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CREŞTERI SEMNIFICATIVE PENTRU ŞCOALA 
ROMÂNEASCĂ 

Tradiţionalul inceput de an şcolar 
marchează cu plenitudine cîteva per
manenţe ale formării pentru muncă şi 
viaţă a tinerei generaţii. 

Astăzi educaţia, aşa cum se prac
tică nu numai În şcoală şi facultate, 
ci şi În afara acestora, este strîns le
gată de nevoile societăţii, de produc
ţie, de proiectarea şi cercetarea ştiin
ţifică. 

Greutatea specifică a educaţiei şi 
formării pentru viaţă a tinerilor aflaţi 
În băncile instituţiilor de învăţămînt, 
incepind de la cel general şi terminind 
cu cel superior, se află tradusă În 
gradul de integrare nu numai a pre
ocupărilor, dar şi a acţiunilor practice, 
in munca productivă şi creaţia stiin-
ţifică. ' 

Progresul intregii noastre societăţi, 
faptul că in cincinalul viitor un rol tot 
mai important revine stiinţei, faptul că 
începe deceniul in care vor fi realizate 
În mare sarcinile făuririi societăţii so
cialiste multilateral dezvoltate acordă 
învăţămîntului românesc un loc tot 
mai important in organizarea temeinică 
a calificării forţei de muncă, in per
fecţionarea pregătirii profesionale, În 
asigurarea unei legături şi mai strînse 
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cu. producţia şi cercetarea. 
In prezent sistemul de Învăţămînt 

asigură şcolarizarea corespunzătoare 
a intregului tineret, formarea cadrelor 
necesare pentru toate sectoarele de 
activitate economico-sociaIă. Devenită 
o fructuoasă tradiţie În pregătirea ti
nerei generaţii pentru viaţă, practica În 
producţie va reprezenta circa o treime 
din programele de Învăţămînt, asigu
rînd însuşirea deprinderilor necesare 
exercităţii unor profesii utile care să 
permită o rapidă incadrare În pro
ducţie. 

Fapt elocvent pentru încetăţenirea in 
fiecare unitate de invăţămint a princi
piilor integrării il constituie procentul 
de peste ro la sută (din unele profile, 
chiar sută la sută) al lucrărilor de 
diplomă cu caracter aplicativ fie in 
producţie, fie pentru autodotarea la
boratoarelor şi atelierelor-şcoală. Atit 
in invăţămîntul mediu, cit şi in cel 
superior a crescut ponderea activităţii 
de cercetare ştiinţifică, numeroase se
siuni de comunicări pe plan local, 
interjudeţean sau naţional evidenţiind 
puternicul spirit creator al elevilor şi 
studenţilor, orientarea tinerilor cer
cetători către probleme prioritare în 
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domeniul fizicii, chimiei, biologiei, con
servării resurselor de energie etc. Ri
dicarea calitativă a nivelului ştiinţific 
al lucrărilor prezentate fie de elevi, fie 
de studenţi a reflectat atit o angajare 
efectivă in colective de cercetare for
mate din cadre didactice şi specialişti 
din producţie şi institute specializate, 
cit şi un grad sporit de documentare 
a autorilor prin abordarea unor lucrări 
de referinţă cu caracter fundamental 
şi de noutate în domeniul informaţiilor. 

Extinderea şi diversificarea cercuri
lor ştiinţifice din şcoli, case ale tine
retului, întreprinderi şi institute de 
cercetare, iniţierea unor noi forme de 
activitate în domeniul cercetării şi crea
ţiei ştiinţifice şi tehnice vor asigura in 
acest an de învăţămint valorificarea 
mai concretă a unui imens potenţial, 
care, în cadrul unui sistem de educaţie 
ştiinţifică şi tehnică, va putea participa 
activ şi concret - cu soluţii şi realizări 
practice, echivalate. nu rareori, în con
siderabiJe valori materiale - la pro-

1. In aleliere- şcoală 
cu o dotare tehnică su
perioară elevii liceelol' 
industriale deprind tai
nele meseriilor. 

gresul intregii noastre societăţi. 
Nu mai este astăzi un secret pentru 

nimeni că, Încă de pe băncile şcolii, 
ingeniozitatea, fantezia, spiritul de cre
ativitate işi găsesc un cadru adecvat 
pentru afirmarea personalităţii tineri
lor. Mărturie au stat, nu cu mult timp 
În urmă, numeroasele expoziţii ale 
realizărilor elevilor, in care şi-au aflat 
locul o mare gamă de aparate. insta
laţii, montaje, maşini-unelte funcţio
nale, panouri didactice etc., alături de 
numeroase repere preluate din pro
ducţia intreprinderilor. 

Inceputul noului an de invăţămint 
impune organizaţiilor U.T.C. din şcoli 
şi consiliilor asociaţiilor studenţilor 
comunişti din facultăţi preocupări spo
rite pentru afirmarea potenţialului teh
nic şi ştiinţific existent, pentru lărgi
rea gamei de acţiuni menite să pro
moveze activitatea de creaţie ştiinţifi
că şi tehnică, pentru urmărirea inde
plinirii planurilor de producţie, pentru 
o colaborare şi mai strinsă cu tinerii 
din intreprinderi sau unităţi de cerce
tare şi proiectare. Acţionind cu fer
mitate pentru legarea tot mai strinsă 
a invăţămintului cu cercetarea şi pro
ducţia, factor determinant pentru reali
zarea unui invăţămînt modern. de inal
tă eficienţă, tineretul studios nu-şi va 
precupeţi eforturile pentru a obţine 
rezultate tot mai bune la Învăţătură, În 
munca de cercetare, pentru a-şi însuşi, 
la un nivel tot mai inalt, cele mai noi 
cunoştinţe, pentru a deveni buni con
structori ai socialismului, cetăteni de 
nădejde ai patriei. 
Exprimindu-şi adeziunea totală la 

politica internă şi externă a partidului, 
adinca preţuire faţă de neobosila: ac
tivitate a tovarăşului NICOLAE 
CEAUŞESCU, pentru binele 
pentru ridicarea României sOlcialis1:e 
pe cele mai Înalte culmi de progres 
civilizaţie, elevii, cadrele 
dactice se angajează cu 
derea pentru ca noul an de Îl1vătălmili'lt 
să marcheze o nouă de 
ţionare a procesului il1S;trllctiv-E~dulca
tiv, care să permită trecerea la o cali
tate superioară În şcoala românească 
de toate gradele. 
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Dispozitivul manual de Îndoit pro
file din sÎrmă este simplu de con
struit, accesibil tuturor atelierelor de 
Iăcătuşărie sau celor cu profil artizanal. 

Dispozitivul este alcătuit din trei 
părţi principale: 

- pirghia de acţionare; 
- sistemul de role de Îndoit profile; 
- placa de bază. 
Pirghia de acţionare confecţionată 

din Ol37 este astfel executată pentru 
a putea fi utilizată la mai multe dimen
siuni de sîrme. 

In acest scop se frezează În ea o 
gaură eliptică, gaură În care se va 
monta roia mică mobilă, cea care în
doaie efectiv sîrma. 

Distan1a dintre cele două role -
roia mare fixă roia mică mobilă -

TEHNIUM 9/00 

slăbi rea 
fixare, 

formă de cerc, să scoatem manivela 
împreună cu roia mică de indoi re. In 
acest caz, operaţia de indoire ar fi ~ 
puţin productivă. 

Pentru mărirea productivităţii, am 
adoptat aceastl soluţie a rolei din 
două bucăţi asamblate prin ştifturi. 
După executarea profilului este de 
ajuns să ridicăm roia mică. Asambla
rea În vederea unei noi operaţii se face 
foarte uşor, prin introducerea ştiftu
rilor fixate intr-o semirolă În găurile 
celeilalte semirole. Roia mare este 
fixată În placa de bază construită din 
Ol37 şi care are formă de T. Placa 
de bază are lungimea egală cu lungi
mea fălcilor menghinei În care se 
prinde. 1. 

Pentru a rolele cores-
tuturor dimensiu- 2-

trei se
urn!"'l.iU,narAIA dimen-

setul 2 -
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Dacă unul dintre cele trei terminale 
ale tranzistorului nu este conectat la 
montajul exterior, se zice că el este în 
circuit deschis (open). Tranzistorul este 
în acest caz parcurs de un singur curent, 
acelaşi pentru ambele terminale conec
tate. Pentru o usoară recunoastere, se 
obişnuieşte ca acest curent să fie marcat 
printr-un grup de trei indic~ alcătuit din 
simbolurile terminalelor conectate, după 
tare se adaugă litera O (confundată 
uneori cu cifra zero), pentru a înlocui 
iniţiala terminalului neconectat. Există 
trei curenţi de acest fel - numiţi curenţi 
reziduali --, şi anume ICEo , IcBo si 
I BEO , după cum terminalul în circuit 
deschis este baza.. emitorul sau colec-
torul. Cel mai frecvent utilizat cu-
rentul J CBO (fig., 39). Emitorul ne-

Fiz. A. MĂRCULESCU 

conectat, efectul tranzistor nu se poate 
în acest caz produce. Curentul rezidual 
I CBO este format numai din purtători 
minoritari de sarcină. 

Atunci cînd baza este neconectată 
(fig. 40), joncţiunea BE nu poate fi pola
rizată direct, deci curentul purtătorilor 
majoritari este nul. Joncţiunea BC este 
însă polarizată invers (de către o frac
ţiune din tensiunea U ce), deci apare şi 
în acest caz curentul I CBO , format din 
purtători minoritari. De exemplu, în ca
zul unui tranzistor npn, curentul IcBO este 
format din electrom care circulă de la 
bază spre colector. Prin pierderea de 
electroni, baza devine mai pozitivă, adică 
se creează în ea goluri suplimentare 
pentru a căror recombinare se absorb 
electroni din emitor. Cum, pentru a com~ 

pensa un gol din bază sînt necesan 
(/3 + 1) electroni injectaţi de emitor, pen
tru recombinarea a IcBO goluri vor trebui 
(/3 + 1) I CBO = I CEO electroni. Se observă 
astfel că I CBO joacă aici rolul curentului 
de bază. Evident,· tranzistorul nu func
tionează, neavînd posibilitatea de con
irol al curentului prin bază. 

Foarte rar utilizat, curentul rezidual 
I BEO (fig. 41) este lipsit de interes prac
tic, tranzistorul manifestîndu-se în acest 
caz numai prin joncţiunea sa bază-emi
tor, în polarizare directă (deci ca o 
diodă obişnuită). 

Revenind la curentul I CEO , amintim 
că el mai poate fi întîlnit şi sub alte 
forme, anume atunci cînd baza nu este 

+ 
Uce = 

în circuit deschis, ci se atlă scurtcircui
tată la emitor (lCE , fig. 421 cînd tran
zistorul este blocat prin polarizarea in
versă a joncţiunii EB (I CEX , fig. 43) sau 
cînd baza este legată la emitor printr-o 
rezistenţă R (lCER, fig. 44). Comparînd 
aceste valori pentru un tranzistor dat, 
în aceleaşi condiţii (U CC, temperatură), 
se constată următoarea ordine de mă
rime: Icu < I CES < I CEI< < I CEO' Rezultă 
că tranzistorul (mai precis circuitul său 
emitor-colector) poate fi blocat şi mai 
mult decît prin lăsarea bazei în circuit 
deschis. Aceste observaţii sînt utile în 
special pentru montajele cu tranzistoare 
funcţionînd în regim de comutaţie. 

+ 
Ucc = 

se poate şi 

din figu
releu de temporizare 

închiderea între
se aprinde şi rămîne 

O~---------------------~----------~----------~.-·--·---'·~~-ef~~ 
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Continuăm prezentarea unor 
montaje simple cu tranzistoare, 
ocupîndu-ne În acest articol de 
circuitul basculant astabii, cunos
cut sub denumirea de multivibra
tor. 

în. yarianta sa cea mai răspîndită, 
~ultlV1bratorul are· scht:ma de principiu 
dm figura 1 pentru vananta cu tranzis
toare de tip pnp, respectiv cea din figu
ra 2 pentru npn. Cele două tranzistoare 
TI şi T 2' au m circuitele de colector re2 
zistoarele RCI, respectiv RC2' iar bazele 
lor sînt polarizate prin RBI, respectiv 
RB2• în plus, schema mai contine două 
condensatoare, CI şi C2, fiecare conec
tat între baza unui tranzistor şi colec
torul celuilalt, asigurînd astfel influen
ţarea reciprocă în functionare a celor 
două tranzistoare. ' 

FUNCTIONARE 
? 

Ne vom referi la varianta cu tranzis
toare de tip pnp. Datorită polarizărilor 
prevăzute în baze, la conectarea alimen
tării ambele tranzistoare încep să con
?ucă. Simult~n, conden~atoar~le CI şi C2 
InCep să se Incarce l'rm rezIstenţele de 
c.ole~tor R<;l' Ro ŞI rezistenJele jonc
ţlUmlor emItor-bază ale" tranzIstoarelor. 
Deoarece montajul nu poate fi niciodată 
realizat cu o simetrie perfectă (neidenti
tatea valorilor C1-~2.'. RC1 -Rcb. RB1 -

astfel pînă cînd tensiunea la bornele con
densatorului atinge pragul de comuta
ţie. Alegînd adecvat valorile P şi C h se 
pot obţine temporizări pînă la ordinul 
sutelor de secunde (de exemplu, pentru 
CI = 470 ţlF şi P = 10 MQ, durata 
maximă a fost de 8 minute). 

FOTORELEU 

Cu divizorul din figura 15, unde FD 
este o fotodiodă, un fototranzistor sau 
o celulă fotovoltaică, se obţine un foto
releu al cărui bec luminează în întune
ric şi se stinge automat la iluminare 
exterioară (de zi sau artificială). Sensi
bilitatea se reglează din potenţiome
trul P. La amplasarea fotodiodei trebuie 
avută grijă ca lumina emisă de becul 
montajului să nu ajungă direct pe ea. 

AVERTIZOR DE UMIDITATE 

între bornele B şi C se montează un 
potenţiometru de 100 kQ-5 MQ (fig. 16), 
iar între A şi B se conectează o sondă 
prevăzută cu doi electrozi depărtaţi Între 
ei cu cîţiva milimetri Racordarea son
dei se va face cu cabluecranat. Atunci 
cînd electrozn sînt «inundati» de un li
chid bun conducător de 'electricitate, 
rezistenţa Rx a sondei scade brusc şi 
releul comută, avertizÎnd situaţia prin 
aprinderea becului. Din potenţiometru 
se reglează sensibilitatea, în funcţie de 
geometria sonde~ de conductivitatea elec
trică a lichid ului etc. Montajul fi 
instalat şi ca avertizor pentru c1p .... ;c·irp., 

unui nivel dat al lichid ului intr-un re
cipient. 
Lăsăm pe seama cititorului 

mentarea montajului ca tester 
rezistenţe şi condensatoare, ca termostat 
electronic (traductorul va fi un termis
tor1 ca releu acustic etc. 
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RB2, fJ dJ2 etc.), unul dintre tranzistoare 
şe va bloca mai repede, de exemplu T z· 
In consecinţă, punctul B din colectorul 
său primeşte un potenţial mai negativ 
şi condensatorul C2 continuă să se în
carce, tranzistorul TI intrînd în satura
ţie; condensatorul CI se descarcă. După 
un anumit timp însă potenţialul creat 
de Cz în baza lui TI duce la blocarea 
lui T l' Acum potenţialul în A devine 
mai negativ şi CI începe să se încarce, 
ducînd la intrarea în saturaţie a lui T 2' 

Condensatorul C2 se descarcă. Ciclul se 
repetă astfel prin intrarea succesivă în 
conductie a celor două tranzistoare. 

în punctele A şi B potenţialele variază 
periodic, în opoziţie de fază, forma sem
nalelor fiind aproximativ dreptunghiu
Iară (fig. 3). Duratele stărilor cvasista
ţionare în care tranzistoarele conduc la 
saturaţie sînt determinate de valorile CI' 
Cz, RB1 şi RB2 prin relaţiile: 

FJG.1 

T=b +t2. 

t 1 ;:::;0,69,C 1·RB .2 şi t 2 ;:::;0,69'Cz'RBl' 

Dacă, în partIcular, schema este si
metrică din punct de vedere al valorilor 
pieselor, utilizînd totodată tranzistoare 
cu factorii de amplificare beta cît mai 
apropiaţi (de fapt, acesta este cazul cel 
mai frecvent întîlnit1 semnalele vor avea 
aceeaşi formă în ambele colectoare (fig. 4), 
bineînţeles rămînînd în opoziţie de fază. 

Pentru ca tranzistoarele să intre efec
tiv in saturaţie pe perioadele lor de con
ducţie, valorile rezlstenţelor alese trebuie 
să satisfacă relatiile: 

FIG.3 

RB1 <f3t"RC1 şi RB2 <f32'Rq, respec
tiv, în cazul montajulm-simetnc, relaţia 
RB::::f3·Rc. 

APLICAŢII 

A vînd o schemă deosebit de simplă, 
cu piese puţine si nepretenţioase, multi
vibratorul este frecvent utilizat în con
strucţiile amatoriceşti. Îl putem întîlni 
astfel ca generator de audiofrecvenţă 
(ton pentru aparatele Morse, pentru pun
ţile RC în curent alternativ, pentru so
nerii electronice si sirene, pentru depa
narea etajelor de amplificare AF etc.), 
ca metronom, ca lampă filatoare cu un 
singur bec sau cu două becuri ce se 
aprind şi se sting în opoziţie etc. 

Ca aplicaţie la cele prezentate ante
rior, propunem constructorilor începă
tori experimentarea unui montaj simplu 
de lampă filat oare utilizînd în locul 
becurilor cu incandescentă două diode 
electroluminescente (LED-uri), conform 
schemei din figura 5. Valorile pieselor 
au fost alese pentru alimentarea la 6 V 
si în cazul folosirii unor LED-uri cu un 
curent maxim admis de cca 20 mA. Rea
lizînd montajul în variantă miniaturală 
(de exemplu, conform cablajului din 
fig. 6), el poate fi introdus în cutia unui 
aparat (alimentator, radioreceptor etc.) 
si utilizat ca indicator de functionare. 
Efectul este sporit dacă LED-urile sînt 
în culori diferite (de· exempl~ roşu şi 
verde). 

II TII 

FIG.4 

Un material frecvent utilizat pentru confecţiona
rea r~zistoarelor de putere este constantanul, aliai 
speCial avînd coeficientul de variaţie cu temperatura 
arezistivităţii electrice extrem de redus (cca 2.10-.5 
°C). Tabelul alăturat vine În ajutorul constructorilor 
amatori, indicînd,· pentru cîteva valori uzuale ale 
diametrului, rezistenţa liniară specifică a sîrmei 
de constantan, rl si curentul maxim I pentru , max' 
care temperatura conductorului nu depăşeşte 100°C. 

.6 

d (mm) I (A) 
max 

0,1 63,7 0,29 

0,5 2,55 1,9 

1 0,64- 4,3 

2 0,16 10 

4 0,04- 24 
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cazuri se comctnc!ă 
sau Transceiver) de PTT. 

Pentru primului montaj 
au fost imaginate variante, de 
la cele mecanice cu relee la uti
lizarea unor circuite int~~orate 

Pe scurt, funcţionarea SClhernel 
turate (fig. 1) este următoarea: CÎnd 
butonul PTT -intrare este inchis (emi-

CUPLUl 
PINTIU 
ANTINĂ 

V03CO 

o antenă, oricît de bine dimensionată 
ar fi, prezintă totuşi pentru etajul final 
din emită tor o sarcină cu valoare com
plexă ~ conduce la o încărcare neadec· 
vată a acestui etaj. Este deci indispen
sabil de a recurge la o metodă car·;:; 
transformă sarcina reactivă Într-o sar
cină nereactivă. Montajele folosite în 
acest scop, cunoscute sub denumirea de 
«transmatch », elimină ca-
pacitive şi inductive. prezentat 
alăturat comportă un sistem 
adaptor şi un măsurător de unde 
tionare . 
. Cuplorul 
bobina 
eVj 

ne inca In tuncţiune. In acest timp, 
poarta «b» comandă pornirea gene
ratoruiui de ton şi, pentru 0,5 secunde, 
la intrarea microfonului se aplică to
nul semnalînd sfîrşitul tranşei de emi
sie. După incărcarea condensatoru
lui Ci. poarta ({a}) blochează tranzis-

r----.PTT IEŞIRE 

~ 

prin schimbarea valorilor condensa
toarelor C2 şi C3. Amplasarea piese
lor şi cablajul imprimat sînt arătate 
În figura 2. 

Alimentarea montajului se face din 
staţia unde se montează, prin alege
rea corespunzătoare a valorii rezisto-

+12~300V 

1 
CDB400 
SN7400 etc 
1 LB553 lA INTRAREA DE MICROJ=ON 

este comandată de «o», Pe 
emisie de nu funcţio-
nează. eliberăm tlutonui PŢŢ (in-
trare), Înceoe să se încarce conden
satorui C 1 de 100 pF. Pentru circa 
0,5 secunde (pe perioada încărcării 
condensatorului Ci) elJ'liţătorul rămÎ-

se montează izolat faţă de şasiu. La fel 
şi CV 2 (100 pF) trebuie bine izolat faţă 
de masă. 

Reflectometrul se compune dintr-o 
bucată de cablu coaxial lungă de 36 cm. 
Se scoate izolaţia de pe cablu şi se mişcă 
puţin tresa metallC3. La 8 cm de fie
I..:are capăt al cablulw se răreşte puţin 
tresa metalică. Se introduce apoi prin
tr-un orificiu (între tresă şi cablu) un fir 
izolat (fir de conexiuni) care se scoate 
prin celălalt orificiu al tresei 

Montarea reflectometrului se face ca 
În schema electrică prezentată, cu spe
cificatia că rezistorul cu valoarea de 33 Q 
trebuie să fie neinductiv, iar instrumen-

torul 2N2219 şi, 1n acelaşi timp, opreş
te funcţionarea generatorului de ton. 
Tranzistorul, la rîndul său, opreşte 
emisia. 

Lungimea tonului transmis se poate 
regla prin alegerea valorii con densa
torului Ci. tonul putindu-se modifica 

tul indicator să aibă o sensibilitate de 
100 ţiA (cel puţin). 

Utilizarea transmatch-ului se face în 
felul următor: 

La intrarea reflectometrului se cuplea
ză etajul final al emiţătorului (cu circui
tul acordat). Se comută reflectometrul în 
poziţia «Direct». Se roteşte axul poten
ţiometrului de 5 kQ astfel înCÎt indicaţia 
instrumentului să fie la 3/4 din scală. 
Condensatoarele CV 1 şi CV 2 se fixează 
pentru capacitate maximă. 

Se trece apoi reflectometrul pe pozi
ţia «Reflectat» şi se acţionează asupra 
bo binei Ll astfel încît indicaţia instru
mentului să fie minimă. Se acţionează 

cm 

------------------1 

8em 

rului Rs. funcţie de tensiunea pozitivă 
disponibilă. După amplasarea piese
lor se aplică tensiunea de alimentare 
şi, dacă circuitul integrat este bun, 
montajul funcţionează fără alte re
glaje suplimentare. 

apoi şi asupra condensatoarelor CV 1 şi 
CV 2' urmărindu-se diminuarea indica
ţiei instrument ului. 

Se poate verifica apoi unda directă 
prin reacordarea etajului final RF şi, 
treCÎndu-se iar pe «Reflectat» şi acţio
nînd prin LlI CV 1 şi CV 2' se obţine în 
final anularea undei reflectate. Dacă, de 
exemplu, pentru banda de 20 m (14 MHz) 
se găsesc două puncte de acord pentru 
elementele transmatch-ului, atunci se va 
folosi punctul În care bobina are va
loare minimă şi condensatoarele au va
loare maximă. 
Bibliografie: 
«Le Haut-ParIeur» 1642. 



COIPRESOR 

IVi. 

se obţin 
folosind piese bună 

cît mai mh .. i Tr.amdsto31rele se 
vor selecţiona cu un tactor de zgomot 
dt mai mic cu un factor de 
care de cele mai bune 
seria Se. Montajul conţine 5 tranzis~ 

din,care T 1 este un atenuator va
comandat de nivelul semnalului 

ieşire; 1'2 şi 1'3 sint amplificatoare 
ale semnalului, iar 1'4 şi T5 împreună 
cu diodeie D 1 şi D2' în scheuJă de de
tectie cu dublare a tensiunii, au rol de 
grUp de comandă a compresiei. Pentru 
obţinerea unei dinamici normale a vor
birii, grupul R 7-Cg realizează o mică 
întîrziere de timp, fără de care vocea 
devine artificială. in funcţie de sursa de 
semnal, respectiv microfonul folosit,. am
plificarea totală a etajul \li T 2 - T 3 se poate 
modifica după dorinţă. în cazul folosirii 
unui microfon cu preamplificator, mon
tajul rămîne ca atare, amplificarea eta
Jului T2-T3 fiind de numai 8-10 ori, da
torită puternicei reacţii negative, obţi
nută prin Rll' neşuntată de condensa
tor. Datorită cup~ajului galvanic între 

etaje şi polarizării automate, montajul 
nu este sensibil nici la diferenţe de tem
peratură în cazul folosirii unui micro
fon: mai puţin sensibiL se decuplează 
din montaj R3 şi C4, amplificarea cres
cînd la aproximativ 60-100, în 
şi de factorul de al 

folosite. 
măririi f'n<.t""·,,l·.·; 

Z=2000 n la 
glează. nivelul de 
ascultă semnalul dat de microfon 

medie). Pentru un sem~ 

şi în<lep,ărtînd 
efi, se 

de compresie) pentru un 
perfect inteligibil, la care vocalele 
consoanele trebuie să se audă corect. 
acest moment se poate cupla la emisie, 
stabilind din P4 nivelul, pentru o încăr
care corectă a etajului final şi o andan
şare fermă a releului de vox (dacă există). 
Se încearcă rotirea lui P 1 din care se 
mai poate îmbunătăţi uşor dinamica. 
Primele reglaje se vor face obligatoriu 
in căşti (montajul, funcţionînd necorect, 
produce efecte deosebit de supărăţoare 
amatorilor aflaţi pe recepţie). Pentru mo
dificarea timbrului se schimbă valoarea 
caVicităţilor C2 şi C7 prin mărire sau 
micşorare, pînă cînd tonul obţinut sa
tisface pe constructor. AHmentarea se 
. face la 9 V, caz în care rezistorul R6 nu 
se montează, iar la folosirea unei' ten-

MULTIPLICATOR 
CUVARACTO 

Un trip!or de frecvenţă (144/432 MHz) 
uşor de construit, dar care necesită 
atenţie la realizarea lui, este montajul 
pe care vi-I prezentăm În continuare. 
Deoarece performanţele depind de li
niile de acord cuprinse in cablajul im
primat, acesta din urmă va trebui să fie 
executat cu multă grijă, 

Din schema electrică (fig. 1) obser
văm că triplorui propriu-zis este urmat 
de un filtru de bandă care elimină com
ponentele nedorite ce pot apărea prin 
multiplicare. 

Desenul cablajului la scara 1:1 (fig. 2) 
este văzut dinspre partea plantată şi se 
realizează din sticiotext()lit cu grosimea 
de 4 mm. 

Dioda varactor este de tipul BA Y 
cu maximă disipată de 20 
sau cu o plltere maximă disi-

este acordat 

din sîrmă argintată 

TEHNIUM 9/80 

TRIFU DUMITRESCU 
PETRE ENDRE.JEVSCHI 

fiJ 1,2 mm şi are 5 spire, cu un diametru 
al bobinajului de 8 mm. 

Circuitul L,C3 se acordează pe 
288 MHz. Bobina lz are 4 spire cu un 
diametru de 6 mm şi se confecţionează 
din sîrmă argintată 9J 1,2 mm. Toate 
condensatoarele de acord VOi' fi pe su
port de ceramică, izolate cu aer. Se pot 
folosi şi condensatoare cu izolaţie cu 
mică. 

Valorile pieselor sînt indicate În sche~ 
ma de montaj, Pentru acordul monta
jului se procedează astfel: se 
tează la ieşirea triplorului o 
tivă, prevăzută cu un indicator al puterii; 
!a intrare se conectează emiţătorul 
«2 m}) se 
putere 

trimerele 

sium mai mari se tatonează valoarea 
lui R6 pentru o tensiune de 9-12 V în 

consumul montajului fiind de 5-7 mA 
M<mt:ajW a fost prevăzut cu ecrane me· 

etaje, a nu Întra în 
tablă 

emiţătorul de 144 MHz pe putere maxi
mă, pentru a fi făcute ultimele retuşuri. 

Întregul montaj se inchide într-o cutie 
metalică. 

Randamentul triplorului va fi de cea 

site au fost de tip miniatură cu tole
ranţă 2%. 

60% în cazul tOlosirii unor piese de 
bună calitate; in caz contrar, randa
mentul scade mult, avind În vedere frec
venţa de lucru foarte ridicată. . rZMHZ ----_._--------------, 

o 
____ :t- 6PF 

6pF 

r, 432 
"i MHz 
.1 

o 

o 

2 
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Ing. FLOREA COSTACHE s 

Bucureşti 

Montajul poate fi folosit la acţionarea 
automată a luminilor pe scările blocu
rilor de locuinţe, în locurile unde nu este 
necesară lumină decît un scurt 
Schema 
simplitate 
Ea este compusă 
curent constant, 

Prezentăm alăturat o sursă dublă de 
tensiune fixă (+ 15 V si -15 V cu 
comun), realizată cu două cir~uite 

8 

aprinse pînă cînd tensiunea pe conden
sator depăşeşte valoarea dată de divizo
ruI R3, R4' moment care la ieşirea 

tensiune negativă 
ce blc)chea,1'.ă h'"n7i,,1rAr',,1 Tz şi releul RL 
nu mai este iar alimentar ea becuri-
lor întreruptă. reia la o nouă 

a oricărui Dacă 
ca 1 umina să se numai la 

fi reglat 

Se 
zistoare cu siliciu, de tipul BD j 31 ---
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Particularitatea schemei alăturate o 
reprezintă gama largă a frecvenţeI cir ge
nerate în funcţie de raportul braţelor 
potenţiometrului P (poziţia cursorului) 
şi de valoarea condensatorului C. Ast
fe~ pentru un condensator de 0,47-1 ţtF, 
montajul generează oscilaţii cu frecvenţa 
de ordinul sutelor de hertzi sau al kilo
hertzilor (reglaj din P), iar pentru C = 
= 1 000 ţtF montajul se transformă în 
metronom cu perioada bătăilor de ordi
nul secundei. Perioada depinde direct 
proporţional de valorile Rl şi C, fiind 
influenţată ş~ de raportul R3/R4' Rezis-

[ 
----~----------~--~ 

tenţa R3 limitează curentul de poartă al 
tiristorului la valoarea maximă admisă. 

Difuzorul poate fi de 3-8 Q la 0,5-3 W, 
iar tiristorul de orice tip. 

Prin alegerea adecvată a valorilor Rb 
R2 şi P, montajul poate fi realizat şi 
pentru alte tensiuni de alimentare decît 
cea indicată. 

lUMINA DINAMiCA 
Constructorilor amatori care doresc 

să experimenteze un montaj de «Lumină 
dinamică», destul de simplu şi eficient, 
le prezentăm schema următoare. 

Realizat cu două circuite integrate de 
producţie românească, montajul satis
face cele mai rafinate gusturi, putînd fi 
folosit de la simplu divertisment elec
tronic pînă la ghirlande pentru pomul 
de iarnă sau la confecţionarea de pa
nouri demonstrative pentru autodotarea 
laboratoarelor şcolare. 

Principiul de funcţionare este simplu. 

R ~-,.,111' .. - ..... -

mare decît viitorul cablaj imprimat şi 
indiferent ce grosime. 

4. Pe această placă se prinde o foaie 
de hîrtie. recomandabil cu pătrăţele 
sau chiar milimeîrică, pe care cu un 
creion se trasează 3 laturi ale viitorului 
cablaj (în funcţie şi de placa disponi
bilă). 

5. Urmărind schema de 
cum şi schema 
tează pe rînd 
scurtate 
ren, prin de 
aranjarea pieselor 
tantelof Între ele, iUrlcţlonal 6: După implantarea 
CÎnd ii s-a definitivat locul 
scot una cîte una, marCÎnd 

TEHN IU M 9/80 

Elev. CĂLIN DAN, CÎmpina 

Cele două bistabile J-K formează un 
numărător pînă la 3, decodificarea fă
cîndu-se cu 3 porţi ŞI-NU, fiecare co
mandînd un tiristor. Generatorul de tact 
este preluat după revista «Tehnium» şi 
construcţia lui nu necesită comentarii. 

Pentru o mai uşoară înţelegere a func
ţionării, s-au indicat formele impulsu
rilor în diferite puncte. 
Numărul becurilor este determinat de 

tiristoarele folosite. Reglarea vitezei «de 
curgere» se face din potenţiometrul P 
(150 kQ). 

păturilor «valabile» cu un creion ascu- .. 
ţit, cu care se şi desenează schematic 
piesa pe hirtie şi se scrie alături ce re
prezintă (C1' B14. etc.). 

7. Cu un creion colorat (indicat ca
rioca) se unesc punctele conform sche
mei electronice (eventual cablajului mo
dei). 

8. se pune peste o 
şi se Însem-

sînt cele obis
"h;:;:",r\f::iti~ că piesele sînt c·u 

ta."" .. " ",l""!,,, montajul mer-
rapid. acest mod se pot 

obţine imprimate adaptate ia pie
sele de care dispunem, cu toate avan"' 
tajele ce decurg din aceasta. 

fRICVINTMIT U 
Mă numesc Aldea Adrian si sînt elev 

în clasa a IX-a la Liceul «spiru Haret» 
din Bucuresti. Sînt un abonat vechi al 
revistei «T~hnium» şi am realizat, pe 
baza schemelor publicate în această re
vistă, numeroase montaje care mi-au 
dat o deosebită satisfacţie. Scriind aceste 
rînduri, îmi permit să vă felicit pentru 
tematica variată pe care o prezintă re
vista «Tehnium», în special pentru ru
bricile destinate nouă, începătorilor. Reu
şind să-mi aprofundez unele cunoştinţe 
în domeniul electronicii, propun ama
torilor un aparat simplu pentru măsu
rarea frecvenţelor în gama 10 Hz-lOO kHz. 

Tranzistorul lucrează ca amplificator 

, 
şi limitator. Aparatul nu este extrem de 
precis, dar prezintă avantajul citirii direc
te a frecvenţei pe care o măsurăm. Tran
zistorul folosit este de tip EIT 333 sau 
EFT 343. Prin diferentierea semnalului 
de către unul din cele' patru condensa
toare rezultă impulsuri cu polaritate 
negativă şi pozitiva Impulsurile rezul
tate se aplică pe grupul de detecţie, for
mat din diodele D 1-D2. Tensiunea ce se 
formează la bornele A şi B este propor
ţională cu frecvenţa măsurată, astfel În
cît instrumentul de măsură se poate 
etalona direct În hertzi. Instrumentul are 
sensibilitatea de 100 ţtA. 
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MICRDÎITRIRUPATDIRI 
Automatizarea aprinderii şi stinge

rii luminii În unele incinte se poate face 
cu ajutorul unor microintrerupătoare 
montate adecvat. Astfel de microÎntre
rupătoare se găsesc ca piese de 
schimb pentru aparatele electrocas
nice. 

Elementul de acţionare al microÎn
trerupătorului poate fi un buton, o 
pirghie simplă, o pîrghie cu rolă, un 
ştift etc. De la caz la caz, se va ţine 
cont de particularităţile constructive 
În alcătuirea montajului. Tensiunea şi 
amperajul suportate de microÎntreru
pător (notate pe el, de obicei) vor fi 
superioare tensiunii şi amperajului 
consumatorului. 

Multe microintrerupătoare dispun 
de două circuite, unul normal Închis 
şi altul normal deschis. Conectarea 
În circuit se va face cu contactul cerut 
de schema de lucru: contactul nor
mal Închis, cînd elementul de acţio
nare stă inchis, şi contactul normal 
deschis, CÎnd elementul de acţionare 
stă deschis. Prin elemente de acţio-

C. VASILESCU 

nare se înţelege acea parte din sistem 
care determină funcţional starea cir
cuitului electric. Un astfel de element 
este, de exemplu, uşa unui bar pre
văzut cu iluminare interioară (fig. 1). 

În spatele magnetului 1 de la siste
mul de Închidere a uşii se află micro
întrerupătorul 3, a cărui pirghie 2, În
doită În funcţie de necesităţi, este 
aclionată de uşă. 

La deschiderea uşii se Închide cir
cuitul electric şi se aprinde becul din 
interior. Cu 4 s-a notat o folie din ma
terial plastic care protejează omul de 
atingerea accidentală a bornelor de 
legătură ale microîntrerupătorului, cu 
5 holzşuruburile de prindere, iar cu 6 
fir~le de legătură. 

In figura 2 este un alt exemplu: 
aprinderea şi stingerea automată a 
luminii Într-o cămară la deschiderea 
şi inchiderea uşii. În acest caz, 1 re
prezintă folia de protecţie, 2 - holz
şuruburile de prindere, 3 - microÎn
trerupătorul, 4 - pîrghia de acţionare. 

9 
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amplificate de 1; şi T pentru ca fn 
colectorul celui din urm~ să apară im
pulsuri de tensiune cu forma din figu
ra 4 b. Ele încarcă prin 0\ condensato
rui C3 • care le integrează, şi tensiunea 
În «c)} este aproape continuă (fig. 4 c), 
depăşind pragul de basculare al trige
rului Schmitt realizat cu T~, T4 • Astfel 
T 3 conduce, iar T« este blocat (fig. 4 d). 
Prin sarcina amplificatorului de curent 
continuu constituit din T:;; şi T~ nu 

(fig. 4- e) şi releul este de-

releului se produce i'n 
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CÎnd rezistenta de sarcină este mare) şi 
suportarea de către montaj a unui fond 
luminos continuu important (care ne
cesită o rezistentă mică). 

În continuare prezentăm cîteva date 
referitoare la sursele de lumină modu
lată În amplitudine. În figura 6 s-a re
prezentat variaţia În timp a intensităţii 
luminoase a unor asemenea surse: 
becuri de 0,3 şi 0,07 A, alimentate la 
reţeaua de curent alternativ, direct sau 
printr-o diodă serie, precum şi tuburi 
fluorescente. Se observă creşterea gra
dului de modulatie În cazul folosirii cu
rentului redresat monoalternantă şi În 
ca7.ul becurilor de curent redus. De 

inertia termică a filamentului este 
de diametru! său, care alege 

curentul ce-! sÎ 
incleo,endeln1 tensiunea nomi-

mOldulatie mare, tuburile 
re(:ornalnd(~bile ca surse pentru 

că există nepo-
luminii 

albastru) 
in 

În 
lanterne de cali-

înfăşurarea de 
tr., ... ,..·f",~",,~.f,",r de sonerie 

dispu
poate 

fond cont i nuu 
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Aparatul descris în continuare per .. 
mite citirea directă a valorilor rezisten

scala unui miliam]:)er:metru 
la 1 mA sau 

Marele avantaj al schemei 
adică deviatia 
cu rezistenta de 

Există o diversitate foarte mare de 
cuploare optice. Teoretic, se pot folosi 
orice fel de dispozitiv fotoemisiv (bec cu 
incandescenţă sau cu descărcare, diode 
electroluminescente) şi orice tip de foto
detector (celulă fotovoltaică, fotorezis
tenţă, celulă fotoelectrică, fotodiodă, fo-
totranzistor, fototiristor cu condi-
ţia ca spectrul de emisie corespundă 
într-o măsură oarecare cu sensibilitatea 
spectrală a detectorului de lumină (fig. 
11.2). Fiecare combinaţie compatibilă 
are avantajele şi dezavantajele ei Prac
tic se folosesc pe scară largă diodele 
electroluminescente cu emisie in infra
roşu, cuplate optic cu fototranzistoare, 
fototiristoare si fotodiode cu siliciu. 

Figura 11.3' înfăţişează structura reală 
a unui cuplor optic. Emiţătorul (diodă 
electroluminescentă) şi receptorul (foto
tranzistor) sînt înglobate într-un mate
rial transparent, distanţa dintre ele fiind 
de ordinul milimetrului. Capsula dispo
zitivului este opacă. Parametrii prin care 
se caracterizează un cuplor sînt destul 
de numeroşi Dispozitivul fotoerrriţător 
şi cel fotodetector au, fiecare în parte, 
caracteristicile lui specifice, asupra că
rora nu vom mai insista. Vom enumera 
numai parametrii ansamblului. 

Tensiunea de lucru este tensiunea care 
poate să existe între emiţător şi detec
tor fără pericolul străpungeru dielec-

de la 

I 
tricului. Ea are valori de ordinul kilo
volţilor. 

Rezistenţa de izolaţie intre intrare şi 
. este de ordinul sutelor sau miilor 
megaohmi. 

Capacitatea de cuplaj între circuitul 
emiţătorului şi al detectorului are valori 
de ordinul picofarazilor. Doar o valoare 
necorespunzătoare a acestui parametru 
poate produce o reacţie între ieşire şi 
intrare. 

Factorul de transfer (sau cîştigul În 
curent) este raportul dintre variaţia cu
rentului la ieşire şi variaţia corespul17A
toare a curentului la intrare. El exprimă 
eficacitatea transferului semnalului elec
tric prin cuplor. Valorile sale sînt sub
unitare, cu excepţia cazurilor cînd foto
detectorul este un fototranzistor sau un 
fotodarlington; în aceste cazuri, cîşti
gul poate fi supraunitar, cu valori de 
ordinul zecilor sau al sutelor. 

Caracteristica de transfer (curentul de 
ieşire în funcţie de curentul de intrare) 
este practic liniară în cazul cuploarelor 
compuse din diode electroluminescente 
şi celule fotovoHaice, fotodiode sau foto
tranzistoare. Pentru alte combinaţii emi
ţător-detector, aspectul ei se poate de
duce uşor, de la caz la caz, luînd în con
siderare suprapunerea modurilor de va
riaţie a intensităţii luminii emiţătorului 
în funcţie de curentul de intrare ş~ res-

1 norrm! 
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11.2 
pectiv, a curentului de ieşire în funcţie 
de iluminarea detectonJlui. 

Aplicaţiile cuploarelor optice sînt nu
meroase. Se folosesc cu precădere în cal
culatoare şi instalaţii de automatizare, 
pentru transmiterea informaţiei către 
unul sau mai mulţi receptori, evitîndu-se 
astfel interacţiuni nedorite. Separarea 
galvanică a circuitelor telefonice între 
care se transmite unilateral un semnal 
este posibilă cu ajutorul cuploarelor 
(transformatoarele obişnuite sînt «rever
sibile»). Modularea curentului continuu 
de valoare mică in scopul transformării 
in curent pul sant, ce poate fi uşor ampli
ficat, se poate face prin folosirea cuploa
relor cu fotorezistenţă. 

Există aşa-numitele relee «solid sta
te», dispozitive cu patru terminale ce au 
funcţii identice cu ale releelor obişnuite. 
La Întrarea lor se aplică tensiuni şi cu
renţi mici (de exemplu 5 Vj20 mA), iar 
ieşirea se conectează în serie cu reţeaua 
de curent alternativ şi cu sarcina; în 
circuitul de ieşire, curentul poate fi de 
zeci de amperi. Ele conţin un cuplor 
optic, un triger integrat (eventual şi un 

etaj de amplificare), precum şi un triac 
de putere. 

în continuare vom da citeva aplicaţii 
ce-i interesează pe cititori, aceştia putînd 
simula un cuplor în modul arătat în 
figura 11.1. Schema din figura 11.4 re
prezintă o modalitate de control de la 
distanţă a volumului sonor la un radio
receptor, televizor etc., fără a conduce 
semnalul audio prin cablul de teleco
mandă. Practic, prin acţionarea comu
tatorului pe poziţia 2 se înlocuieşte po
tenţiometrul de volum R printr-o foto
rezistenţă înseri<ită cu o rezistenţă fixă 
Ro. Iluminarea becului (alimentat în cu
rent continuu) este controlată de la dis
tanţă. Variaţia ilurrrinării modifică va
loarea rezistenţei electrice a fotorezis
tenţe~ eee-ti ce are drept efect. creşterea 
sau scăderea nivelului sonor. 
Dacă se foloseşte un cuplor cu diodă 

electroluminescentă şi fotodiodă, se poa
te imagina uşor o schemă pentru ma
nipularea emiţătoarelor de putere ale 
radio amatorilor. Manipulatoru} este in
trodus în circuitul diodei electrolumi
nescente, iar fotodioda în etajul co
mandat. 

Amorsarea unui tiris tor poate fi făcu
tă cu ajutorul unui cuplor optic atunci 
cînd est.e necesară izolarea circuitului de 
comandă faţă de reţea. O schemă de 
principiu este dată. în figura 11.5. 



ECONOII I EA ENERGIEI 

1 I , 

În actualul context de creştere ge
nerală a costului energiei, de mare 

este micşorarea oricăror 
chiar dacă acestea par neÎn

semnate la prima vedere. 
la nivelul locuinţelor noastre, prin

cipa!ele forme de energie consumată 
sînt cea electrică şi cea termică. În 
rîndurile de faţă ne lIom referi la posi
bilităţile de economisire a energiei 
termice indiferent de În care 
aceasta este furnizată. 
este vorba de economisire 
nătăţirea izolaţiei termice. 

Se apreciază prin 
de ale elementelor care au 
şi rol de termic, un 
ment poate avea pierderI medii de 

cazuri chiar de 

Tot cazul 
o aită operaţie de 
este cea a podelei 
se spune a tavanului 

!zolarArl se face cu minerală 

1 
Ing. V. CĂLINESCU 

sau alt material izolant. 
PERETII 
Pereţii pot fi izolaţi atît la exterior 

cît şi la interior- Izolarea exterioară 
este foarte eficientă, dar presupune 
un volum de muncă mai mare şi poate 
costa mai mult. Din figura 3 se observă 
că această operaţie constă În realiza
rea unui al doilea zid, plasîndu-se pa
nouri izolante intermediare. 

Izolarea exterioară se poate face, 
eventual parţial, pe acele părţi ale 
clădirii supuse vÎnturiior predominante 
şi in acele zone care nu corespund 

cum sînt sufrageriile, 
camerele de lucru. 

inot ...... ;.,...,,,, • .,, se realizează aco-
cu panouri din 

..;u apă caldă şi a 
moflcare. 

Foarte des este nevoie să se efec
_:neie operaţii mai mici de izo-

lare termică etanseizarea usi-
lor si ferestrelor. acest se 

aS7L:pa cu ipsos sau 
toate Jau prin care 

sta.bileste un circuit de aer direct 
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CIPACIMITRU NUMIRIC 
Măsurarea digitală a rezistenţelor este 

o tehnică obişnuită care nu implică pro
bleme deosebite şi aproape toate multi
metrele numerice posedă o gamă pentru 
ohmmetru. 

în cazul măsurării numerice a capa
cităţilor situaţia se complică puţin, ma
joritatea capacimetrelor digitale avînd o 
gamă restrînsă de măsură. În materialni 
de faţă se prezintă un capacimetru nu
meric cu mare precizie a măsurătorilor, 
care satisface cele mai pretenţioase de
terminări. El este deosebit de util atît 
în practica radioamatorilor, cit 
laboratoare sau in procesul de ...... ,'VhlC't'" 

Principalele avantaje ale acestuia 
de un aparat analogic (cu citire pe un 
instrument gradat) sînt: citire uşoară şi 
precisă; uşurinţă şi rapiditate în ma
nipulare; eroare de măsură constantă 
în orice domeniu de măsură. 

Pentru a fi accesibil şi amatorilor de 
construcţii cu circuite integrate, nu s-a 
prevăzut o memorie tampon, iar afişajul 
are numai trei cifre. Dacă este necesar, 
se poate mări numărul celulelor de afi
şare fără nici o dificultate. Afişajul. se 
poate realiz2 tuburi Nixie, LED-uri 

împărţită Î11 patru 

afişare a 

de măsurare unui ca-
~"""~i1.,.."'î1"n numeric se bazează pe tra-

caiDal;ltlite-hmp în care un 
ficator foarte mare 

TEHN!UM 9/30 

ridicată lucrează 
depinzind de 

contrareacţie 

Ing- ANDRIAN NICOLAE 

mai multe game, s-au generat baze de 
timp multipli de 1 j..lS. In acest fel s-au 
obţinut cele 7 poziţii de măsurare. De-

. oarece măsurarea se face pe 10 perioade 
ale oscilaţiei generatorulu~ rezultă o 
bază de timp de zece ori mai mică pen-
tru domenii. Acestea sînt: 

pF-( x pF); 
pF-( x 1 

0,1-99,9 nF- (x 
1-999 nF-( x 1 

j..lF-(x 
,aF-( x 1 

0,1-99,9 mF--~ x mF). 
a obţine baza de timp, s-a 

de la un oscila tor cu cuarţ pe 
MHz P2; P4)' Trimerul de 

40 fixarea de 
1 PI are rol am-

ieşirea aces-
teia, ,us este trecut 
la poziţiile şi comutatorului 
K\ şi la intrarea unui divizor decadic 
(CI-3), în scopul. obţinerii următoarei 
baze de timp (10 ,as). Se obţin astfel 
încă 3 domenii de măsurare (2, 4 şi 5). 
Domeniul nr. 6 necesită o bază de 
de 100 p,s, care se obţine 
divizare a frecvenţei de kHz (CI-2). 
Ultimul domeniu se obtine dacă baza 
de are o durată de 10 ms. Deoarece 

de capacităţi cu valoare mare, 

nal logic O în punctul B şi blochează 
poarta PI - Timpul de blocare este dat 
de o constantă RC şi se poate regla 
intermediul unui potenţiometru. 
timp reprezintă durata de afişare, mo
ment în care operatorul poate citi va
loarea capacităţii Cx. Timpul se calcu
lează cu formula: 

r = 0,69 RC 

Cind circuitul basculant monostabil 
revine în starea iniţială Q = (nivel 
logic în punctul se reia numărarea 
impulsurilor venite la convertor. După 
încă două impulsuri numărătorul ajunge 
în starea 15 şi în punctul G apare un 
nivel logic O. Acum se anulează cifra 
afişată (aducere la zero a numărătoare-
lor CI-lO, CI-1 Din starea 5 
numărătorul starec: 

nou 

4) Blocul de numărare-afişare conţi
ne 3 capsule numărătoare de tipul 
CDB 490 E. Ieşirile sint legate la un de
codificator binar 7 segmente. Acest 

de decodifica tor poate alimenta orice 
care functionează la o tensiune 

mică 30' V şi un curent în 
de 20 mA. decodificator şi 
s-au prevăzut rezistenţe de limitare 
curentului maxim, în scopul evitării dis
trugerii diodelor luminescente. 

1 



CAMERA DE NIVEL CONSTANT 

Constituie un rezervor-ta.mpon în
tre carburator şi pompa de benzină, 
În care nivelul combustibilului se men
ţine la o distanţă de 20±1 mm sub 
planul de separare al capacului car-

sita 2 
de nivei consta.nt pe 

3, într-o .... "" ... +i+:11T" care de-
poziţia acestuia, deci de ni

care se află plutitorul. An
saJrblul descris are rolul de o. furniza 
câ.merelol' de amestec exact atîta ben
zină c1t cere motorul pentru o func
ţlonare economică şi fără 
obiectkmabilă, Dar această 
nu se realizează decît dacă cursa. acu
lui şî lnălţimea plutitOfului sînt corect 
reglate, iar presiunea de refulare CI 
pompei de benzină nu depăşeşte 
30 kPa ( ....... 0,3 kgf/cm2 ). 

În sfîrşit, camera de nivel constant 

~_---L.--L--_~"", ..... ____ / / 

=r1~ 
~ 

74 

3 
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CIRCU~TUL PRINCiPAL 

Circuitul principal (fig. 2) aTe rolul 
de a furniza motorului un amestec 
bine preparat regim economic. Prin
cipiul funcţiona! se bazează pe frina
rea vacuumatkă CI combustibilului 7 pe 
măsura creşterii turaţiei şi sarcinii,cu 
aer adiţional (compensare pneumati
că). In compunerea acestui circuit 
intră iidoarele principale 6 şi 7, jidoa
rele de aer (compensatoare) 8 şi 9, 
precum şi tuburile emulsoare 10 şi 13. 
Benzina este dozată de jicloarele 6 
şi 7, pătrunde În tuburile emulsoare 10 
şi 13, unde se amestecă cu aerul livrat 
de jicloarele compensatoare 8 şi 9 şi 
de a.ici ajunge În camerele de a.mestec 
a.!e celor două trepte, primară (12) şi 
secunda.ră (11), prin canalizaţiile 14, 
care debuşea.ză În secţiunile minime 
a.le difuzoa.relor mici 15. De reţinut 
că, deşi constructiv şi principial siste
mele principale ale celor două trepte 
sînt asemănătoaJe, ele diferă dimen
siona.!; jiclorul de combustibil şi difu
zorul treptei primare au secţiuni ma.i 
mici, În timp ce .iiclorul compensator 
ai acestei trepte este maÎ larg dedt 
cel al treptei secundare. 

CiRCUITUL DE MERS INCET 
ŞI DE REPRiZA 

Are rolul de a asigura a.limentaJea. 
cilindrilor motorului la turaţia de ra
la.nt! şi la sa.rcini care nu depăşesc 
15% din sarcina tota.lă; totodată, el 
asigură trecerea lină de la. funcţiona
rea. În regimul de mers incet la. sar
cini parţiale (repriza). Asigurarea a
cestor funcţiuni este realizată prin 
mijlocirea unui jiclor de ralanti 1 şi a 
unui jiclor de aer 2, prezente numa.i 
În constructia primei trepte (fig. 3). 
diclorul de benzină se alimentează 
din avaiul jidoruiuÎ principal, deci din 
putul emulsorului, iar 8.erul este furni
zat printr-o canalizaţie, ca.re debuşează 
În avalul filtru lui de aer, Ambele com-
ponentea.le amestecului prin 
canalele 7 şi 8 la cuiul de 3, 
lîngă care se strecoară in camera 
amestec CI primei sub obtura-
toru! al acesteia. cantitate supli-

• 
este f"", ... tl',~.i.:O\t 

comandată ek!ctlrO)'1nal:mt~tic 
zitivui 14. Acesta a.utomat SU~ 

la tăierea contactului şi o re
oda.tă cu resta.biiirea aces

tuia. 
Trecerea de ia. mersul încet la. func

ţionarea în regimuri de sarcină mij
locie constituie o situaţie critică, În 
timpul căreia cilindrii motorului Înce
tează să mai fie alimentaţi deoarece 
circuitul de ralanti este scos din func~ 
ţionare, iar cel principal nu este Încă 
amorsat. Acest regim tranzitoriu, nu
mit repriză. este asigurat prin cana.!i
zaţiiie de repriză 15 şi 16, caJe prelun
gesc funcţionarea circuitului de mers 
Încet În prima parte CJ. deschiderii 
obturatorului. 

Tranziţia pentru intrarea În funcţiu
ne a treptei secundare este mijlocită 
de un circuit asemănător celui de 
mers Încet al primei trepte, format de 
jiclorul de benzină 6, iiclorul de aer 7 
şi tubul de amestec 17, de unde ames
tecul este dirijat În camera de a.mestec 
a treptei secundare prin c8.nalizB.
ţia 11, 

În sfîrşit, pentru a. evita intrarea În 
funcţiune a sistemului de mers incet 
8.1 primei trepte ia turaţii şi sarcini 
ma.ximale, este prevăzută canalizaţia 
de anulaJe a. depresiunii 18. 

Se remarcă lipsa şuruburilor de re
glare a. poziţiei obturato8Jelor, pre
zentă În construcţia circuitului de ra
lanti 8.1 majorităţii carburatoaJelor ac
tuale. 

CIRCUITUL. PUTERILOR 
MAXIME 

Denumit îmbogăţitor (sau uneori 
impropriu economizor sa.u econostat), 
acest circuit suplimentar mijloceşte 
realizaJea. performanţelor maxima.le de 
putere şi turaţie cu preţul renunţării 
la caracterul economic a.! funcţionării 
motorului, printr-o imbogăţire exce
sivă a amestec ului carburant. Pentru 
reaiizs.rea. s.cestui regim, care inter
vÎne numa.i CÎnd obturatoarele sînt to,:, 
tai SB.U o.proape tota.1 deschise, iaJ tu-

tinde limita. maximă, În ci-
un spor de benzină 

canalizaţia 1, ca.re debuşează în 
al secundare 

Benzina 
este B mlesi[ecată 

prin jidorul de aer S, iar 8.meste-
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cui a.stfel format este dozat ca.ntitativ 
de jiclorul 4. Circuitul intră În func
ţiune 3.utomat cînd depresiunea din 
difuzorul 5 atinge un a.numit nivel mi
nim, determinat de deschiderea obtu
ratorului 6 şi de creşterea turaţiei. 

STARTERUl 

Şi În privinţa circuitului care pre
pară amestecul la pornirea motorului 
o.cest tip de carburator prezintâ de
osebiri faţă de construcţiile clasice -
prevăzute cu dapetă de aer (şoc). EI 
este prevăzut ca un starter, care se 
alimentează cu benzină din camera 
de nivel constant îidorul2 (fig. 5); 
benzina este tu-
bul 3 în serta-
rului a.ici pătrunde 
dozat de 5, 
bursnt 

în carl1era de '" ,.,., ...... "' . .,.,,.. 
Imediat după pornire ameste-

este sărăcit con-
sumarea iichidului 3, 

"~" .. !i.". Ui ....... JJj .. i."~ ... . 

TREAP7:4.J: TREAPTAE 

5 \ 

6 

22 

benzina este dozată ca.ntitativ de ji
dorul 2. la. creşterea turaţiei - pe 
măsura. Încălzirii motorului - sărăci
rea amestecului este şi mai mult ac
centuată de coborirea. supapei 4 Îm
potriva a.rcului ei; În acest fel, secţiu
nea de curgere a benzinei prin supapă 
se reduce proporţional cu creşterea 
depresiunii, deci cu mărirea. turaţiei. 
După atingerea regimului norma.! de 
ra.lanti, sertaJul 1 se inchide, acţio
nînd asupra pîrghiei 7. 

Incepînd de la 1 ianuarie 1979, În 
construcţia carburatoarelor jiclorul de 
aer 5 a fost Înlocuit cu un orificiu de 
diametru egal, ia.f supapa 4 şi arcul 
ei au fost îndepărtate. la. carbura.toa-

TIITI AI fliiT ÎNCIPITIIRI ! , 
Unii conducători auto Încearcă o 

plăcere sadică atunci cînd au posibi
litatea să şicaneze un începător ori 
mai cu seamă o începătoare, uitind, 
bineînţeles, că şi ei au purtat cîndva 
«Iămîia» pe parbriz şi la vremea res
pectivă nu le-a plăcut deloc CÎnd alţi 
parteneri de trafic cu vechime mai 
mare la volan, privindu-i cu aere de 
superioritate, le făceau tot felul de 
feste, 

Trebuie să fim de acord că şicana
rea începătorilor este o dovadă crasă 
de lipsă de civilizaţie, de bun simţ, 
dar, În acelaşi o mare 

Nu o timorarea în-
intimidarea 

lor cele mai diverse 
terminat cu accidente, 

Pe banda a doua de 
lează 
că 

şină frumoasă şi dichisită nevoie mare. 
Se apropie În viteză şi frînează lite
ralmente la ciţiva centimetri de bara 
de protecţie spate a maşinii din faţă 
şi începe să claxoneze şi să semna
lizeze disperat cu fază mare, cerînd 
celui dinainte să tragă urgent pe 
dreapta. 

În alte cazuri, pentru a dovedi no
vicilor cît de grozavi sînt, «avansaţii» 
îi dublează şi apoi trec pe dreapta, in 
faţa lor, ştergindu-Ie mai, mai capota, 
ÎnCÎt aceştia, spre a nu fi acroşaţi, fr1-
nează puternic pentru a le face loc «te
merarilon), 

Am văzut chiar alte forme de 
canare, mai bine de derutare a 
I'AlnMoriior. «Avansatuh> trece val-vÎr-

celui cu Iămîia fereastră 
brusc 

retrovizoare faţa 

Colonel VICTOR SECA 

laşi timp o dovadă de crasă inconşti
enţă din partea lor, deoarece nu o dată 
aceştia au căzut victima propriei lor 
ignoranţe. procedînd În acest fel, nu 
demult, pilotul unei «Lada»-1500 s-a 
ales cu o lovitură care i-a sfărîmat in 
întregime partea din spate a maşinii. 
Trecînd În faţa maşinii pilotate de o 
tînără şi frumoasă începătoare, a in
tenţionat să vadă cum va proceda 
aceasta CÎnd se va trezi cu «lada» 
frÎnÎnd puternic la cîţiva metri in faţa 
sa. Şi a văzut! 

Derutarea începătorilor introduce În 
stări de tensiune şi nervo-

zitate. cunoscut din că 
foarte conduc 

"""", ... ,i"""",tî si În această stare 
'mult după 

rele fabricate pînă la 31 decembrie 1978 
supa.pa şi arcul lipsesc de asemenea, 
dar există două canale de aer cu dia
metrul de 3,0 ... 3,3 mm in preajma tu~ 
bului 3, practicate in capacul caJbu
ratorului. 

POMPA DE ACCELERAŢIE 

Cele două obturatoare ale carbura.
toru!ui funcţionează În serie. Pînă la 
deschiderea. obturatorului 
maJe pe o cu rsă 
obturatorul celei de-a. 
blocat mecanic În 
pirghie şi un arc, 
primei trepte este 
nuaJe, atunci 
debloca.tă şi Înt,:"rvine> În funcţionare 
un dispozitiv vacuumatic din 
camera. de vacuum 1, ori-
ficiile 5 şi 6 (fig. 7) cu secţiunile mi
nime ale difuzoarelor maJi din cele 
două ca..mere de amestec. Membra.
na. 3 a. cB.merei de VB.cuum acţionează 
mecanic obturatoru! treptei secunda
re În funcţie de poziţia membrane! 3, 
deci de VaIOBJes. depresiunii din cele 
două camere. Cu cît turaţia şi sa.rcina 
sînt ma.i mari, cu atit depresiunea 
este mai ma. re, arcul 2 este ma.! com-
primat, iar obtura.torul a doua 
se deschide ma.! mult. obtura .. 
torui treptei primare este Închis de 
şofer, depresiunea se reduce, arcul 2 
Închide obturS.torul celei de-a doua 
trepte, iar dispozitivul mecanic de blo
ca!e îl fixea.ză in poziţia Închis. 

In numărul viitor se vor prezenta 
normele de întreţinere şi regla.jul B.ces
tui carburator. 

cultăţile circulaţiei· pun serioase pro
bleme «şoferilor stagiari», 

Este uşor de dedus În acest context 
cît de dăunătoare, de periculoase chiar 
sînt atitudinile de şicanare, de deru
tare a incepătorilor. 

Aceste atitudini iresponsabile in
troduc elemente de pericol, de ten
siune Într-un trafic rutier care din 
multe motive se desfăşoară şi aşa cu 
dificultate, mai ales pe anumite dru
muri, străzi ori În anumite zile, ore etc.' 

Derutarea începătorilor, care se 
«realizează» În numeroase cazuri sub 
forma unor injurii, apostrofări, ame
ninţări, reprezintă pericole nu numai 
pentru novici şi pentru ignoranţii care 
o practică, ci pentru toţi participanţii 
la trafic de pe sectorul respectiv al ar
terei rutiere, 

un începător înspăimîntat 
bruscă< a unui mastodont 

a pierdut controlul vola-
pe sensul de mers. 

,",U"'Llu",en s-a soldat din fără 
autoturisme au fost însă 

motorişti, mo-
că am 

1 



Asaltate de exodul populaţiei rurale 
şi sufocate de sporul demografic, ora
şele se extind ca suprafaţă şi Înălţime 
Într-un ritm nemaiÎntilnit. Cea mai mare 
parte a populaţiei se mută În clădiri 
noi, confortabile, unde indicele de ca
litate al habitatului este foarte ridicat. 
Partea «umbrită» a acestei transfor
mări calitative este adaptarea greoaie 
a omului la noile condiţii de locuit. Fi
reşte, casa veche cu ogradă, pod, ma
gazie etc. oferea un spaţiu fizic mai 
mare, iar trecerea la apartamentul din 
blocul de locuinţe cu spaţii de depo
zitare restrînse il pune pe om Într-o 
mare dilemă privind calitatea de dis
pensabil sau indispensabil a unor obi
ecte. Designerii de mobilier au venit 
primii În ajutorul oamenilor, propunîn
du-le o nouă modalitate de mobilare 
a casei cu dulapuri multifuncţionale, 
paturi, fotolii şi mese extensibile, pie
se de mobilier mod u late, În conse
cinţă, un arsenal de piese noi, repro
iectate sau inventate. Peretele dulap 
a creat, de-a lungul a 25 de ani de cînd 
se fabrică ca produs de mare serie, 
cele mai mari animozităţi intre parti
zanii funcţionalităţii mobilierului şi ar
tiştii decoratori, partizani ai echilibru
lui Între piesele de mobilier şi preocu
paţi de realizarea unei ambianţe. Este 
şi firesc să fim împotriva unui perete 
întreg umplut pînă la tavan de rafturi 
şi dulapuri, senzaţia care predomină 
în vecinătatea unei asemenea piese 
este ameninţarea căderii întregului 
eşafodaj. Totuşi În unele apartamen
te mai mici construirea unui dulap
bibliotecă pe Întreaga Întindere a u'nui 
perete este necesară. Aşa-zisele «bi
blioteci» ce se găsesc În comerţ nu 
corespund tot mereu necesităţilor 
noastre de depozitare şi nu ocupă În 
mod economic spaţiul pe care li-I 
destinăm. 

Soluţia este proiectarea şi construi
rea de către noi înşine a dulapului 
multifuncţional. Înainte de a trece la 
proiectarea lui, vom face o schiţă 
scara 1 :10 a încăperii uhde dorim să-I 
amplasăm. Această schiţă va fi În
tocmită sub formă de releveu. Adică 

D 
E 
S 
I 
D 
N 

E. VARGHEŞ, designer 

vom perimetra atit podeaua cît şi pe
reţii pe care vom monta complexul. 

gură cu şuruburi, deci nu va fi folosit 
pentru confecţionarea uşilor şi latu
rilor În care se prind balamale. În 
consecinţă, vom folosi pentru aceste 
piese panelul' de brad sau tei. 

De asemenea trebuie să ţinem cont 
de grosimea materialelor folosite pen
tru ca gabaritul tronsoanelor să nu se 
modifice şi să nu avem neplăcuta sur
priză ca pentru 5-6 cm să fim nevoiţi 
a reconstrui un Întreg tronson, sau 
să nu putem aşeza cărţile În rafturi 
pentru 2 sau 3 cm. 

Vom evita barurile incorporate, ca 
şi mesele de scris (secretaire) ataşate 
complexului. Vom mai evita încorpo
rarea canapelei sau fotoliilor Între 
trorisoane, chiar dacă spaţiul cîştigat 
este mai mare. Tot mereu colţul de 
conversaţie se va aşeza În opoziţie cu 
dulapul complex, evitînd alăturarea 
pe acelaşi perete a pieselor de mobi
lier cu mari diferenţe de înălţime. 
Tronsoanele destinate păstrării hai
nelor lungi le vom aşeza într-unul din 
capetele (?eretelui mai puţin expus 
privirilor. In mare, cam acestea sînt 
regulile de care trebuie să ţineţi cont 
la proiectarea dulapului complex. 

Ca soluţie constructivă vom alege 
îmbinările cu aracet gros de t'lmplărie 
şi cuie cu capul Îngropat. Pentru a 
rigidiza montajul, vom folosi o placă 

de placaj pe care o vom aplica pe spa
tele rafturilor sau spaţiilor Închise şi 
care este piesa principală de rezis
tenţă. Acest placaj trebuie să fie bine 
uscat şi să aibă o bună planeitate 
deoarece de calitatea placajului folo
sit depinde rigiditatea tronsoanelor. 

Îmbinările se mai pot realiza şi cu 
dopuri de lemn, Însă acest gen de 
lucrare este mai pretenţios şi nece
sită un utilaj complex. 

Uneltele necesare· sînt: ferăstrău 
«coadă de vulpe»; rindea dublă; bor
maşină cu burghie diferite sau o coar
bă; dreptar (vinclu metalic); ruletă sau 
metru de timplărie; cîteva dălţi bune 
de lemn (de preferat cele chinezeşti); 
şurubelniţe; ciocan; un dorn pentru 
ingropat capetele cuielor; un ferăstrău 
cu dinţi mici (bomfaier); prese meta
lice cu şurub (potcoavă); cleşte de 
cuie; banc de tÎmplărie (vezi nr. 7/1979 
din colecţia «Tehnium»). 

Materialele necesare: panel de 15-
18 mm (eventual planşete de desen 
125x100 cm sau 125x2QO cm); P.A.L. 
10-12 mm; placaj de fag 3-5 mm; fur
nir de bază; furnir de faţă (paltin, ste
jar); colţare metalice; cuie, şuruburi; 
glaspapir diferite granulaţii; aracet; 
prenadez; chit de cuţit etc. 

Tn numărul viitor vom reveni cu de
talii amănunţite de construcţie. 

Pe planşa reprezentînd peretele vom 
delimita prin linii orizontale şi verti
cale spaţiile destinate cărţilor, obiec
telor şi spaţiile cu uşi pentru depozi
tări. Pentru aceasta vom grupa obiec
tele pe gabarite, de exemplu: cărţile 
care au latura mare de 18 cm vor avea 
nevoie de un spaţiu Între rafturi de 
maximum 22 cm, dar nu mai mic de 
20 cm, iar pentru colecţiile de reviste 
legate care vor avea latura mare de 
aproximativ 35 cm spaţiul dintre raf
turi se va alege cu 2 cm mai mare, 
adică 37 cm. În acest fel se vor trasa 
pe planul peretelui spaţiile destinate 
cărţilor. Pentru diferite obiecte de artă 
(bronzuri, sticlărie, ceramică etc.) vom 
alege spaţii aerate, care să le pună În 
valoare. Dacă În corpul dulapului vom 
monta televizorul, va trebui să ţinem 
cont de necesitatea aerisirii lui, deci 
spaţiul rezervat lui il vom dimensiona 

o 1110 1.&> aaO 
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cu mai multă generozitate, prevăzînd 
eventual şi găuri de aerisire pe placa 
din spate a compartimentului. 

Vom avea În vedere ca Înălţi mea to
tală a complexului să nu fie mai mare 

-
de 185-100 cm, pentru a nu crea un C 
dezechilibru mare Între el şi celelalte 
piese de mobilier mult mai scunde. 
Dimensiunile optime ale unui com
plex multifuncţional sînt date În fi
gura 1. EI seamănă mult cu aşa-zisele 
biblioteci ce se găsesc În comerţ, 
avantajul construirii lui de către citi-
tor constă Într-o dimensionare mai 
echilibrată, o mai bună structură de 
rezistenţă şi posibilitatea de a ocupa 
complet un anumit spaţiu căruia îi 
este destinat. 

De asemenea şi materialele pot fi 
de mai bună calitate (exemplu, panel 
În locul P.A.L.-ului furniruit). 

Constructia este semidemontabilă, 
fiecare tronson fiind compus din două 
părţi suprapuse avînd punctul de se
paraţie Însemnat. Desigur, dimensiu
nile sînt orientative, cititorul putÎn
du-le modifica În funcţie de necesităţi. 
Vom mai ţine cont de faptul că 
P.A.L.-ul nu permite o asamblan~ sÎ-

1 •• 

, ' 

T 

1 

Schiţă ajutătoare pentru ridicarea 
complexului. 

Releveul locului unde vom monta 
complexul. 

de se~,ar.~ţie in~ 
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Pentru a evita zgmerea sau depu
nerea de praf pe radiocasetofon, este 
bine ca acesta să fie protejat cu o 
husă. Dacă aparatul este staţionar, 
materialul folosit poate fi mai uşor, 
mai puţin rezistent - din bumbac 
sau teroce! -, iar În cazul În care 
este portabii husa trebuie să fie mai 
rezistentEi - din doc, taifun, mol
ton etc. sau piele sintetică (PVC). 
Totodată amintim că nu trebuie făcute 
neapărat suplimenta

Jn liniştit 
uşor, 

casei sau o 
Astfel delimităm acel 

cu scînduri, plăci din PFl sau 

husai 

le Îmbrăcăm cu rogojini sau 
pîn.ză de sac. «camera» rea!i-

trecem ia mobifarea ei 
fără 

TEHNUJM 

avem În casă. 
În vederea confecţionării ei, măsu

răm mai Întîi înălţimea (h), lungimea 
(1) şi lăţimea a aparatului şi tre-
cem imediat realizarea unui tipar 
din hîrtie (fig. 1) la scara 1 :1. După 
aceasta verificăm dacă am croit bine 
tiparul. In continuare Întindem mate-
rialul pe masă şi pe el tipa-
rul, prinzîndu-I, ca să nu se 
deplaseze, cu ace cu gămălie. Pentru 
a nu avea pierderi mari material, 

rezuitate răscroială se 
şi 

husei. Tăierea materialului 
cu 1-2 cm mai mare decît 

tiparului pentru a avea rezerve 
În montării husei. 

partea de sus a husei se prevede 
un tiv mai lat, În el se introduce un 
elastic astfel Încît să se 
strîngă jurul m'lnerului 
(fig. 2). Suplimentar se 
şi un care la 
prins de cu nasturi. 

Pentru o rezistenţă mai mare, col
ţurile husei se Întăresc (se dublează) 
cu bucăţi mici de PVC. De asemenea, 
pentru a proteja aparatul de lovirî 
bruşte (şocuri). husa poate fi dublată, 
iar intre cele două feţe se introduce 
o fîşie subţire de burete. 

Astfel de huse se pot confecţiona 
radiocasetofon, este 

magnetofonu! sau 
fie cu o 

de ase-

consolidare mai bună plăcile se 
între din In loc" holz· 

sau cuie. Placa se 
lăcui cu lac incolor. 

mat sau 
ori 

pot fi 
care se Iăcuiesc. 

se montează peretele 
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Semnalele primare se mixează cu po
tenţiometrele PI şi Pl , semnalul comun 
fiind obţinut după tranzistorul T l' în 
poziţia «înregistrare» (comutatorul K) 
se realizează amplificarea şi filtrarea sem-
nalului frecvenţele sub 180 Hz 
fiind anulate. «redare», circuitul Iu·· 
crează invers, toate frecvenţele peste 
180 Hz fiind anulate. 

"',r,,,.rr,n,.,<:>r,,, 1
5 

vor putea 

I 
D2. ~O ! ~F 

I 

Diodele Dl D:;: de 
tip, vor avea o 

de 20 V, aOlrmţînd 
100-200 mA Puntea va să 
aibă o tensiune de lucru de minimum 

şi curentul maxim 0,5 A. 
Transformatorul Tr. de mică 

Recomandăm un transformator 
la care se vor mai bobina cîteva 
spire în secundar. 

:Releu! «ReI» va aVe'd 

de şi curent de lucru 

I 
IllIE! 

• 

J 

grafierea 
ale mel:liuiui 

este fină, negativele au o bună 
",,..,,,,it,,,iI.,,, şi contrast. E!e corespund 
utilizărilor celor mai diverse, atît 
tru iluminare naturală cit şi ",riifi,..i",!i'!t 

(blitz, becuri 
!sopan ISU se norma! În 

condiţii de iluminare sau cînd 
se impune utilizarea unor timpi de 
expunere foarte scurţi. Granulaţia este 
satisfăcătoare; se impune folosirea 
revelatorilor de granulaţie fină şi ultra~ 
fină. Se obţin imagini de bună cali
tate, cu contrast bun şi o putere sa
tisfăcătoare de redare a detaliilor. 

Ufiiizarea unor filtre la fotografiere 
duce la modificarea expunerii. 

Folosind aparate cu expunere auto
mată, se ţine cont de filtru, micşorînd 

(URMARE DIN PAG. 10) 
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sensibilitatea filmului pe inelul sau 
tamburul destinat sensibilităţii. Co
recţia se face aplicind valorile in DIN 
din tabelul nr. 1 sau luînd valorile 
date direct in tabelul nr. 2. 

Desigur, valorile cuprinse În aceste 
tabele sint principiai valabile şi pentru 
filme de altă producţie avînd aceeaşi 
sensibilitate nominală. 

Filmele ISOPAN sint pancromatice. 
Redarea culorilor la lumină de zi se 
iace într-o scară de corectă. 
La lumină artificială diferente 
de redare faţă de scara de (~ri a ochlu-

dar este nevoie de 
de la 

TABELUL NR. 

filtru 

galben 1,4-deschis 

galben 
2,0 mediu 

galben 
v.erzui 

oranj 4,0 

1. Revelare 
Se poate face in orice revelator; 

rezultatele optimale sînt cele obţinute 
folosind unul din revelatorii Atomal, 
Refinal, Rodina!. Timpii de develo
pare 20<lC) sînt daţi În tabelul nr. 4 
{in 

Durata e'rectivă este în funcţie de 
de contrast pe care dorim să-I 

Abateri de la valo
sînt posibile in funcţie de 

contrastul subiecteiorfotografiate. Va-
date corespund unor intervale 

de iluminare normale ale SU.DleCtlill 

fotografia făCÎndu-se pe 
normală. 

trepte 

--6 

SlABI BIBIIBIBlilTArl 
În practica fotografică şi cinemato

grafică se folosesc pe plan mondial 
mai multe sisteme de determinare şi 
apreciere a sensibilităţii materialelor 
fotosensibile. Pentru utilizator este 
important să poată echivala sensibili
tatea diferitelor materiale fotosensibile 
la valorile unui sistem utilizat cu pre
ponderenţă. Vom da Îno continuare un 
tabel restrins de echivalente, fotoama-

ASA şi aSI 
DIN GOST 

torului rămÎnîndu-i sarcina de a citi 
cu atenţie ambalajul materialelor foto
sensibile nou folosite. 

Tabelul cuprinde sistemele DIN (gra
de germane), GOST (grade sovietice), 
ASA (grade americane), BSI (grade 
engleze), Scheiner, Weston şi ISO. 

Sensibilitatea indicată a materialului 
se obţine În condiţiile de developare 
standard date de firma producătoare. 

Scheiner 
Weston ISO 

aritmetic logaritmic Europa America 

9 6 6 U)O 19° 16° 5 

12 11 12 22° 22° 19° 10 2 

15 2:2 25 25° 25° 22° 20 3 

27° 24° 

28° 

Uscare 
de uscare, filmul se ţine 

1-2 minute intr-un detergent pentru 

TABELUL NR. 2 

filme tip Agepon sau F 905 (diiuţie 
1+200). 

Sensibilitate echivalentă 

DIN galben 
deschis 

galben 
mediu 

galben 
verzui oranj 

(Pentru ~sopan ca la 

Pentru uşoara identificare sortimen
tală a hirtiei AGFA GEVAERT, punem 
la dispoziţia celor interesaţi modul ei 
de codificare. 

Partea literală se referă la 
emulsiei fotosensibile şi la 
ei. Astfel, se disting următoarele no
taţii: 

B-Brovira - hirtie pe bază de bro
mură de argint pentru măriri. Micile 
schimbări de tratament nu modifică 
tonul imaginii. 

PR-Portriga Rapid - hirtie pe bază 
de c!orobromură de argint, cu sensi
bilitate ridicată, pentru măriri puter
nice. Asigură o granulaţie mai fină 
decit Brovira. În funcţie de tipul reve

se pot obţine tonuri diferite 

- h frtie cu cloro
cu grad de alb 

Tonalitatea se 
de revelator. 
contrast se 

C. VASILE 

EH (6) - foarte contrast 
Cifrele din paranteze corespund co

dificării internaţionale pentru gradul 
de contrast. 

Prima cifră, care este 1, se asociază 
grosimii hirtiei. Suportul poate fi sub
ţire (hirtie) sau gros (carton). Grupul 
este format dintr-o cifră sau două la 
hirtiile subţiri şi din trei cifre la carton. 

A doua cifră din notaţie se referă 
la culoarea de fond a imaginii: 1 - alb, 
2 - chamois, 3 - fildeş. 

La hirtiile subţiri, pentru culoarea 
aibă nu se mai pune cifra a doua. 

Ultima cifră desemnează tipul su-
prafeţei: 

1 -lucios; 
2 - semimat; 
2a - semimat granulat; 
3 - mat; 

- granulat mat; 
- raster; 

8-



Apariţia circuitelor integrate pe scară 
largă a pus la .îndemîna publicului cal
culatoarele de buzunar, strălucită reali
zare tehnologică, ce răspunde nevoii co
tidiene de a rezolva probleme mate
matice. 

Expresie a miniaturizării extreme în 
domeniul tehnicii de calcul, calculatorul 
de buzunar se deosebeşte de omologul 
său superior prh'1 modul de execuţie al 
programelor. Aceste programe, cores
punzătoare tastelor de care dispune un 
calculator de buzunar, sînt concepute de 
programator şi introduse de fabricant 
Într-o memorie al cărei conţinut nu mai 
poate fi modificat de utilizator, printr-o 
activitate cunoscută sub numele de «firm
ware». Fără a renunţa la conceptul de 
«firmware». calculaton.il obisnuit rulea
ză programe ce pot fi lesne 'modificate; 
această calitate improprie calculatorului 
de buzunar conferă calculatoarelor mari 
flexibilitate, exploatată de utilizator prin 
activitatea cunoscută sub numele de 
«software ». 

în concluzie, putem reţine ideea că în 
timp ce· calculatorul de buzunar pără
seşte banda de montaj, dotat cu inteli
genţa necesară pentru rezolvarea unei 
game de probleml.; matematice limitate, 
în acelasi stadiu, calculatorul mare oferă 
infinit ~ai multe de dezvol-
tare si utilizare a sale de cal-
cul prin activitatea 

Pentru claritatea expunerii ne vom 
referi în continuare la un calculator 
buzunar ipotetic, un model simplu care 
oferă 7 functiuni înscrise taste (+, 

x2
, F,~~, M+, M--

Din punct de vedere lUllCţlOllaL el 
este compus din 3 blocuri 

1. unitatea centrală (procesorul); 
2. blocul de introducere a operaţiilor 

(tastatura) ; 
3. unitatea de afişare. 
1. Unitatea centrală, procesoruL eSte 

TASTATURĂ 

eUL 
B 

BUZUNAR 
Ing. GH. SAMOILÂ 

blOCUl. cel mai important din configu
raţie. Ea recunoaşte orice funcţie intro
dusă de la tastatură si execută, în con
secinţă, un program' al cărui rezultat 
este afişat. Pentru aceasta ea dispune de 
o structură compusă din: 

- un bloc aritmetic; 
- o memorie de comandă. 
Structura unui astfel de calculator 

este prezentată în figura 1. 
Blocul aritmetic conţine: 

un registru de intrare; 
un registru de lucru; 
un registru acumulator; 
un registru de memorie. 

Registrul de intrare este totdeauna 
afişat. El conţine cifrele introduse de la 
tastatură şi rezultatele tuturor opera
ţiilor, cu excepţia celor M+ şi M-. 

Registrul acumulator este utilizat în 
toate operaţiile aritmetice şi memorează 
o copie a registrului de intrare referi
toare la toate rezultatele. Aceasta per
mite introducerea unui alt număr în 
registrul de intrare, fără să se piardă un 
rezultat intermediar. 

înmulţirea şi împărţirea necesită 3 re
gistre pentru memorarea înmulţitorului 
sau a împărţitorului. Pentru aceasta este 
utilizat registrul de lucru, împreună cu 
registrul acumulator şi registrul de in
trare. 

Registrul de memorie este utilizat nu

MS, 

a memora un număr ce va 
ulterior. Este complet 

operaţii poate mo
cOJmenzile de memorare 

Meme'ria dt:: comandă conţine progra
mele transferurilor între regis
trele blocului aritmetic. Ea conţine 3 zone: 

- o zonă dedicată ce 
realizează citirea introdu-
cerea numerelor şi a 'U"LlllllJ! 

- o zonă de realizare a algoritmilor 
de adunare, scădere, înmulţire, împărţire, 
X 2', jX,- /O. Algoritmii sînt transpuşi 
în comenzi Între registre şi operatorul 
aritmetic şi înscrişi sub forma unor 

REGISTRU· 
ACUMUl:ArOR 

1 

cuvinte de comandă în memoria de co
mandă; 

- o zonă dedicată afişării rezultatelor. 

INDIO\ TII DE UTILIZ\RE 
PEN1R ti 0\ LCU LA TOARELE 

DE BUZUNAR 

Vom prezenta indicaţii de utilizare 
pentru un calculator ştiinţific de tipul 
TI-30, care, avînd un caracter general, 
pot fi utile şi pentru alte tipuri de cal
culatoare de buzunar. Prezentarea face 
apel la cunoştinţele dumneavoastră ele
mentare de matematică, reîmprospătîn
du-le unora, completîndu-le altora, în 
asa fel încît utilizarea calculatorului să 
fi~ făcută eficient, exploatîndu-i toate 
posibilităţile de calcul. 

CONSIDERA TII DE UTILIZARE A 
MTERIEI 

Utilizati bateria de 9 V standard care 
asigură c~a 20 de ore de funcţionare. 
Nu lăsaţi bateria în aparat, atunci cînd 
nu utilizati calculatorul vreme îndelun
gată, deo~rece scurgerea lichid ului din 
baterie duce la distrugerea contactelor 
tastaturii şi a circuitului imprimat prin 
oxidare. 

Afişarea unor caractere nenumerice, 
ciudate pe display, este un semn că viaţa 
bateriei este terminată. . 

în cazul în care intenţionaţi să utili
zaţi un alimentator de la reţea confec
ţionat ad-hoc, trebuie luate precauţii 
speciale deoarece la pornire creşterea 
«în rampă» a tensiunii de 9 V se dove
deşte cîteodată incapabilă de a anula 
conţinutul registrelor interne ale calcu
latorului. Este necesar ca după pornire 
să acţionaţi tasta ON;,C de două ori, 
asigurîndu-se în acest fel iniţializarea 
aparatului. 

AFIŞ'\JUL 

Pentru a verifica afişul, apăsaţi tasta 
Î ON/e 1, apoi apăsaţi tasta 8 pînă ce 
afişajul se umple cu 8. Trebuie să fie 
8 cifre şi toate aprinse (verificaţi aprin
derea tuturor segmentelor). 

Se pot introduce 8 cifre zecimale în 
calculator; introducerea în continuare a 
altor cifre este ignorată (intern totuşi 
calculatorul lucrează pentru precizie, cu 
11 cifre zecimale). 

Apăsaţi .1 ONfC I de două ori, apoi 
apăsaţi tasta [+ / - 1 de schimbare a 
semnului. în acest fel se' introduc nume-

comod, este realizat din 8 cifre 
cifră fiind formată din 

8 segmente, fiecare segment fiind, de 
fapt, o diodă luminoasă. 

TASTA 1 OFF 1 ~I ECONOMISlREA 
ENERGIEI 

Apăsarea tastei 1 OFF I conduce la 
deconectarea tensiunii bateriei. Apăsa
rea tastelor I OFF I şi IONiC] succe-
siv anulează conţinutul tuturor registre
lor, inclusiv al memoriei calculatorului. 

în cazul în care calculatorul este lăsat 
în activitate fără să se acţioneze vreo 

tastă, calculatorul intră în programul 
de economisire a energiei bateriei astfel: 

1. După 25-30 de secunde, afişajul 
(care consumă cea mai multă. energie) 
se reduce la un singur punct zecimal, care 
se plimbă de la stînga la dreapta Ime
diat ce se actionează o nouă tastă, afişajul 
«revine la ~iată». Se recomandă acţio
narea tastei I ExC I de două ori, pentru 

ca registrele interne să nu fie afectate. 
2. Cînd calculatorul continuă să plim

be punctul zecimal, după 7 pînă la 14 mi
nute, se deconectează automat ca şi cum 
s-ar fi acţionat tasta 1 OFF 1. 

Aceste două calităti salvează cam 50~1o 
din viata bateriei. P~oblema «spinoasă» 
a uitării calculatorului în funcţiune este 
astfel rezolvată. 

TASTELE DE MZĂ [±] c:J 
EJ IT] ŞI 0 

Functiile de bază ale calculatorului 
sînt îns~rise pe tastele de mai sus. Ele 
sînt reprezentate de cele 4 operaţii (+, 
-,X, +). 

Sistemul de operare algebric (S.OA.) 
al calculatorului vă permite să introdu
ceţi o problemă matematică ce conţine 
cele 4 operaţii ş~ apăsînd tasta "0 să 
obtineti rezultatul. 

Cînd apăsaţi tasta I~, toate opera
ţiile care aşteaptă să se producă în inte
riorul calculatorului sînt încheiate, obţi
neţi rezultatul şi calculatorul este liber 
să rezolve următoarea problemă: 

Exemple: 
[]] I==:J Din totalul de 5000 de 

piese existente în magazie, în data de 
.. 24 aprilie sînt extrase în două rate 

2 312 piese şi 1 798 de piese şi se pri
mesc 2 000 de piese. Care este stocul 
existent la sfirsitul zilei? 
Apăsaţi . Afişaj/Stoc existent 

5000 El2312 E11 798 m 2000 0 
2890 0 IT]. O tonă de nisip costă 
200 de leI. Cît vor costa 450 kg? 

Apăsaţi Afişaj 

(200) ElI 000 IX! 450 = 90 

S.O.A. - SISTEMUL DE OPERARE 
ALGEBRIC 

Matematica este o ştiinţă care nu per
mite două răspunsuri diferite la aceeaşi 
serie de operaţii. Datorită acestui fapt, 
matematicienii au stabilit o serie de re
guli universal acceptate, cînd sînt mai 
multe operaţii amestecate în acelaşi cal
cul. De exemplu: 

1+10-2x 14+7=? 

are un singur răspuns corect (îl cunoaş
teţi? Este 9). 

Puteţi pune această problemă direct 
în calculatorul cu S.o.A. în ordinea de 
la stînga la dreapta şi veţi obţine răs
punsul corect (nu toate calculatoarele 
pot însă face aceasta). Un calculator cu 
sistem de operare algebric primeşte toate 
numerele şi operaţiile probleme~ le sor
tează şi aplică toate regulile operaţiilor 
matematice, lăsîndu-te să vezi şi rezul
tatele intermediare. Un calculator cu 
S.OA. face operaţiile în următoarea or
dine: 

1. Funcţia cu variabile singure sin, 
cos, tg, log, lnx, x2, Jî 1/ x, /O, IW 

2. Funcţia exponenţială y" şi radicali 

TASTELE 

împărţiri 

scăderi 
încheie toate operaţiile. 

rn - PARANTEZELE 

Într-o gamă variată de este 
necesară specificarea anumite or-
dini Parantezele fac posi-
bilă o serie de numere 

cal-

(CONTINUARE iN NR. VIITOR) 
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I.A.E. M. produce o gamă 
largă de aparate de măsură 
de Înaltă calitate: contoare 
electrice monofazate şi tri
fazate, blocuri de măsurare 
diferenţială a energiei elec
trice active, aparate electro
magnetice, magnetoelectri
ce şi ferodinamice de ta
blou, logometre, miliamper
metre regulatoare, milivolt .. 
metre, frecvenţmebe, şun
turi interschimbabile şi ca-

Este un aparat precis, portab-il, fo
losit pentru măsurarea tensiunilor (c.a. 
şi c.c.), a curenţilor (c.a. şi c.c.), a 

şi a nivelului de audio-
Se caracterizează do-

de măsurare, mare 
"'""""""',,, sensibilitate ridicată ·şi 

nT .. .:'I·"" .... 'i'''',~" comodă. 

1) 

Tensiune continuă: 

bluri de legătură calibrate, 
turometre electrice, panouri 
pentru testarea autovehicu
lelor etc. 

De o apreciere deosebită 
din partea beneficiarilor se 
bucură şi aparatele de la
borator: milivoltmetre, volt
metre şi ampermetre mag
netoelectrice, clasa 0,2; mili
ampermetre, ampermetre şi 
voltmetre feromagnetice, 
clasa 0,5; wattmetre electro
dinamice, clasa 0,5; am per
metre, voltmetre şi wattme
tre electrodinamice,. clasa 
0,2. 

Printre aparatele portabile 
pentru verificare şi control 
menţionăm: multimetre 
(MF.-35 şi MA VO-1), mega
ohmmetre tranzistorizate 
ohmmetre magnetoelecbi<4 
ce cu 4 domenii, 'U ...... .,."" .. , "",1' .. "", 

. cu furcă etc. 

7,5mV (clasă 1,5) 
1-2,5-10-25-100-250-500-1 000 V 

(clasă 1) 

şi 

'1 



IPT sa 
Tranzistorul BFY 90 este de tip npn 

cu siliciu, În capsulă metalică. Are 
frecvenţa de tranziţie 1,4 GHz, un 
cîştig În putere de 23 dB la 200 MHz. 

Este destinat a lucra in etaje le de 
intrare, cum ar fi amplificatoare de 

radiofrecvenţă sau amplificatoare de 
antenă pentru TV şi radioamatori. 
Prezentăm schema electrică recoman
dată de constructor. 

I.C.C.E. - BUCUREŞTI 

TISTIR 
Aparatul conţine două tranzistoare, 

un circuit integrat şi o celulă de afişaj. 
Măsurătorile indicate sint intre 0,4 V 
care reprezintă starea zero şi 2,4 V 
care reprezintă starea unu. Elementul 
de afişaj este conectat ca să indice 

Of 

HIJJJlR8 

cifra O sau cifra 1. Pe afişaj mai există 
şi electrodul pentru punct cind acesta 
luminează, indică prezenţa impulsului. 

«RADIO» - U.R.S.S. 

+38 

NG 
f,2K 

'U-IITRU 
Primul tranzistor este montat ca re'" 

petor pe emitor, 
acesta o imlJedlal1'ţă 
de 500 
următorul tranzistor este apoi redre-

are o sens.ibilifafe de 200-
la de scală 

se face potenlio-

«RADIOElECTRONIC» -
R.P .• POLONĂ 
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CARNET 
EDITORIAL 

In colectia {(Auto», publicată sub egida Editurii tehnice, semnalăm o intere
santă lucrare realizată de C. Negrea şi T. Paveleseu - Ambreiajul şi cutia 
de viteze. Adresindu-se la un nivel accesibil atit amatorilor cit şi specialiştilor, 
volumul contribuie la cunoaşterea temeinică a funcţionării instalaţiilor şi meca
nismelor din componenta autovehiculelor, facilitind efectuarea intr-un mod cali
tativ superior a operaţiilor de intreţinere, a reparaţiilor curente şi a reglajului. 

Autorii prezintă În cuprinsul volumului construcţia, funcţionarea şi exploa
tarea tehnică a diverselor tipuri de ambreiaje şi cutii de viteze cu care sint echi
pate autovehiculele cu ma.re pondere În parcul naţional, din producţia internă 
şi din import. 

S H , 

ORIZONTAL: 
1. «Piatra» Bucegilor (2 cuv.). 2. În 

vilă! - Popas turistic in Paring -
Trecut prin ploaie. 3. Aşezare turisti
că in Munţii Gutin - In brazii de mun
te. 4. «Escaladează» crestele de mun
te - Cete! - Arbore fructifer tropi
cal. 5. Tum pe jumătate - Intrare in 
sat' - loc de odihnă şi agrement. 6. 
Acesta (pop.) - Impodobite cu flori 
- Un inscris pe case (abr.). 1. Bază 
turistică in judetul Braşov - Un pa
har cu bere. 8. Cabană turistică in 
zona Suharduiui - Nave la fundul 
mării. 9. Zonă turistică in Carpaţii 
Orientali - În cetină! - Mai mult 
decit un turi.st obişnuit. 10. Emite! -
Cabană in apropierea lacului Bodi. 
11. Trecătoare in munti - «Urlătoa
rea» de la Buşteni. 12. Sculati de di
minea1ă - Virful din Bucegi. 

TEHNIUM 9{80 

Pe o masă sînt 10 fişic uri ,cu cîte 10 
monede fiecare. Unul dintre fisicuri con
ţine bani falşi, care nu se deo'sebese de 
cei autentici decit prin greutate, fiind mai 
uşori sau mai grei cu un gram. Cunoscînd 
greutatea unei monede adevărate (10 gra
me), din cite CÎntăriri puteţi detecta fişicul 
cu bani falşi? 

CUVINTE INCRUCIŞATE 

VERTICAL: 
1. Un munte şi o cabană (2 cu v.). 

2. Popas turistic În Delta Dunării -
O iau speologii in peşteră. 3. In Car~ 
patU - Drumul marcat pe munte. 4. 
Trei in Ardeal - Popas de munte pi
toresc - Intrare În Sinaia! 5. Cabană 
din masivul Tarcu - Plată la moară. 
&. In casă! - lntreprindere comercială 
de stat - Veche măsură. 1. Bogăţia 
Apusenilor - Un nume de fată -
Drumul dus-intors pe aceeaşi potecă. 
8. Ţesătură de Iină- Caută izvoarele. 
9. Cabană in Muntii Banatului - Virf 
de munte. 10. Comună in judetul Su
ceava cu un monument istoric din 
sec. XVII - «Infern». 11. lac de 
munte - In vulcani - Prima notă. 
12. Ca piatra de munte - Prinde 
păstrăvi. 

YOGA SI SOMNUL , 
Tradiţia popoarelor - făurită În mi

lenii de observare amănunţită a vie
ţii - a stabilit fără tăgadă că «noap
tea e un sfetnic bun!». Intr-adevăr, 
cîţi dintre noi nu am simţit, după un 
somn profund odihnitor, că ţîşneşte, 
clară, din străfundul minţii noastre, 
soluţia unei situaţii aparent fără ieşi
re, sau a cărei rezolvare ne scăpa 
seara printre degete. Dealtfel, utiliza
rea somnului drept «perioadă activ
Dashră» s-a impus deja În ansamblul 
to~,nj, ... iI"r de stimulare a creativităţii. 

E>qD!ic;aţila constă in faptul eă În timpul 
""unn." .. j - cu CÎt acesta este mai 
uan ... I1 ..... mai punctat de vise, cu atît 
mecanismele pro-

anterior prin ma-
pentru o anume 

tind să se rezolve mai Să re
marcăm Însă cele două condiţii ma
jore: o cit mai Dr4)flllnldli n,fI'A~FU"i!h 

pare cotidiană 
rezolvat şi un somn 
mai dens, primul pas r.:>y\ 1"0 ? (f!l1"\tÎI'IN I 11-1 

totala desprindere de respecti,!a 
problemă - odată cu urcarea an 
pat. Să reţinem că tocmai lipsa acestei 
deconectări, continuitatea gindurilor 
reprezintă adesea cauza primară a 

DE CINCI ORI? 

insomniilor! Exerciţiul propus azi În
cearcă să remedieze exact această 
fază crucială pentru somnul nostru. 
• Deci, iată-ne întinşi la orizontală, 
În poziţia preferată, În intunericul plă
cut .... Închidem ochii şi căscăm din 
toate puterile, intinzîndu-ne cit mai 
bine .• Încercăm să imaginăm bolta 
albastră a cerului şi urmărim, tot ima
ginar, zborul cu unghiuri şi volute 
neaşteptate ale unei păsări minuscu
le .• Pentru mulţi faza aceasta este 
suficientă .• Oricum, dacă mai sîn-
tem conştienţi, luind amin-
te la respiraţia noastră. Urmărim li-

pasărea pe boltă, simţind cum 
intră şi iese nas. • 

Nu intervenim, 
al" alt:cirne\i'a 

amănunt 
multor 
Yoga ; ... + .... "".,,,,15 

niştiţi, bine 
mai destinşi, corpului (a că
rui prezenţă, tot mai vagă, abia o mai 
bănuim) un foarte serios şi cald 
«noapte bună» (sau «refacere totală», 
«odihnă to~Iă}) etc.) .• Dormiţi ... 

Pref. MARIO VASILESCU 

1. Cubu~ bila, cilindrul; 2. Se şterge cifra 2 de la sfîrşit şi se adaugă 
În fată; 3. In plută - 480 m/s; in aer - 333 m/s; 4. O virgulă; 5. De 22 
de ori cu condiţia să nu se pornească de la o poziţie În care ele sînt 
suprapuse. 

1 

1 

VACANTA MARE 
1. Băiat - Mame; 2. Elev - Comes; 3. lizuca - Ode; 4. Ici - Aser 

- N; 5 .. Ge - Isac - Pi; 6. A:.- As- Roman; 7. Natale - Ip; 8. Con 
- Senin; 9. Semon - Coca; 10. Puişor - Rat. 

1 13 3 

23 

t 



uvm OCTAVIAN - Oradea. Ve
rificarea reţelei electrice se poate face 
cu un tub cu neon înseriat cu un re
zistor de 30-100 kfl. Introdus În borna 
la care este conectată faza, becul va 
lumina. Asemenea becuri 

sub forma 

Amplificatorul are identice tranzistoa-
rele 1 şi 3. A fost cu pie-
sele indicate si nu stim 
cum se va comporta adudndu-i mo
dificări. 

Desigur, puteţi monta un aparat de 
radio pe autoturismul dv. Modul cum 
se execută o instalaţie de antiparazi
tare a fost publicat de curînd la ru
brica «Auto-Moto», Pentru măsură
tori de rezistoare găsiţi materiale apă
rute În paginile 4-5. 
ROTH lADISlAU - Sighişoara. 
Neavînd mufa intermediară, procedaţi 
În felul următor: magnetofonul să func
ţioneze pe redare; cu o cască deter
minaţi pe care picioruşe din mufă aveţi 
semnal. Determinarea se face fată de 
masa magnetofonului. Deci de "a a
ceste picioruşe se ia semnal pentru 
alt magnetofon sau amplificator. Se 
trece apoi magnetofonul pe poziţia În
registrare (se apasă stopul), cu un 
vîrf de şurubelniţă se testează picio
ruşele din mufă care corespund aces
tui mod de lucru. Depistaţi aceste Ie-

se confecţiona cabluri pen-
redare. 

Bifov. 

publicat; revedeţi colecţia «Tehnium» 
pe anii 1978-1979. 
OPRIŞ MARIN - jud. Dolj. Fiind 
un aparat de producţie industrială şi 
din fenomenele pe care le prezintă, 
rezultă că depanarea poate fi făcută 
numai de o cooperativă specializată. 
FlEŞERIU ADRIAN - Deva. Re
dînd fără distorsiuni casete înregis
trate Înseamnă că partea mecanică 
nu este dereglată. Trebuie să verifi
caţi partea electron iCă, cînd casetofo
nul este pe «Înregistrare», şi anume 
dacă apar sau nu oscilaţii. Verificarea 
o puteţi face cu o cască, prin tatonări 
În montaj. 
VABDA MIHAI - jud. Caraş-Seve
rin. Puteţi monta un selector de ca
nale, asigurîndu-i alimentare electrică 
separată. 
POPA CORNEL - Braşov. În locul 
tranzistoarelor BFX 89 se monta 
direct BFY 90 fără În sche-
mă. 

Mon-
vă a fost experi-

tranzistoarele notate pe 

VLADI - Adjud. 
"",-,,,,,,1'<:1 În numerele viitoare ale 

de centrale elec
dv. are 

de 


