzistor MP 39 ince
pe să conducă, blocînd al doilea tran
zistor MP 39 şi aducînd În stare de 
conductie tranzistorul AC 180 K. În 
această' situaţie este alimentat releul 
de 40 fi (R3) care, datorită celor două 
tranzistoare Be 107 şi MP 25, montate 
într-un circuit astabil cu tranzistoare 
complementare, este acţionat cu in
terminenţă. Deci rei eul R3 va fi atras 
cu intermitenţă (timp de anclanşare 2 s, 
pauza 6 s) atît timp (20-30 s) cît tran
zistorul AC 180 K (fig. 3) este În stare 
de conducţie. După blocarea tranzis
torului AC 180 K, rei eul R3 nu va mai 
fi atras. Cele două relee de timp au fost 
alimentate dintr-o sursă de tensiune 
stabilizată echipată" cu tranzistoarele 
MP 39 şi P 217, tensiunea de alimen
tare fiind luată de la sursa generală 
a montajului. Elementul de referinţă îl 
constituie o diodă Zener Pl6V2Z 
sau DZ 306. 

Contactele normal deschise rt şi r3 
alimentează releul R4 prevăzut cu con
tacte capabile să suporte curentul 
de actionare al claxonului. Avertizorul 
a fost prevăzut cu posibilitatea func
tionării continue a semnalului acustic 
pînă la întreruperea alimentării de că
tre conducătorul auto din intrerupă
torul P2• Comutarea se face de pe 
continuu pe intermitent cu intrerupă
torul Kt;- K;. lntrerupătorul P1 va fi 
montat Într-un loc cunoscut numai de 
conducătorul auto. Conform modului 
de funcţionare, operatiile se vor des
făşura În timp astfel: 

1. Avînd una sau toate usile des
chise, conducătorul auto alimentează 
prin intrerupătorul P1 avertizoruL 

2. Se inchid uşile, rămînînd averti
zorul sub tensiune (consumul este 
cca 20 mA În gol şi cea 300 ÎIl 
sarcină fără claxon).. 

3. Conducătorul auto doreşte să 
ce din nou cu maşina, ceea ce îl 
gă să deschidă uşa. Deşi dis,pozitivul 
Începe să-şi desfăşoare ciclul func
ţionare, claxonul nu va suna decît 

R 
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după 4-8 s, timp suficient pentru con
ducătorul auto de a acţiona întrerupă
torul Pl' 

3: Dacă doreşte o altă persoană să 
pătrundă În maşină sau să ridice una 
dintre capote,1a 4-8 s după deschide
rea uşii, claxonul va intra În funcţiune 
semnalizÎnd cu intermitenţă cea 3) s 
cu pauze de 6 s. Dispozitivul de averti
zare se recomandă a se monta Într-o 
carcasă metalică, protejat de umiditate, 
praf, şocuri şi fără a permite un acces 
comod unei terţe persoane. Dat fiind 
specificul de lucru al montajului, re
leele se vor monta În poziţie orizontală 
pe placa cu circuit imprimat. De ase-

(J~O- duciisa. 

menea, placa cu circuit imprimat se 
aşază În carcasă pe un burete gros de 
8-10 mm. 

Avertizorul sonor lucrează Între 9-
14 V, deci şi În condiţiile unui acumu
lator puţin descărcat Releul Rl tre
buie să acţioneze de la 9 V prin descăr
carea condensatorului de 1 000 ,uF pe 
Înfăşurarea '!>a. In funcţie de tipul re
leului utilizat la primul circuit de Întîr
ziere se va calcula rezistenta din emi
torul tranzistorului Be 107. De ase
menea, se poate Înlocui claxonul cu 
generator de 1 kHz, urmat de un am
plificator de 10-20 W ce acţionează 
un difuzor. 

(j~o inchisa. "-...... .I-...J.,.--'----________ ..... ___ ....... ....;... ....... __ 

R{ 

R2 
20-~O sec. 

AC IaD/( 

R3 

1- - - - - - - -- - - - - - - - - -
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"IPIIT" 

Televizorul portabil SPORT, realizare de 
prestigiu a industriei electrotehnice româneşti, 
vă asigură o vizionare optimă a unei game 
complexe de emisiuni interesante: filme, con
certe, piese de teatru, spectacole de operă, 
transmisiuni sportive, cicluri pentru Învăţarea 
limbilor străine, reportaje, anchete, interviuri, 
emisiuni de ştiinţă şi tehnică. 

Televizorul portabil SPORT, complet tran
zistorizat, se poate adapta la tensiunile de 
220 V sau 12 V de la acumulatorul turismului 
dumneavo'astră. 

REŢINEŢI! Magazi
nele şi raioanele de spe
cialitate ale comertului 
de stat vă oferă spre 
cumpărare un util pro
dus: televizorul SPORT .. 

20 

Realizat cu un montaj robust, cuprinzÎnd 
piese cu un grad ridicat de fiabilitate, televi
zorul portabil SPORT vă poate Însoţi În con
cediu, În excursii şi drumeţii, pentru a vă oferi 
posibilitatea urmăririi tuturor emisiunilor care 
vă interesează. 

"Televizorul portabil 
SPORT se poate procura 
foarte avantajos la maga
zinele comerţului de stat 
la preţul de 2 870 de lei 
şi cu plata În 24 de rate 
lunare, prima rată consti
tuind şi avansul În sumă 
de 120 de lei. 



'J! 

ATELIER 

DSCllDSCDP 
După verificarea existentei tensiu

nilor de alimentare şi a aprinderii spo-
'" tutu.i se leagă plăcile Y la +300 V si 
~e veri.fică funcţionarea bazei de tim'p 
In regim «AUTO» pe toate poziţiile 
c9mutatorului S8. Dacă baleierea nu 
se face de la stînga la dreapta, se in
versează plăcile X Între ele. Ajustînd 
R54, se fixează lungimea liniei trasate 
pe ecran la 6 cm. Se verifică functio
narea În regim declanşat, conform dia
gramei de timp prezentate, aplicînd 
impulsuri la intrarea X. Cu R70 În 
poziţia În care linia trasată se Întinde 

57 57 

S1 

54 

S5 

S6 

pe toată lungimea ecranului, se trece 
S7 În poziţia «X-Y» şi se potriveşte 
R36 În aşa fel ÎnCÎt spotul să rămînă 
În mijlocul ecranului. 

Se leagă plăcile Y la anozii Iămpilor 
L 1 şi cu S7 În poziţia 0,05 Vjcm se 
aplică la intrarea Y impulsuri dreptun
ghiulare cu frecvenţa de 500 kHz şi 
amplitudinea 0,1 V. Cu S8 În poziţia 
1 fls/cm se vizualizează pe ecran sem
nalul obţinut şi se calibrează baza de 
timp, ajustînd R52. Cu aceasta, regla
jul bazei de timp este terminat şi S 5 
va rămîne În poziţia «AUTO». 

Pentru reglajul balansului şi offse
tului amplificatorului În lse leagă in
trai Eoa Y la masă (Si - C.C. şi S7 --
0,5 V/cm) şi se aduce linia la mijlocul 
ecranului cu ajutorul lui R20. Se re
glează R14 În aşa fel Încît linia să nu 
se deplaseze prin comutarea lui S 7. 
Cu S7 pe 0,05 V/cm se trece Si În 
poziţia C.A. şi se readuce linia În 
mijlocul ecranului, ajustÎnd polariza
rea lui T1 cu ajutorul lui R11. 

Se trece la calibrarea amplificatoru
lui Y. Se aplică la intrare o tensiune 
continuă de +1 V şi, avînd S7 În po
ziţia 1 Vjcm, se reglează o deplasare 
În sus a liniei de 1 cm, ajustînd R85. 
Se verifică apoi calibrarea şi pe cele
lalte poziţii ale lui S7. 
Urmează compensarea corectă În 

frecvenţă a etajelor amplificatorului Y. 
Se va începe cu prima gamă de ten
siuni, punîl'cI S7 În poziţia 0,05 Vfcm 

şi aplicînd la intrare impulsuri rectan
gulare cu frecvenţa de 500 kHz şi am
plitudinea de 0,1 V. Se caută valorile 
cele mai potrivite pentru C14 şi C7, 
în aşa fel Încît impulsurile vizualizate 
să aibă fronturi cît mai bune si să nu 
prezinte supracreşteri. Condensatorul 
C14 compensează constante de timp 
de ordinul a 1 fls, iar C7 de ordinul a 
200 ns. Modificînd corespunzător am
plitudinea impulsuri lor de intrare, se 
stabilesc asemănător valorile potrivite 
pentru C8, C9 şi C 10 pe gamele 0,1 
0,2-0,5 Vjcm. Reglajul amplificatoru
lui Y este terminat. Compensarea ate
nuatorului de intrare se face pe gama 
de 1 Vjcm, ajustînd trimerul C2 şi pe 
gama de 10 Vjcm din trimerul C4. 
Constantele de timp sînt mai mari şi 
semnalele de intrare vor avea frecventa 
În jur de 10 kHz şi amplitudinea co
respunzătoare gamei de tensiune. 

AMPLÎ F. Y + BAlA DE 
TiMP 

TUB. 
GATODIC 
ECRAt-MT 

8 
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AMPllflCATIR 
II AITIIA 

Un amplificator de antenă pentru 
banda a III-a de televiziune (canalele 
5-12) are schema electrică prezentată 
alăturat. 

Intrarea şi ieşirea se pot cupla la 
cabluri cu impedanţa de ro il sau 
300 il. Astfel, Între punctele AB im
pedanţa este de 300 il, iar Între A şi 
masă de ro il. 

Bobinele LI şi L6 au 2 x5 spire CuEm 
0,3 pe un miez de ferită 0,25; bobinele 

Lz, L4 au cîte 5 spire din Cu 1 mm 
(fără carcaSă), diametrul spirei fiind 
de 4 mm. 

Bobina L3 are 9 spire, iar Ls are 7 
spire, ambele cu aceeaşi sîrmă şi dia
metre de bobinaj ca Lz. 

Tranzistoarele sînt de tip GF 145 sau 
AF 139. 

«JUGEND UND TECHNIK»-R.D.G. 

IZpF 
II CA 

l5 'L60PF 
'61 
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I ICATI 
Verificarea functionării emitătorului 

se face prin detectarea pu rtătoarei. 
Un aparat foarte practic, al cărui indi
cator este o diodă LED, se poate con
strui cu două tranzistoare BC 108. 

Semnalul este cules de o antenă 
(un fir de 1 m) şi redresat de două 
diode punctiforme (de exemplu, 
EFD 108). Componenta continuă este 
aplicată la intrarea unui amplificator 

de curent continuu. Existenţa purtă
toarei deschide tranzistorul Tz şi, bi
neînteles, dioda LED. 

În 'locul diodei LED se poate monta 
un bec de 6 V/30 mA. 

Sensibilitatea montajulUi se reglea
ză din potenţiometrul de 100 kil. 

«RADIO REF»-FRANTA 

"'---0+4,5 +6V 

CIIPITII 
Cu două tranzistoare unijoncţiune 

se poate realiza un montaj ce debi
tează un sunet ce imită un clopoţel. 

Primul oscilator cu tranzistorul TI 
este de tip multivibrator, generînd un 
semnal de aproximativ 700 Hz. Cu acest 
semnal se modulează etajul următor, 
care este tot un oscilator. 

În ieşire se cuplează un transforma
tor obişnuit pentru etaje simple sau 
În contratimp. 
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, 
Frecvenţa de lucru, respectiv trilul 

specific al clopoţel ului, se reglează 
din potenţiometrul de 1 kn. Tranzis
toarele sint de tip 2 N 2646. 

«POPULAR ELECTRONICS»
S.U.A. 

SIIIRII CU 3 TIIURI 
Montajul este construit ca un gene

rator cu tranzistor unijoncţiune. Va
loarea frecvenţei generate este dictată 
de combinaţiile RC din montaj. Aşa 
se pot obţine 3 frecvenţe diferite care 
să corespundă cu 3 locuri În care sînt 
amplasate butoanele. 

F 

• 

Tranzistorul este un HEP 310 s 
chivalent. 

Se recomandă un difuzor cu i 
danţă mare - peste 100 il . 

«MOTORqLA 
SEMICONDUCTOR»-S .• ~A~ 

RIAMPllflCATIR 
Montajul răspunde cerinţelor de Înal

tă fidelitate lucrînd În banda de 16 Hz-
100 kHz. Nivelul semnalului la iesire 
este de 1 V. De remarcat că alimenta
rea se face dintr-o sursă dublă de 
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tensiune cu 25 V. Variaţiile de amplj;, 
ficare În toată banda nu depăşes~ N;\ 

0,5 dB. . 

«RADIO»-U.R.S.S. 
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