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Pentru recepţie, semnalul vine selectat de bobina 
L 1 şi condensatoarele aferente, apoi prin comuta
torul Si este aplicat filtru lui L3-Cio' Semnalul este 
detectat de dioda D3 şi prin intermediul potenţio
metrului P este introdus În amplificatorul de audio
frecvenţă şi ascultat În difuzor. La emisie, difuzorul 
ţine loc de microfon. Deci semnalul de la difuzor, 
prin comutatorul Sz, poziţia 1, este aplicat amplifica
torului de audiofrecvenţă (fig. 1). 

Oscilatorul local, prin comutatorul S3' primeşte 
alimentare şi generează semnal care, amplificat de 
tranzistorul T1 , este trimis spre reţeaua electrică, 
respectiv spre corespondent. Constructorul trebuie 
să aibă În vedere ca toate filtrele să fie acordate pe 
aceeaşi frecvenţă, coincidenţă ce trebuie asigurată 
şi la postul corespondent. 
Atenţie! Se va asigura o bună izolaţie Între Înfă

şurările bobinei Li' 'iar condensatoarele Ci şi ~ tre
buie să aibă o tensiune de izolaţie de cel puţin 1 kV. 
Transformatorul de reţea trebuie să debiteze in 
secundar o tensiune alternativă de 2 x 10 V (fig. 2). 

FUNCTIONAREA INTERFONULUI 

Aparatele se montează În Încăperi diferite Între 
care se stabileşte contactul audio prin poziţia pornit. 

Pentru Început se apasă pe cheia telefonică În 
poziţia emisie şi pe butonul apel. 
După confirmarea răspunsului, se poate emite 

mesajul al cărui sfîrşit este menţionat. Se pot utiliza 
mai multe aparate pentru mărirea funcţionalităţii 
interfonului. 
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Indiferent ce se doreşte de la un tran
a putea funcţiona, el tre

buie polarizat cu tensiuni conti
nue adecvate. Această polarizare, care 

valorile de repaus ale tensiuni-
lor joncţiuni şi ale curenţilor In, lc şi 
lE' ceea ce se numeşte regimul conti-
nuu de funcţionare, în timp ce variaţia 
mărimHor respective în jurul valorilor 
de repaus dă regimul alternativ sau va
riabil. Cele două regimuri sînt în reali
tate interdependente şi analizarea lor 
separată - impusă de considerente di
dactice - riscă prin comiterea unor 
erori cantitative sau chiar a unor gre
şeli de principiu. Centrul de greutate 
al analizei il constituie planul caracte
risticilor de ieşire, unde se urmăreşte 
punctul de funcţionare, trasîndu-se 
dreapta de sarcină a tranzistorului în 
condiţii date. 

Pentru regimul continuu se defineşte 
sarcina tranzistorului ca rezistenţa to
tală a componentelor exterioare plasate 
în circuitul emitor-colector, în serie cu 
sursa de Ea se notează 
cu Rsc (S - - continuu) şi 

m~)n1:allJl cu emitorul comun 
valoarea: 

este în întregime utilizabilă. In 
rînd trebuie excluse pen
tru a respecta condiţiile lc> I cEo şi 
U CE > U CE saturatie amintite anterior. În 
al doilea rind trebuie avut în vedere ca 
puterea dezvoltată de joncţiunea BC să 
nu depăşească limita maximă admisă 
(puterea de disipaţie maximă) pentru 
tranzistorul dat. Locul geometric al 
punctelor caracterizate prin aceeaşi pu: 
tere disipată formează o curbă, mal 

precis hiperbola de izoputere, de ecuaţie 
Ic'U CE = constant (la temperatura dată). 
Limitarea amintită mai sus impune pla
sarea punctelor de funcţionare sub hi
perbola de izoputere maximă. Proble
ma se pune, în special, la amplificatoa
rele de putere şi la montajele care soli
cită tranzistorul pînă în apropierea li
mitelor maxime admise. In astfel de 
cazuri, hiperbola de izoputere maximă 
este primul factor luat în consideraţie, 
şi anume pentru temperatura maximă 
la care se preconizează să funcţioneze 
tranzistorul. 

Conform celor discutate, zona posibilă 
de a tranzistorului este deli-
mitată curba de saturaţie, hiperbola 
de caracteristica 

haşurată 

Ucc 

ZONA 
t=UNCTlONA.RE 

Po~I~\LĂ 
iJ 

emitor spre colector. În direcţia termi
nalului bază însă, rezistenţa rBO este apre
ciabil mai mare, zona bază comport în
du-se în această directie ca un conduc-
tor lung şi subţire. . 

Rezistenţa rEO include rezistenţa jonc
tiunii de emitor şi pe aceea a zonei 
~mitorului. Analog, r co include rezis
tenţa joncţiunii de colector şi pe cea a 
regiunii colector (mult mai mică în com
paraţie cu prima). 

Un model mai elaborat, care a căpă
tat în ultima vreme o largă răspîndire, 
este acela de reprezentare a tranzisto
rului ca pe un cuadripol electric (cir
cuit cu două terminale de intrare. şi 
două de ieşire), descris cu ajutorul unor 

hibrizi - h care provin 
combinarea a două dimen-

sional opuse conductanţă, 
respectiv frecven-
tă a parametrilor 

po:sibHitate:a măsurării lor 

---~p-----Q)O 

UCE 

Factorul de amplificare in curent: 
hZ1 = dlz/.M 1 pentru Uz = constant 
determină valoarea amplificării în cu
rent alternativ în condiţii fără sarcină la 
ieşire (Rs=O). 

Admitan;a de ieşire: hu =Ll12/LlU 2 
pentru Il = constant reprezintă admi
tanţa internă (în curent alternativ) a cir
cuitului de ieşire. Păstrarea constantă a 
valorii lui 1 J asigură independenţa pa
rametrului de circuitul de intrare. Mă
rimea hu se măsoară în siemens sau 
Q- 1 (1 S = 1 Q- unitate Întîlnită in 
unele cărţi mai şi sub denumirea 
de mho (de la ohm inversat). Ea este 
adeseori înlocuită in practică prin mă
rimea inversă, numită rezistenţă 
(sau impedanţă) 

Parametrii h pot nu 
numai măsurarea variaţiilor cu-
rent tensiune, ci prin măsurarea 

valorilor maxi
ale acestor 



pnp reD 
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dice suplimentar, anume simbolul ter
mi!lalului comun (E, B, respectiv C). 

In cazul montajului EC, pentru care 
Il = IH, 12 = le, V 1 V m, şi U 2 = V CE, 
semnificaţiile parametrilor h sînt: 

hllE=L\VBEIL\IH la Va = constant; 
hI2E=L\VHEIL\VCE la IB = constant; 
h2J1!:=fJ=Mclt:.IH la Va = constant; 
h211!= L\IelL\V ee la IB = constant. 
Pentrn montajul BC (1 1= lE, 12 = le, 

VI = V EB şi V 2 = V eB) avem, conform 
definiţiilor: 

hllB=L\VEBIL\IE la V CB = constant; 
h12B=L\VEHIL\VeB la le = constant; 
h21B =a=L\lclL\IE la U eB= constant; 
h22B=L\IclL\UcB la lE = constant. 

Prezentăm în continuare construcţia 
unui dispozitiv de temporizare cu durata 
reglabilă în intervalul orientativ 2 -150 s, 
destinat iluminării holurilor de trecere, 
coridoarelor, scărilor etc. Pentru a putea 
comanda un număr suficient de mare de 
becuri alimentate de la reţea (maximum 
10 becuri de 100 W), s-a folosit un releu 
ale cărui contacte de lucru suportă cu
renţi de cel puţin 5 A, avînd izolaţia co
respunzătoare tensiunii de 220 V. Va
lorile pieselor indicate pe schemă co
respund unui releu cu rezistenţa bobinei 
de cca 120 n şi cu anclanşare fermă Ia 

~------------------~'r-------~ 
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Din modul în care au fost definiţi, re
zultă că parametrii h sînt uşor accesibili 
măsurătorilor directe, condiţiile Il = 
= constant, respectiv U 2 = constant, 
putînd fi lesne realizate. în cele ce urmea
ză vom ilustra posibilitatea determinării 
lor grafice pentru un punct de funcţio
nare P dat, utilizînd reţelele de curbe 
caracteris tice. 

În cazul montajului EC, parametrii 
h21E şi h22E se determină pe baza ca
racteristicilor de ieşire, le = f (U eE) pen
tru IB = constant (fig. 52). Pe dreapta 
U CE = constant, care trece prin punctul 
de funcţionare P ales, se iau punctele 

auxiliare A şi B, aflate la intersecţiile 
dreptei cu caracteristicile Învecinate. Se 
determină grafic diferenţele ,1.Ic şi L\IB 

între A şi B, din care rezultă apoi h21E = 
= fi = L\IclL\IB· 

Pe caracteristica punctului P se aleg 
apoi două puncte, C şi D, de o parte şi 
de cealaltă a lui P, cît mai depărtate 
(dar situ .... ate încă în porţiunea liniară a 
curbei). Intre C şi D (deci pentru I B = 
constant) se determină grafic L\Ic şi 
L\U CE, de unde se calculează apoi h22E= 
= L\Icl L\D CE' 
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MARK ANDRES 

tensiunea de 20 V. 
FUNCŢIONARE 

Apăsînd pentru un timp scurt unul 
dintre butoanele BI ... Bno becurile LI .. .Ln 
primesc tensiune de la reţea (faza) şi se 
aprind. Simultan este alimentat şi trans
formatorul Tr., care intră astfel în func
ţiune. Tensiunea debitată de secundarul 
său este redresată de puntea Dt - D4 şi 
filtrată de condensatorul CI' Tensiunea 
continuă rezultată alimentează dispozi
tivul de temporizare, care este de fapt 
un circuit basculant triger Schmitt, avînd 
ca sarcină în colectorul tranzistorului T 2 

tactele K ale acestuia (normal deschise) 
se închid şi astfel alimentarea becuri lor . 
şi a transformatorului este automentinută 
după eliberarea butonului apăsat.' 
După scurgerea intervalului de timp 

prestabilit, tensiunea la bornele conden
satorului C2 atinge pragul necesar pentru 
intrarea în conducţie a tranzistorului T ,. 
în acest moment T 2 este blocat, releul 
se eliberează şi contactele K se deschid, 
întrerupînd alimentarea be~urilor şi a 
transformatorului. Condensatorul C2 se 
descarcă într-un timp scurt prin R2' T, 
şi R3' montajul devenind astfel pregătit 
pentru un nou ciclu de temporizare. 

EXPERIMENTARE 

înainte de realizarea propriu-zisă. mon
tajul trebuie experimentat pentru a op
timiza valorile rezistenţelor în funcţie de 
releul folosit şi de tranzistoare. Piesa de 
bază o constituie releul, căruia trebuie 
să i se determine în prealabil rezistenţa 
bobinei, R, tensiunea de anclanşare fer
mă, D, respectiv curentul de anclanşare, I. 
Aceste mărimi sînt interdependente prin 
legea lui Ohm, U = RI, deci este sufi

.cient să cunoaştem două dintre ele. 
r-_-+ ____ el::-.'C'7 ____ e-_80a7-.:.., Vom alege pentru exemplificare un 

REl. 

:::=K (a::NTAC1E ~L 
lJE'SC+W5E PENTRU 5AjmV) 

releu avind R 120 Q şi U = 20 V, 
deci 1 ~ 0,167 A. Tinînd cont de căderea 
de tensiune pe· putem 

anclanşare 

tensiune de cea 2 V pe rezistenţa Rs. 
-Cmentul fiind de cca 0,17 A, se ia Rs '" 
"'" 10-12 nil W. 

Se alege pentru T 2 un tranzistor npn, 
cu siliciu, de tip BD 137, BD 139, BD 237 
etc., avînd factorul beta peste 80. Se 
montează T 2 (prevăzut cu un radiator 
de cea 8 cm2), rei eul, Ds, Rs, R4 şi pentru 
R3' provizoriu, un potenţiometru sau 
trimer de 25 - 50 kn ce se reglează în 
vecinătatea valorii maxime care asigură 
anc1anşarea fermă a releului la conecta
rea alimentării. Dacă releu} nu anclan
şează sau dacă anc1anşează pentru valori 
prea mici ale lui R3 (sub 6 kn), se alege 
un tranzistor cu amplificare mai mare; 
la nevoie se mai micşorează puţin Rs. 

Tranzistorul TI este tot npn, cu siliciu, 
de mică putere (BC 107, BC 108, BC 171 
etc.), avind factorul beta peste 200. 

Valorile Rl' R2 şi R4 nu sînt critice. 
Limitele intervalului de temporizare sînt 
determinate de Rl (durata minimă), P şi 
C 2 (durata maximă) şi, evident, de am
plificarea lui TI' Cu piesele indicate in 
schemă s-a obţinut o temporizare regla
bilă în intervalul 2 -150 s. Durata maxi
mă creşte prin mărirea valorii lui C2 
(şi a lui P, dar aici există o limită dată de 
tranzistor). 

RECOMANDĂRI PRACTICE 

Pe parcursul se urmă-
încălzirea R 5' care nu tre-
să depăşească admise. Toate 

se fac cu o sarcină simulată (in 
becurilor care poate fi 

orice V "', cu o 

lucrului se va avea să 
mîna firele reţea, 
de electrocutare. 

ap:aratullui se va face într-o 
cu găuri de 

Huto~me,le de acţiona re a auto-
trebuie să cu-

toate insta-
temporizate, avînd izolaţie cores

DunziHoare tensiunii de 
încheiere amintim că de 

reţea trebuie făcută numai de către 
persoane calificate. 

5 



eOllllTIR 
PIITRU 

BAIDA 
11144 MHz 
Convertorul prezentat În continuare 

transpune banda de UUS în banda US, 
deci recepţia se face prin intermediul 
unui receptor pentru unde scurte. 

În schema din figura 1 se observă 
că montajul se compune dintr-un pre
amplificator echipat cu două tranzis
toare BF 200, În montaj cascod. Urmea
ză un etaj mixer echipat cu un tranzis
tor BF 199, În montaj cu emitorul la 
masă. În colectorul acestui tranzistor 
avem un filtru de bandă acordat pe 
frecvenţa de ieşire. Oscilatorul local 
este pilotat cu cristal de cuarţ cu frec
venţa de rezonanţă de 45,05 MHz. 
Urmează un etaj triplor, la ieşirea că
ruia se obtine frecventa de 135,15 MHz. 
După mixare, semnalul la ieşirea 

convertorului va avea frecvenţele 8,85 
MHz si 10,85 MHz. Acordul se reali
zează 'Ia intrarea În receptorul de unde 
scurte folosit În acest domeniu. Pre

tranzistor În 
la masă, iar al 

masă. S-a folosit 
a se obţine 

un zgomot pro-

Q-Y 

GH. DRDMERESCHI 
V05CLN 

V. DROMERESCHI 
Y05-465S/MM 

priu redus. Circuitul oscilant din baza 
primului tranzistor se acordează În 
mijlocul benzii, adică pe 145 MHz. 
În colectorul acestui tranzistor am 
prevăzut un filtru IT,' acordat de ase
menea În mijlocul benzii. 

Acordarea receptorului se începe 
cu oscilatorul. Acesta intră În func
tiune În momentul În care circuitul 
~scilant format din 4 -C se acordează 
cu frecventa cristalului. Aceasta se 
poate obs~rva folosind un grid-dip
metru cu absorbţie. Frecvenţa de 45,05 
MHz obtinută din oscilator intră În 
montaju!' triplor format dintr-un traD
zistor În montaj cu bază la masă. In 
colectorul acestui tranzistor avem un 
filtru de bandă acordat pe frecvenţa 
de 135,15 MHz. Folosind acest montaj, 
se suprimă armonicile parazite. 

Etajul de amestec este format din
tr-un tranzistor În montaj cu emitorul 
la masă. Semnalul de la preamplifica
tor şi de la oscilator se aplică pe baza 
mixerului. În colectorul mixerului a
vem un filtru de bandă acordat pe frec
venţa de 9,5 MHz. Acordarea întregu-

lui montaj se face aplicînd la intrare 
un semnal slab, Încercînd să se obţină 
la ieşire o amplificare cît mai mare. 
Amplificarea totală a montajului atin
ge 20-22 dB, cu o atenuare semnal
zgomot de aproximativ 4 dB. 

Intrarea convertorului este protejată 
împotriva semnalelor puternice. Acest 
lucru este util În cazul cînd se trece 
pe emisie şi este realizat cu ajutorul 
a două diode cu siliciu legate În anti
paralel şi care se deschid În cazul 
apariţiei unui semnal ce depăşeşte 
0,6-0,8 V, legînd intrarea la masă. 
Este indicat ca în momentul emisiei 
să se decupleze tensiunea preamplifi
catorului şi a mixerului prin releul de 
emisie-recepţie. Oscilatorul va fi ali
mentat În permanenţă pentru a nu 
produce variaţii de frecvenţă datorate 
tensiunii de alimentare. 

Consumul total al montajului la 
12 Veste de 22-25 mA. 

Dimensiunile şi modul de ampla· 
sare a pieselor sînt date În figura 2 
Datele bobinelor sînt trecute În ta 
belul alăturat. 

Q 
BEC 

BF199 
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Tip 

NKT 229 
NKT 241 

243 
NKT 244 
NKT 246 

247 
NKT 251 
NKT 252 
NKl ;:!oJ 

254 

NKT 262 

mod 
celelalte 

EFT 333 
EFT 333 

EFT 181 

constitui, ca exerciţiu, pa
rametrilor h după modelul prezentat. 

(CONTINUARE iN NR. VUTOR) 
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Schema alăturată reprezintă unele 
particularităţi inter.esante, atît prin făt 
gimea benzii pe care functioneaza. 
170 kHz -1650 kHz, cît şi prin modUt 
in care se faee: acordul, 

Spre deosebire de sistemul clasic 
prin circu-iteaaordate pe frecvenţa re
cepţionată, aici acordul se realizează 
prin sincronizare cu ajutorul ul'ei cas
cade defazoare În trei etaje. Acest tip 

Ing. MIHAIL FLOAESCU 

de acord permite eliminarea bobinelor, 
ceea ce simplifică mult realizarea co
mutaţiei. 

Sell:!ctarea se face cu un comutator 
dublu cu un număr de poziţii cores
punzînd numărului de posturi pentru 
ca!e se face recepţia. 

In plus, schema este prevăzută cu un 
circuit de reglare a sensibilităţii (cu R.i ), 
~recum şi cu un reglaj al reacţiei 

BITAMITRD 
Propun cititorilor revistei un beta

metru simplu şi uşor de realizat, stabil 
În funcţionare. 

Alimentarea se face de la reţea, cu 
ten$ÎWle stabilizată, pentru a nu avea 
probleme cu bateriile, care pot da o 
indicaţie gr~şită În cazul În care sînt 
descărcate. In cel mai rău caz, alimen
tarea se face de la o baterie plată de 
4,5 V. 

Tensiunea alternativă din secunda
rul transformatorului de reţea este re
dresată de 4 diode, montate În punte. 
Aceste diode sînt joncţiunile bază
colector ale unor tranzistoare de tip 
EFT 321 '" 353, care au joncţiunea bază
emitor străpunsă. Stabilizarea se face 
cu ajutorul unei diode Zener şi al unui 
tranzistor de tip EFT 321 ... 353. Indica
torul de funcţionare al aparatului este 
un LED de 20 mA. Aparatul mai pose
dă, de asemenea, un indicator format 
din două LED-uri de 20 mA, care arată 
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poziţia comutatorului de polaritate 
(pnp sau npn). 

a particularitate a aparatului constă 
În faptul că instrumentul indicator nu 
mai necesită inversarea polarităţii prin 
comutator, aceasta făcîndu-se printr-o 
punte de diode punctiforme (EFD 108). 
Instrumentul folosit este un miliam
permetru de 0,15 ... 0,2 mA. Şuntul se 
alege În funcţie de instrument. La mă
surarea lui Ica se deconectează şun-

tul prin apăsarea butonului B. 
Bornele pentru introducerea tranzis

torului vor fi patru, În ordinea E, B, C, 
E, pentru a putea măsura cu uşurinţă 
şi tranzistoare de tipulBD etc. (cu dis
punerea terminalelor În ordinea B, C, 
E). 

În figura 1 este redată schema apa
ratului, iar in figura 2 aspectul panou
lui frontal. Betametrul se va monta 
Într-o cutie de plastic. 

(prin Ra). 
Realizarea schemei nu pune pro

bleme deosebite, toate piesele fiind 
accesibile constructorului amator. 

Destinatia unui asemenea circuit de 
recepţie poate fi atît pentru o construc-

LISTA COMPONENTELOR 

ţie experi mentală, prin caracteristicile 
speciale pe care le are, cît şi pentru 
echiparea unei staţii de radioficare 
pentru şcoli sau instituţii cu o celulă 
de recepţie simplă, cu acorduri stabile, 

T 1-T2-T3 -tranzistoare BF255; D 1-D2 -diode AA143; Ra-potenţio
metre semireglabile de 30 kQ; Cl - 100 pF; C2 - 47 pF; C3 - 56 pF; C4 
56 pF; Cs - 330 pF; C6 -1000 pF; C7 - 0,47 ţtF; Cs - 1 500 pF; C9 -

100 ţtF/10 V; R1 - 47 kQ; R2 - 5,6 kQ; R3 - 27 kQ; R4 - 56 kQ; Rs-
2,2 kQ; R6 - 2,2 kQ; R7 - 82 Q; Rs - 2,2 kQ; R9 - 2,2 kQ; R10 - 82 Q; 
Rll 1 kQ; R12 - 2,7 kQ; Rl3 -1,2 kQ; P - 47 kQ. 

ION1TOR 
La intrarea monitorului se aplică 

semnalele telegrafice provenite de la 
emiţător sau receptor. Semnalul re
dresat de dioda 1 N914 este aplicat 
multivibratorului construit cu tranzis
toarele BC 108. 

L. NEMEŞ 

În lipsa semnalului telegrafic, multi- . 
vibratorul nu este alimentat şi deci nu 
fu ncţionează. 

Frecvenţa semnalului de la multi
vibrator este În jur de 1 000 Hz. 

1DnF 

T ; 
DITECToa DB PREZENTI 

Detectorul de prezenţă este un cir
cuit electronic simplu, format din două 
tranzistoare şi un releu electromagne
tic care permite avertizarea (optică sau 
acustică) atunci cind o persoană se 
apropie de un loc În care se află mas
cat un conductor izolat. 

Prin apropierea unei persoane de 
antena detectoare, capacitatea deri
vaţie a circuitului de acord este modi
ficată şi oscilatorul (format În princi
pal din bobina B, condensatorul Ci şi 
tranzistorul Ti)' blocîndu-se, scoate 
din conducţie şi tranzistorul T2 • 

În acest mod, releul electromagnetic 
Re!., care anterior, fiind alimentat din 
colectorul lui T2• era atras, se elibe
rează şi, inchizindu-şi contactul său 
normal inchis, acţionează circuitul de 
avertizare optică sau sonoră. 

Bobina B se execută pe miez de fe
rită cu sîrmă de bobinaj CuEm 0,2 mm. 

, 
LUPEAN ISPAS 

Secţiunea x-y conţine 100 de spire, 
iar secţiunea y-z are 50 de spire, 
După confecţionarea antenei se re

glează R3 pînă ce se acordează osci
latorul, apoi se reglează R4- pînă la ac
ţionarea releului, adică pînă cînd con
tactul NI al acestuia se deschide. 

TEHNIUM 11/80 
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DECODIFICATOR 

~FIG.ti1I 
4 ~ 1N4001 

1. TĂNĂSESCU 

sau se confecţionează cu dificultate. 
Renunţînd din principiu la varianta 

de a comanda direct patru tiristoare 
(datorită preţului), să analizăm posibi
litatea de a comanda, cu cele patru 
ieşiri din matrice, patru tranzistoare 
BF 458 (BF 258) sau BF 459 (BF 259). 
Aceste tranzistoare au UCEmax= 

260 V, respectiv 300 V, puterea maximă 
disipată 10 W (în capsulă SOT -32) sau 
5 W (în capsulă TO-5), iar ICmax= 

0,1 A pentru toate tipurile. Putem re
marca un lucru: ghirlanda avînd 10 
becuri la 26 V şi fiind alimentată la 
220 Vc.a" ajunge să consume circa 
85 mA, deci sub ICmax' Dispunînd de 

tranzistoare În bună stare (curenţi re
ziduali mici, tensiuni de saturaţie con-

formator (urmat de redresare şi fil
trare), astfel ÎnCÎt să obţinem 220 Vc.c" 
CI este luată direct de la reţea, proce
dind doar la o redresare bialternantă, 
fără filtrare. În acest fel, tranzistoarele 
BF 458 primesc În colector doar ten
siune pozitivă (însă cu treceri prin 
zero), iar transformatorul de retea 
poate fi de dimensiuni reduse (de 
sonerie). 

Montajul este prevăzut cu reglaj al 
duratei aprinderii oricărei ghirlande. 

Avînd piese ce funcţionează la ten
siune pulsatorie de 220 V, montajul 
trebuie bine incasetat cu material izo
lant şi prevăzut cu borne «semiaco
perite» pentru fişele celor patru ghir
lande. Propun cititorilor ca montajul 
să fie inclus În două cutii de unt puse 
faţă În faţă, iar drept borne să se folo-

2" f:C107 2,x BC"07 

4y. -i.N4007 

În mod obişnuit, ghirlandele pentru 
pomul de iarnă sînt alcătuite din 10 
becuri de 26 V la 0,1 A. Acestea pot fi 
făcute să «clipească» cu ajutorul star
terelor de la tuburile fluorescente. ilu
minarea este pur aleatorie şi puţin 
obositoare. Utilizînd o schemă logică 
formată dintr-un circuit basculant a
stabil (CBA), urmat de două circuite 
basculante bistabile (CBB) şi o matri
ce de decodificare, putem obţine co
manda alternativa pentru patru tran
zistodre. În culectorul acestold se poa
te afla Însă unul sau mai multe becuri, 
corespunzător puterii maxime disipate 

8)(EFD~ 
8.x1,Sk.a.. 

sească patru monturi de prize simple 
de reţea (fără capace) şi prinse cu 
şuruburi de una din cutiile de unt ce 
va forma partea superioară a casetei 
montajului. Se vor practica 8 găuri 
pentru penetraţia fişelor de reţea, În 
dreptul contactelor prizelor. Tranzis
toarele se vor monta pe un radiator 
individual de circa 10 cm 2 • 

de fiecare tranzistor. Pentru a coman
da o ghirlandă de becuri, fiecare din 
tranzistoare trebuie să aibă În colec
tor un releu electromagnetic, care Însă 
este voluminos, se procură mai greu 

EFECTE aCUSTICE 
Mă numesc CHIRĂSCU VIOREl, locuiesc În Slatina şi sÎnt 

elev În clasa a XI-a a Liceului de matematică-fizică «Ion Minu
lescu» din localitate. Ca un mare pasionat al electronicii, am 
realizat multe montaje (marea majoritate din revista «Tehnium»), 
care mi-au dat satisfacţii deosebite. AcumulÎnd astfel o oare
care experienţă, m-am hotărÎt să propun cititorilor revistei un 
montaj care, intercalat după chitara electrică, produce efectul 
numit fuzz. 

Cu cele două tranzistoare se reali
zează un amplificator limitator. Micşo
rarea zgomotului de fond al acestuia 
se atinge CÎnd tranzistoarele sînt fo
losite În regim de microcurenţi. 

Limita inferioară a tensiunii de intrare 
la care aparatul lucrează normal este 
de 10 mV, lucru care il face utilizabil 
chiar in cazul folosirii chitarei fără. 
arrlplilficat()f prealabil. Tensiunea 

este de 50 mV pe o 
100 kn. 

TEHNIUM 11/80 

amplificare (h21 E) minim de 140-160, 

iar T2 de 120-140. Ambele sint de tipul 
BF 240, 241. 

Reglarea aparatului constă in sta
bilirea regimului de lucru al tranzis-
toarelor din R1. 

Reglajul se face cău-
tîndu-se să se obtină minimum dis-

la sem n'ai de ieşire cit 
mare. 

form catalogului) şi lucrînd În regim 
blocat-saturat, nu există pericolul de 
a depăşi P Dmax' 

Tensiunea de alimentare pentru 
becuri nu mai este trecută prin trans-

zează limitarea simetrică bilaterală a 
semnalului de ieşire ce se vizualizează 
pe osciloscop. 

Caracterul simetric al limitării tre
buie să se păstreze chiar la mărirea 
amplitudinii semnalului injectat la va
loarea maximă de 00 mV. Cu ajutorul 

potenţiometrului p\ se reglează va
loarea tensiunii de ieşire (volumul), 
iar cu P2 caracteristica de frecventă 
(tonul). . 

În Încheiere menţionez că am reali
zat practic montajul şi am fost pe 
deplin satisfăcut. 

SEMNALIZARB 
Pe timp de 1'10aie, ninsoare sau furtu

nă, pentru mărirea siguranţei traficului 
rutier, este bine ca vehiculele imobilizate 
pe carosabil să posede un sistem de 
semnalizare eficient. Triunghiul reflec

rep~re2~in1:ă o soluţie, dar cu tre
se constată o scădere a 

vl .... J"' .. ;I.~WUl sale reflectorizante, iar în 
vizibilitate redusă poate fi 

cu întirziere. 
Recomandăm in continuare un sistem 

tanţă, cu ajutorul unei lumini roşii in
termitente, asupra obstacol ului existent. 

Tranzistoarele TI şi T 2 formează un 
multi vibra tor. Frecvenţa poate fi reglată 
acţionînd asupra lui Cl şi C2. în cir
cuitul de colector al tranzistorului final 
de putere se intercalează un bec de 
30 W /12 V. Acest bec va fi amplasat 
Într-o incintă adecvată, cu geam roşu. 
Tranzistorul de T 4 se va monta 
pe un radiator. se face prin-
tr-un la bateria 

rr-------..---e----------+---o--o +12V 
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AUTOMATIZĂRI 

IITICTOARI 
fOTOllECTRICE 

Mai puţin cunoscute În rîndurile 
amatorilor, detectoarele fotoelec
trice de apropiere (sau de proximi
tate) - prescurtat DFA - au apli
caţii multiple În automatizări, mo
tiv pentru care le consacrăm mate
rialul de faţă. Deşi deocamdată nu 
se produc În ţară; asemenea dispo
zitive pot fi uşor realizate prin sim
pla asamblare a unor componente 
uzuale (becuri, fotodiode, fototran
zistoare). Vom prezenta cîteva con
strucţii de DFA, împreună cu su
gestii pen,tru utilizare şi unele cir
cuite simple de prelucrare a s.em
nalului dat de ele. 

Detectoarele fotoelectrice de a
propiere sînt traductoare optoelec
trice care sesizează mişcarea În 
apropierea lor a unui obiect opac 

Fiz. GH. eALUTA 
sau reflectant şi furnizează un sem
nal electric. Ele conţin o sursă şi 
un detector de lumină aflate la o 
distanţă relativ mică (tipic 1-30 mm). 
1n acest spaţiu se poate interpune 
un obiect care prin opacitatea sau 
reflectivitatea sa modifică intenşi
tatea luminii. Se disting două mo
duri de lucru pentru DFA: 

- prin transmisie, atunci cînd 
fotodetectorul primeşte direct (prin 
transmisie În aer) lumina de la 
sursă şi poate sesiza un obiect 
opac interpus În calea fasciculului; 

- prin reflexie, cînd este detec
tată prezenţa unui corp reflectant 
ce trimite spre fotodetector o parte 
importantă din lumina emisă de 
sursă. 

Simbolul unui DFA este format 

din simbolurile sursei (LED sau 
bec) şi fotodetectorului (fototran
zistor, fotodiodă, celulă fotovol
taică, fotorezistor), incadrate in
tr-un contur care reprezintă supor
tul mecanic al celor două elemente. 
În figura 1 sînt date pentru exem
plificare simbolurile unor DFA cu 
LED şi fotodiodă prin transmisie 
(a) ori bec şi fototranzistor prin 
reflexie (b). Aspectul acestor dis
pozitive este schiţat În figura 1c şi 
respectiv d. Se observă un suport 
(din plastic, textolit sau metal) in 
care sînt fixate componentele a
mintite. Se produc şi DFA multi
ple, cu mai multe perechi sursă
detector (2 pînă la 10), ca În figura 
1e. Cele mai răspîndite DFA sînt 
cu LED-uri care emit În infraroşu 
(cca 900 nm) şi fototranzistoare cu 
siliciu, această combinaţie asigu
rind o bună corespondenţă Între 
spectrul de emisie şi sensibilitatea 
siliciului. Datorită dificultăţii pro
curării unor asemenea LED-uri, 
vom descrie construcţia unor DFA 
folosind beculeţe cu incandescen
ţă, care au o eficacitate compara
bilă. Două tipuri de becuri sînt in
dicate pentru acest scop: 

A - becurile de 12 V - 40 mA, 
pentru trenuleţe electrice, care au 
dimensiuni foarte mici; 

B - becurile de lanternă (2,2 V -
0,18 A) cu lentilă, care oferă o bună 
concentrare a luminii Într-o direc
ţie, dar au gabarit mare. În calitate 
de fotodetectoare pot fi folosite cu 
succes fotodiodele ROL 22 şi foto
tranzistoarele ROL 32. 

Un DFA prin transmisie cu bec 
tip A va fi realizat conform figurii 2, 
iar prin reflexie după figura 3. Su-

1 # 1-$- [I:J--
Scara 1:1 

Su.port 

a c 

portul este confecţionat din plas
tic, eventual metal. Ultima variantă 
asigură o disipare foarte bună a 
căldurii produse de bec, dar im
pune conectarea unui terminal al 
acestuia la colectorul fototranzis
torului sau catodul diodei, care sînt 
conectate la carcasă. 

În figura 4 este indicat modul cum 
se realizează un DFA cu bec de 
tip B prin transmisie, iar În figura 5 
prin reflexie. Se va folosi un bec 
care dă o pată luminoasă cu formă 
bine conturată, deci al cărui fila
ment este poziţionat corect În foca
rul lentilei. 
Să trecem În revistă unele apli

caţii ale DFA. Eie sînt folosite ca 
«Întrerupătoare» în cazurile În care 
se cer forţă mică de acţionare, 
lipsă de zgomot, insensibilitate la 
coroziune, lipsa contactului meca
nic cu elementul de comandă şi 
fiabilitate sporită. in figura 6a este 
reprezentată o tastă de claviatură 
realizată cu DFA. O piesă opacă 
pătrunde În calea fasciculului de 
lumină, obturindu-1. in figura 6b se 
vede un sesizor de nivel pentru li
chidul dintr-un rezervor, construit 
după acelaşi principiu. Detectarea 
prezenţei unor materiale fragile sub 
formă de bandă se poate face fără 
contact mecanic cu un DFA prin 
transmisie (c) sau reflexie (d). Este 
cazulsesizoarelor pentru filmul ci-

.. nematografic, banda de calculator 
sau magnetofon, hirtie ori materiale 
textile În fluxul tehnologic etc. Pre
zenţa unor fire (metalice, textile) 
suficient de groase, in diverse punc
te ale maşinilor de prelucrare a lor, 
se pune in evidenţă ca În figura 6e. 
Debitarea automată la lungimi pre-



aa: u 44 ...... : 

VARIANTA: 
432 

unor 
piesei cu 

culori (alb-negru) -
şi identificarea prezenţei ori ab

senţei de la fotode
tector. Se poate evalua fără con
tact chiar turaţia piesei, dacă şe 
măsoară frecvenţa impulsurilor. In 
tehnica de calcul ori pentru pro
gramarea unor maşini automate se 
utilizează benzi şi cartele perforate, 
care se citesc optic (1, m) sau car-

TEHNIUM 11/80 

UJ. 

" II! 

ii 
: 

« 
"'l. ,o 

~ 
lE U, 

Sistemele 
adesea la DFA cu reflexie 
sizind 
obiect valoare. Numărarea auto
mată a unor obiecte mici care trec 

DFA cu transmisie este 
o altă aplicaţie a acestor dispozi
tive. Sesizarea prezenţei unui cu
rent de aer ce deplasează o paietă 
uşoară În faţa unui DFA este ilus
trată În figura 6s. 

În continuare vom prezenta pa
tru scheme de circuite care utili-

~------~~-------.--------*-~+ 

{ 

in un ceea ce face ca 
tensiunea la ieşire să varieze 
chiar dacă iluminarea se modifică 
lent (vezi graficul). EI este util În 
situaţiile În care mişcarea obiectu
lui ce trebuie sesizat este lentă; se 
evită astfel apariţia unor perioade 
de «incertitudine», CÎnd tensiunea 
de ieşire ar avea valori intermediare. 

lor de către 
la varian

aceasta din 
trebuie să foarte intensă 

provoca saturarea 
care nu va mai 

simţi mici peste un fond 
luminos prea ridicat. La acest mon
taj distanţele din tabel au fost ob
ţinute alimentind, prin diodă, becul 
A la 8 V c.a., iar becul B la priza 
de 3 V a unui transformator tip 
sonerie. 

11 
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Publicăm pentru tinerii membri ai cercu
ilor tehnico-aplicative de modelism pla
Iurile unui remorcher deosebit prin solu
iile constructive adoptate. 

* 
Cunoscutul canal timişorean, Bega, a 

ost folosit in scopuri de transport Încă 
le la inceputurile constn~cţiei sale, Timi
loara avind căpitănie proprie şi fiind soco
it port la Dunăre. Un vechi vaporaş cu 
:baturi ce naviga pe Bega În secolul tre
:ut se numea «Timişoara». 
Şantierul naval de la Turnu-Severin a 

~
nstrUit În anii 20 un vaporaş de Bega 
a făcut transporturi de mărfuri şi per

.oane pină aproape in zilele noastre. 
, Vaporaşul are următoarele dimensiuni: 

.. - Lungime . . . . . . . 21 m 
- Lăţime' . . . . . .. 4 m 
- Pescaj . . . . . . .. 1 m 
- Viteză . . . . . . .. 9 noduri 
'Ca navomodel, vaporaşul este foarte 

)itoresc, aerul arhaic fiind completat de 
loluţii constructive deosebite. Corpul era 
)iturat in roşu opera vie, negru opera 
noartă, cu hublouri de alamă, cabine albe 
li coş negru. Catargul era galben, dungile 
:oşului roşii, punţile din lemn natur. 
Recomandăm construcţia la categoria 

nachete miniaturi C 4 sau telecomenzi, 
IvÎnd o bună manevrabilita~ 

.....;_-~~II .. ·~.I 

6 7 
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de descărcare, Q, se 

de descărcare pînă la a-
tingerea tensiunii de oprire, ore 
sau minute; 

- cantitatea de electricitate la 
atingerea tensiunii de oprire, 

- cantitatea de energie pînă la a
tingerea tensiunii de oprire, În Wh. 

Pentru determinarea capacităţii unui 
element galvanic intr-un anumit regim 
de descărcare se procedează astfel. 
Se aplică elementului galvanic regimul 
de descărcare ales, notind tensiunile 

14 

unde: U=valoarea tensiunii pe rezis
la începutul primei perioade 

de rioc""'''I''",ro (V); U1 ... Un =valori ale 
tensiur.ilor ia sfîrşitul fiecăreia din cele 
n perioade de descărcare (V); t=durata 
perioadei de descărcare (ore); 
rezistenţa de descărcare (Q). 

Pentru un anumit regim 
se dă Rd =10 0, t=1 oră şi tensiunea 
finală Un =0,9 V (baterie R6). 

Presupunem că s-au inregistrat ur-

nic, de 12 V, cu o rezistenţă ohmi
că mai mare de 100 ohmi. Acesta 
trebuie să aibă un contact cu două 
poziţii. Pastilele de contact tre
buie să reziste la un curent de ordi-

Sc.HEJ-..1A N~clF\CA~ 

~~Ţ uTiL 
o CQl0lKT Ubt;:.1<. 

nul a 2 A. Temporizatorul a fost 
montat pe o plăcuţă din textolit 
placat cu folie de cupru, de 60x 
80 mm, care a fost prinsă de caro
serie sub panoul cu comenzile de 

~!"\A ~oiFiCA\Z.. 

0,65 

R20 nou R20 vechi 
intense) (pL regimuri uşoare) 

Regim de descărcare Capacitate în Capacitate În 

ore Ah ore Ah 

U f = 1,OV 14 4,6 2,4 

10 4,8 5,5 2,7 

-4 ore/zi, U f = 0,9 V 185 5,5 185 5,4 

TEHNIUM 11 



Statistica accidentelor de circulaţie 
din ultima perioadă, CÎnd ziua s-a mic
şorat considerabil, arată că 70% din 
totalul evenimentelor rutiere s-au co
mis În conditii de Întuneric. Numitorul 
comun al acestor evenimente rutiere 
ÎI constituie ignorarea pericolului nop
ţii de c~itre mul~ participanţi la traficul 

BIBI 
BLOI 
PTBA 

Colonel VICTOR SeCA 
rutier. In comparaţie cu lunile de pri
măvară şi vară, CÎnd În orele cu lumină 
au loc 80-90% din totalul deplasări lor 
autovehiculelor - maşini grele, auto
turisme, motociclete, motorete -, in 
sezonul de toamnă-iarnă mai mult de 
40% din volumul traficului se desfă
şoară in condiţii nocturne. Un motiv 

TABELUL NR, 10 

R14 nou R14 vechi 

Regim de descărcare 

Casetofon 
6,8Q -1 oră/zi, U f = 1,0 V 

IJI 
3,9Q -1 oră/zi, U f = 0,8 V 

D ,. 17"'«<w' "<'-"pLY,"''' 
-4 = 0,9 V 

(pt. regimuri intense) (pt. regimuri uşoare) 
Capacitate În Capacitate În 

Ore Ah Ore Ah 

11 1,93 5,6 1,00 

6,5 1,86 3,5 1,10 

170 2,55 170 2,50 

Capacitatea debitată de baterie va 

.2,5 = 4,5 
100 

În plus pentru ca in aceste luni con
ducătorii de autovehicule de toate ge
nurile să manifeste un plus de pru
denţă, de precauţie. Şoferilor amatori, 
motocicliştilor, conducătorilor de mo
torete, ie recomandăm să evite pe cit 
posibil circulaţia În condiţii de intu
neric. Bineinţeles că nu in toate cazu
rile acest lucru e posibil. Prin ce tre
buie să se concretizeze măsurile de 
precauţie atunci CÎnd se circulă după 
lăsarea intunericului? O primă condi
ţie se referă la autovehicul. Şoferul tre
buie să ia toate măsurile ca să vadă 
cit mai bine În exterior, iar autoturis
mul să fie cit mai bine văzut de cei
lalţi participanţi la trafic. Trebuie În
lăturate parbrizele cu zgîrieturi, crăpă
turi sau spărturi, iar ştergătoarele de 
parbriz să cureţe perfect suprafaţa 
sti clei. Şoferul va urmări ca toate gea
murile (inclusiv cele laterale şi cel 
din spate) să fie in permanenţă curate, 
incit pilotul să dispună de o bună vizi
bilitate În toate directiile. Farurile, sem
nalizatoarele, lămpile stop se murdă
resc extrem de uşor În aceste luni cu 
numeroase zile «umede». Tocmai de 
aceea suprafaţa acestora trebuie cu
rătată ori de cîte ori este nevoie. 

Este ştiut că În condiţii nocturne pi
lotul dispune - utilizînd cele mai bune 
faruri - de o cantitate de lumină de 
3000 de ori mai mică decît ziua. Dacă 
la acest serios handicap pilotul adaugă 
neglijarea farurilor, nu numai sub ra
portul curăţirii lor, dar şi al reglării şi 
întreţinerii lor, raportul la care m-am 
referit mai sus devine şi mai defavora
bil pentru şofer. Una din principalele 
deficienţe ale circulaţiei nocturne o 
reprezintă reducerea cu aproape 70-
80% a vizibilităţii laterale. Farurile nu 
creează posibilitatea observării «ina
micilor» din zonele laterale ale dru
mului. Pietonii, bicicliştii şi alţi parti
cipanţi la circulaţie, care se precipită 

tul expirării perioadei de conservare: 
- tensiunea În sarcină U trebuie să 

fie cel puţin 90% din tensiunea În sar
cină prescrisă pentru elementele gal
vanice (bateriile) noi; 

- capacitatea trebuie să fie cel 
puţin 80% din capacitatea prescrisă 
pentru elementele galvanice (bateriile) 
noi. 

De asemenea, la expirarea perioadei 
de conservare, nu trebuie să apară 
modificări de aspect datorită urmelor 
şi de electrolit sau coro-
ziunii şi metalice. 

În 

imprudenţi spre ar-tera rutieră pe care 
circulăm, nu pot fi observaţi decît 
tîrziu atunci cînd intră În «bătaia faru
rilor». Aceasta reprezintă dealtfel şi 
principalul motiv pentru care, noap
tea, piloţii trebuie să reducă - În func
ţie bineinţeles de condiţiile concrete -
viteza de deplasare cu 10-30% În raport 
cU

A 

cea folosită În condiţii diurne. 
In procesul conducerii autovehicu

lului pe timpul nopţii, piloţii trebuie să 
consume - pentru a conduce În si
guranţă - o cantitate considerabil mai 
mare de energie fizică şi mai cu seamă 
nervoasă. Eforturile lor pentru a putea 
distinge obstacolele - deseori greu 
de perceput - sînt mai mari. Depăşi
rile se realizează În condiţii destul de 
dificile, iar indicatoarele rutiere - mai 
ales CÎnd nu sînt reflectorizante - se 
observă de la distante mult mai mici. 

Şi mai grea devine conducerea a
tunci cind vizibilitatea, şi aşa precară 
În timpul nopţii, se înrăutăţeşte consi
derabil datorită ploii, ceţii etc. Asfaltul 
devine negru şi cu greu, pe fondul in
tunecat al şoselei, pot fi distinşi pie
tonii, a căror îmbrăcăminte, În majori
tatea cazurilor, este şi ea de culoare 
Închisă. 

Toate aceste dificultăţi ale condu
cerii de noapte determină instalarea 
mult mai rapidă a oboselii, În raport 
cu deplasările În condiţii diurne. Toc
mai de aceea trebuie evitate călătoriile 
nocturne la mari distanţe, iar haltele 
pentru odihnă să fie mai dese. 

Începătorilor li se recomandă să evi
te deplasările noaptea, mai cu seamă 
În afara localitătilor. Ei trebuie să se 
deprindă mai Înt'îi să conducă bine pe 
timp de zi. !ii)upă ce dobindesc sigu
ranţa necesară În pilotarea maşinii, 
treptat pot Începe să conducă şi noap
tea, bineînţeles la Început pe distanţe 
mai scurte. 

• În unele cazuri se constată că fe
nomenul de scurgere este provocat de 
utiiizatori, care solicită setul de baterii 
mult mai intens decit majoritatea uti
lizatorilor din aceeaşi categorie. In 
aceste cazuri se recomandă verificarea 
periodică a bateriilor şi .eliminarea În
tregului set in cazul apariţiei primelor 
semne de scurgeri. 

NOI DE 



În practica multor fotoamatori se 
pot ivi dese situaţii cînd la intervale 
scurte de timp trebuie să se execute 
lucrări cu materiale fotosensibile di
ferite (peliculă negativ, hîrtie, măriri 

. alb-negru şi color etc.), 
În astfel de situaţii este avantajoasă 

utilizarea unei lămpi de laborator care 

6 

Ing. V. CĂLINESCU 

să permită schimbarea rapidă a filtru
lui. O astfel de lampă, prevăzută cu 
patru filtre, face obiectul acestui ar
ticol. 

Din figura 1 rezultă construcţia În 
ansamblu, Corpul lămpii este un para
lelipiped avînd baza mică un pătrat, 
pe fiecare latură mare aflîndu-se cîte 
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un filtru (18 x 24 cm). Corpul lămpii 
se poate roti în jurul unui corp central 
cilindric, care adăposteşte şi becurile 
electrice. Un suport întregeşte con
strucţia, permiţînd utilizarea lămpii 
prin aşezare pe o suprafaţă orizontală 
sau, dacă este prevăzut cu două ele
mente de prindere specifice, prin atîr
nare de un perete. 

Corpul lămpii este alcătuit din două 
plăci laterale «1 », între care se află 
profilele de aşezare «2», prinderea 
fiind efectuată cu reperele «3». Fil
trele «4» sînt aşezate pe profilele «2», 
pe care se află lipite fîşii de stofă «5», 
cu ,rol protector. Pe diagonale se află 
patru plăci despărţitoare «6», lipite 
sau nituite pe profilele «2» (pe partea 
interioară). Plăcile «6» sînt de formă 
dreptunghiulară, dimensiunile exacte 
urmînd a fi determinate la montaj. 
Se fac din tablă de otel sau alamă 
groasă de 0,5-1 mm. ' 

Profilele pot fi diferite, important 
este să asigure aşezarea filtrelor. În 
figura 2 sînt date cîteva posibilităţi 
de asigurare a formei de «X» - figura 
2,1, forma indicată. Figura 2.2 este 
o reunire de două profile T; figurile 2.3 
şi 2.4 prezintă realizarea profilului din 
tablă Îndoită, Materialul profilului este 
oţelul sau aluminiu!. În secţiune pro
filul nu va depăşi 25-30 mm. Prinde
rea profilelor se face cu şuruburi M6, 
prin intermediul reperului «3», care 
este un mic tub filetat la interior şi 

care se fixează (prin lipire sau nitui 
la capetele profilului, pe partea 
rioară. Filtrele se fixează cu cîte 
colţare «7» şi cu şuruburi M3. C 
cilindric central se compune din 
şele «8», capacele «9», În care se 
tează duliile, şi tubul «10» (fig 

Asigurarea poziţiei corpului fă 
se face cu tamburii «11». 

Reperele «8», «9», «11)} se fac p 
strunjire din bară de otel sau 
şi se cromează mat. Desenele de ex 
cuţie sînt cele din figura 4. 

Gaura ~A se dă În funcţie de tip 
duliei folosite, posibilităţile de mon 
fiind arătate În figura 3 (~A poate 
o gaură de trecere sau un filet M 10x 1 

Tubul «10» se face din tablă subt 
1-1,5 mm sau din ţeavă metalică . 
nemetalică. Se va asigura deschi 
necesară pentru unghiul de ilum 
de 75-80°. 

În fig u ra 5 este dat desenul de 
cuţie al reperului «1», care poate 
din placaj (grosime 5-8 mm) sau 
(2 mm). Din tablă de 1-1,5 mm 
fac piesele suport «12» (fig. 6) şi 
perele «7» (fig. 7). 

Reperul «3» se poate executa 
form figurii 8. 

Constructorul va trebui să 
unele probleme de detaliu pe 
cursul execuţiei. 

Corpul lămpii şi tubul «10» se vo 
sesc la interior alb mat. Tubul 
se vopseşte la exterior negru 

rh + IIEIEC1 
~ 22 IN PBIICEBIJ 
+ 

2.3 2.4-

FIG.2 

FIG.5 
o 

I 
o o 

=t~ 
I 

o 

POli 11 
CIIB 

Ţinînd seama de faptul că 
majoritate a fotoamatorilor lu 
pozitiv numai hirtie color, d 
de care. ne vom ocupa in continu 
şi remedii le lor se referă numai 
prelucrarea hirtiei fotosensibile 

1. Imagini dense, fără detalii 
1.1. Supraexpunere. 
1,2, Revelator cu 

prea mare. 
1.3. Supradevelopare. 
Remedii 
1,1, Se va face o nouă 

expusă corect. 
1.2. Se va verifica cu mai mu 

atenţie temperatura revelatorului 
intea fiecărei revelări. Pentru m 
majoritate a proceselor de preluc 
toleranţa faţă de temperatura 
nală este de + 0,50 C. 

1.3. Cronometrare exactă a t 
pului de revelare, 

2. Imagini şterse, fără contrast 
2.1, Negative subexpuse. 
2,2. Subexpunere. 
2.3. Subdevelopare. 

Revelator cu 
scăzută. 

color asupra căruia se 
nează de asemenea electronic, pe 
care treime de 
corectată şi adusă gradul de 
trast normal se refotografiază. 

2.2, Se va expune corect. 
2,3. Se va developa respec:tlm:tll 

timpul de revelare. 



Sint situaţii in care fotograful simte nevoia utili
zării a două sau mai multe lămpi fulger, pentru ate
nuarea umbrelor dure produse de o singură sursă 
luminoasă de acest tip ori pentru iluminarea unor 
planuri mai indepărtate. Declanşarea simultană a 
blitzurilor se poate face prin conectarea lor electrică, 
dar problema nu este simplă, in special cînd ele 
sint de tip diferit. 

Fiz. GH. SĂLUTĂ 

intensitatea curentului de poartă creşte la o valoare 
suficient de mare pentru a amorsa tiristorul, declan
şînd blitzul telecomandat. 

bliţului telecomandat 

+ 

1°1 

1,5 V 

9 a II 

,/ I a 
a metodă eficientă şi comodă de sincronizare este 

comanda blitzurilor secundare prin insuşi fluxul 
luminos produs de blitzul principal declanşat de 
aparatul ioto. Astfel dispar firele de legătură şi 
există posibilitatea sincronizării unui număr oricît 
de mare de blitzuri secundare. 

Realizarea practică a montajului se face Într-o 
cutie de mici dimensiuni. Se poate folosi o lanternă 
«de poşetă» cu două baterii R 6; În locul becului 
se montează fototranzistorul, iar În spaţiul obţinut 
prin scoaterea unei baterii se amplasează tiristorul, 
rezistenţa şi conectorul În care intră fişa de sincro:" 
nizare a blitzuluL. Acesta din urmă trebuie construit 
sau procurat in conformitate cu fişa blitzului (co
axială ori montată În patină). Se va determina pola
ritatea tensiunii ce apare la contactul de sincroni
zare, pentru a lega corect tiristorul. 

/>~~bi"~L _ 
.... ~---'-"'~/' 

bliţ w-
telecomandat ...B... n bliţ 

~principal 

Să reamintim elementele esentiale ale unui blitz 
clasic (fig. 1). Condensatorul Cl de capacitate mare 
este incărcat la 300 V. Prin două rezistenţe de pro
tecţie a operatorului se incarcă şi Cz. In momentul 
declanşării, aparatul foto inchide contactul K. Ast
fel, Cz se descarcă rapid pe primarul L1 al transfor
matorului. Tn secundarul Lz apare un impuls de 
inaltă tensiune (zeci de kilovolţi) ce se aplică unui 
electrod exterior al tubului de descărcare, T. Xeno
nul din interior se ionizează şi rezistenţa lui elec
trică scade. In acest moment, Ci se descarcă prin 
tub, dind naştere la un curent de sute de amperi 
pentru circa 1 ms. Descărcarea degajă o cantitate 
importantă de lumină. 

Facem in continuare cîteva recomandări pentru 
utilizarea blitzului telecomandat. Fototranzistorul se 
orientează astfel incît să primească lumina reflec
tată de subiect (fig, 3a) sau direct de la blitzul princi
pal (fig. 3b). Primul caz este cel mai utilizat. Dacă 
fulgerul principal are numărul director 16 la 20 DIN 
şi subiectul este cu reflectivitate medie, atunci dis
tanţele cit Şi dz pot ajunge la 3-4 metri. In cazul din 
figura 3b se obţine o comandă sigură pînă la d=8 m, 
independent de subiect. Sint necesare însă unele 
precauţii: blitzul secundar trebuie să se afle În conul 
de lumină al celui principal, iar Între ele nu trebuie 
să existe obstacole care obturează lumina. 

, 
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b Montajul de telecomandă pe care îl prezentăm 
(fig. 2) asigură declanşarea fulgerului electronic 
atunci cînd primeşte lumină de la alt blitz electronic 
sau cu magneziu, Schema este simplă şi realizată 
cu componente indigene, La bornele de declanşare 
ale blitzului, În locul Întrerupătorului K al aparatului 
foto, se conectează un tiristor. EI conduce numai 
cînd pe poartă se aplică o tensiune pozitivă in raport 
cu catodul şi se asigură un curent suficient pentru 
amorsare. Circuitul porţii cuprinde o baterie de 
1,5 V, in serie cu un fototranzistor şi o rezistenţă 
de limitare a curentului. Sub acţiunea luminii fulge
rului principal, fototranzistorul intră în conducţie şi 

Calculul diafragmei. se face pentru fiecare blitz În 
funcţie de numărul său director şi distanţa faţă de 
subiect. Se ia ca bază diafragma cea mai Închisă 
rezultată din calcul şi i se aduce o corecţie În sensul 
inchiderii sale şi mai accentuate, corespunzător cu 
intensitatea celeilalte lămpi. De exemplu, adăugarea 
unui blitz care necesită aceeaşi diafragmă înseamnă 
dublarea cantităţii de lumină pe subiect şi diafragma 
trebuie închisă cu o treaptă. 

Timpul de expunere nu trebuie prelungit faţă de 
situaţia in care se foloseşte un singur fulger. Deca
lajul temporal introdus de montaj Între declanşarea 
blitzului principal şi a celor secundare este negli
jabil. 

Iluminarea ambiantă prea puternică perturbă buna 
funcţionare a montajului. Astfel, lumina solară di
rE~ctă sau un bec de 1 kW cu reflector situat la 1 m 
În faţa fototranzistorului produce declanşarea bli
tzului si asemenea situaţii trebuie evitate. 

2.4. Vezi 1.2. 
2.5. Se va folosi un revelator 

proaspăt. Imaginile obţinute folosind 
un revelator epuizat au dealtfel şi cu
lori şterse, murdare. 

2,6. Se va folosi numai filtrul ad
mis (ORWO 166, AGFA 08 etc.), se 
vor respecta puterea becului şi dis
tanţa faţă de locul de prelucrare (15 W, 
minimum 75 cm). 

3. Voal azuriu 
3.1. Filtrul lămpii de laborator 

este prea transparent sau necores
punzător. 

3.2. Baia stop-fixare sau cea al
bire-fixare este impurificată cu reve-' 
tator. , 

3,3.' Revelatorul este impurificat 
cu o soluţie stop-fixare sau albire
fixare. 

3.4. În baia de spălare de după 
revelare sînt urme de solutie de albire-
fixare. . 

Remedii 
3.1. Vezi 2.6. 
3.2. - 3.4. Se va lucra mai ingri

jit. Tăvile se spală foarte bine Înainte 
de Începerea lucrului. SpăIăriie din 
procesul de lucru se vor face În vase 
distincte, cu apă curentă. 

TEHNIUM 11/80 

4. Voal violet 
S-a uitat să se schimbe filtrul 

lămpii de laborator şi s-a folosit fil
trul pentru hîrtie alb-negru (filtrul ver
de-galben). 

Remedii 
Se schimbă filtrul şi se verifică 

intotdeauna filtrul lămpii inainte de 
inceperea lucrului. 

5. Voal roz-roşu 
Apă feruginoasă. In mediul ur

ban, fenomenul este in general acci
dental şi de scurtă durată, datorin
du-se unor defecţiuni pe reţeaua de 
apă curentă. 

Remedii 
Tratament în soluţii speciale (de 

exemplu, o soluţie de 20% a produsu
lui AGFA M23), urmat de o spălare 
scurtă şi stabilizare În baia normală. 

6. Voal galben pe marginile sau 
pe toată suprafaţa hirtiei 

6.1. Hîrtia a fost păstrată Într-un 
loc prea cald sau prea umed 

6.2. Hîrtie voalată usor de lumina 
zilei. . 

Remedii 
6.1. Hîrtia se menţine În ambala

jul original, nedesfăcută, pînă la u.ti
lizare. Păstrarea se face Într-un loc 

Consumul de curent din baterie depinde mult de 
lumina ambiantă: absolut neglijabil la intuneric, el 
devine de 15-20 mA la lumină foarte puternică. 

rece şi uscat. 
6.2. Se va verifica etanşeitatea 

laboratorului fotografic. 
7. Pete azurii 

Se datoresc stropilor de apă a
junşi pe hîrtie inainte de revelare. 

Remedii 
Se lucrează mai ingrijit. 

8. Pete albastre 
Se datoresc manipulării hirtiei cu 

degetele avînd ur'me de tiosulfat. 
Remedii 
Spălarea eficientă a miinilor după 

fiecare manipulare a hîrtiilor În soluţii. 
9. Pete galben-verzi pe supra

faţă mare 
Apar ca urmare a lipirii intre ele 

a fotografiilor În baia stop-fixare. 
Remedii 
Introducerea copiilor În baia stop

fixare se face cu agitarea eficientă a 
soluţiei, care se va menţine 10-20 de se
cunde şi după ce ultima copie a fost 
introdusă. 

10. Pete brune pe suprafaţă mare, 
neuniforme 

Apar ca urmare a lipirii Între ele 
a fotografiilor În baia de albire-fixare. 

Remedii 
Ca la pu nctul 9. 

11. Reflexe gri-aurii În zonele de 
umbră 

11.1. Tratament prea scurt în 
baia de albi re-fixare. 

11.2. Baia de albire-fixare epui-
zată. 

Remedii 
11.1. Se va res pecta durata pre

văzută in procesul de lucru 
11,2. Se va folosi o baie proas

pătă. 
Observaţie: Defectul se datoreşte 

incompletei dizolvări a imaginii ar
gentice. 

12. Inele Newton 
Apar ca urmare a contactului 

neuniform intre suprafaţa clişeului şi 
placa de sticlă presoare (superioară). 

Remedii 
Se va mări distanţa Între spatele 

negativului şi placa de sticlă cu aju
torul unei măşti sau intercalînd o foiţă 
transparentă (celofan, polietilenă) fără 
zgirieturi, pete, Îndoiri. 

Se mai foloseşte placa de sticlă 
uşor matisată. 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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s-a ales 
varianta amplasării lor pe o latură 
a «l»-ului format, ca În fotografia nr. 2. 
Dimensiunile acestui sînt strict 
aO<:iptate la lungimea păstrate 

mn:::orTtr",:::o interioară fiind astfel 
"'<.<'"'''' '''''''' ca volumul lui să fie 

(vezi fig. 
rest. se vede, partea superioară, 

de-a lungul întregului ansamblu, un 
rînd de incinte închise, În care se pot 
depozita cele mai felurite obiecte; de 
la aparate fotografice şi veselă pînă 
la aşternuturi de pat. Dată fiind înăl
ţimea mică a încăperii, s-au putut 

TEHNIUM 11/80 
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BAlCONUl IARIA 
În timpul iernii, balconul aparta

mentului nostru este mai puţin folosit. 
Cu mici investiţii acesta poate fi 
În aşa fel utilat Încît În timpul verii 
să-I folosim pentru flori şi alte obiecte 
de decor, iar În timpul rece să putem 
păstra În bune condiţii conserve, bor
cane cu gemuri şi dulceţuri, cît şi cele 
cu murături. De asemenea putem păs
tra zarzavaturile şi legumele În stare 
crudă. 

Pentru a realiza cele amintite mai 
sus, propunem construirea pe zidul 
lateral al balconului a unui dulap com
pus din două corpuri. Atit corpul de 
jos, cît şi cel de sus sînt prevăzute cu 
uşi. Uşile corpului de sus se pot 

înălţa pînă la tavan modulele ce com
pun ansamblul. Nu este recomanda
bilă această soluţie 1n camerele ce 
depăşesc 2;40 m În înălţime, deoa
rece accesul la aceste incinte este 
dificil. Ansamblul descris mai sus a 
fost proiectat şi construit într-o Încă
pere cu o suprafaţă relativ mică (16 m2 ). 

In afara acestui ansamblu, mai există 
În cameră o canapea de colţ cu 6-7 

îndepărta vara, rămînînd rafturile, pe 
care putem aşeza ghivecele de flori. 
Partea de jos poate fi folosită pentru 
depozitarea diferitelor lucruri de care 
nu avem nevoie zi de zi. 

În vederea realizării acestui dulap, 
avem nevoie, În primul rînd, de un 
număr de scînduri din lemn de esenţă 
moale (brad) sau plăci de PFL. Din 
acestea fasonăm partea din spate cu 
dimensiunea de 105x250 cm, două 
plăci laterale de 45/50x250 cm (vezi 
desenele), două uşi de 50x 160 şi alte 
două de 50x90 cm. De asemenea avem 
nevoie de 20 de dibluri cu ştift, şase 
rafturi de 49 x 40 cm şi alte patru de 
49 x 45 cm, două scînduri de compar-

locuri, o masă joasă cu o suprafaţă 
de 0,8 m2 şi 3 taburete. Canapeaua de 
colţ şi taburetele au fost descrise În 
nr. 1/1980 al revistei noastre. Finisajul 
întregului ansamblu s-a făcut prin 
vopsirea În două culori (una - aibă), 
cu o vopsea pe bază de polimeri cu 
aspect mat, bineînţeles după chituirea, 
grunduirea şi şlefuirea atentă a tuturor 
suprafeţelor. 
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timentare a dulapului de 1Sx90 cm 
şi, respectiv, SOx 160 cm. Imbinarea 
părţilor componente se face prin 1n
cleiere şi consolidare cu holzşuruburi 
sau cuie. Pentru a mări rezistenţa dula
pului, părţile laterale (rama) se Î'!l
bină Între ele prin uluc şi lambă. In 
cele două părţi laterale şi În scîndurile 
de la mijloc practicăm, la diferite Înăl
ţimi, orificii În care se introduc diblu
riie necesare susţinerii rafturilor. Pen
tru a nu se răsturna dulapul, acesta 
se fixează iniţial în perete cu şuruburi 
şi cuie împuşcate. 

Rafturile se fixează la diferite Înăl
ţimi, după necesităţi. 

Întregul dulap se căptuşeşte pentru 
sezonul rece cu vatelină (molton) 
o folie de polietilenă. Partea din 
se căptuşeşte cu rogojină sau sac, 
care in timpul verii modifică aspectul 
raftului, făcîndu-1 mai estetic. Datele 
constructive se pot urmări În desenele 
alăturate. Dimensiunile dulapului se 

de balconul apartamen
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montaţi pe uşi şi pe scindura din 
mijloc. 

Atlt vara, cit şi iarna, balconul poate 
fi ÎnchIS cu o perdea, Montămin partea 
de sus şi pe balustradă o bară metalică, 
iar perdeaua se fixează prin intermediul 
unor inele. Ca material putem folosi 
doc, sideral, neptun sau material 
textil rezistent Important ca zăpa-
da viscolită să fie îndepărtată, ca aceas
ta să nu se topească şi să contribuie 
la degradarea pardoselii sau infiltrării 
apei prin rosturile 

Pentru a nu avea 
termică in 



Prin zugrăveli se înţeleg acele lu
crări de finisaj care se execută În inte
riorul si la exteriorul constructiilor si 
care, în ansamblu, îndeplinesc mai multe 
funcţii - de protecţie, igienă şi de este
tică. Zugrăvelile formează un strat pro
tector al suportului pe care se aplică, 
Întretinîndu-I într-o mai bună stare de 
igien'ă, întrucît formează o suprafaţă 
netedă şi continuă care reţine mai pu
ţin praful şi alte impurităţi din aer. 
Valoarea estetică constă În efectele de 
culoare si armonia între acestea, func
ţie de destinaţia încăperilor şi, În an
samblu, de aspectul decorativ. 

1 GENERALlTĂTI 
În noţiunea de zugrăveli se cuprind 

toate acele lucrări de specialitate care 
se execută întrebuinţînd În compoziţia 
de zugrăvit un liant în prezenţa unei 
cantităţi de apă. Pentru o orientare mai 
uşoară şi o înţelegere mai lesnicioasă 
a lucrărilor de zugrăveli, acestea se 
Împart În următoarele categorii princi-
pale: _ _ 

a. DUPA LlANTUL INTREBUIN
TAT 

_ sPoieli (văruieli), în care liantul 
este varul. Se utilizează În special la 
construcţii secundare pentru acope
rirea tencuielilor, zidăriilor de cără
midă si beton. Pentru colorarea com
poziţiiior se întrebuinţează numai pig
menti care rezistă la alcalii si nu se de
colorează la acţiunea varu'lui; 

- zugrăveli cu clei, în care liantul 
este cleiul. Se utilizează numai la inte
rior, pe suprafeţe tencuite care nu sînt 
supuse umidităţii. Pentru colorarea com
poziţiilor de zugrăvit cu clei se Între
buinţează aproape toţi pigmenţii la fini
sarea încăperilor de locuit, obtinÎndu-se 
o gamă variată de culori, mergînd de 
~a nuanţele cele mai deschise pînă la 
cele mai închise; 

- zugrăveli cu silicaţi, la care lia!1-
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tul este silicatul de potasiu. Compozi
ţia permite colorarea cu pigmenti, ob
ţinîndu-se culori cu nuanţe variate; 

_ zugrăveli cu cazeină, la care 
liantul Întrebuintat este cleiul de ca
seină. Compoziţi'a se colorează cu pig
menti rezistenti la alcalii. 

b. 'CUPĂ CALITATEA fiNISA-
JUlUI 

- zugrăveli simple; 
- zugrăveli obişnuite; 
- finisarea În relief (calcio-vecchio). 
2. TEHNOLOGIA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE ZUGRĂ VEU 

Lucrările de zugrăveli se execută fo
losind diferite procedee, corespunză
toare suprafetelor suport care se fini
sează, compOZiţiilor întrebuintate, pro
cesului tehnologic adoptat şi condi
tiilor de lucru existente. 
, Dar, Înainte de a trece la executarea 
lucrărilor de zugrăveli propriu-zise j se 
pregăteşte frontul de lucru şi se procură 
uneltele, sculele şi materialele care sînt 
necesare în operaţia de zugrăvit. 

UNELTE ŞI DISPOZITIVE 

Pentru măsurare şi trasare avem ne
voie de metru de buzunar, ruletă meta-

lică, dreptar, colţar (ec:.her, vinclu), fir 
cu plumb şi boloboc. In vederea pre
gătirii suprafetei sînt necesare perii 
de sîrmă, răzuitoare metalice şi şpaclu 
pentru îndepărtarea stratului vechi de 
zugrăveală şi netezirea peretilor. Pentru 
întinderea gletului se poate folosi şi 
drişca de cauciuc, pe care o putem 
construi singuri. Ea se confecţionează 
dintr-o scîndură de 2,5 cm grosime, 
lungă de 50 cm şi Iată de 9 cm. Pe o 
parte se montează două benzi de cau
ciuc, late de 4 cm, fixate În cuie, iar pe 
cealaltă un mîner. Ca unelte pentru 
spoit şi zugrăvit se folosesc bidinele 
(late, prismatice, rotunde), pensule pen-, 
tru trasat dungi, rulouri şi şabloane 
pentru aplicarea desenelor pe supra
fetele zugrăvite. În afară de uneltele 

intJte, " lucrările de zugrăveli se 
scările de zugrăvit (scări 
ele realizate de noi (scîn
tare, asezate pe căprior 
ese mai vechi). Pentru 
izată a grundurilor şi 

compoziţiilor de zugrăvit se foloseşte 
de regulă vermorelul, aparat de pulveri
zat cu functionare intermitentă de tip 
«Kalimax», cu o capacitate de 20 1, 
functionînd la 3-5 at. în vederea aco
peririi suprafeţelor suport cu un strat 
uniform de zugrăveală, este necesar 
ca pulverizarea compoziţiei să se facă 
sub forma unui jet cu particulele res
pective răspîndite cît mai uniform.Trans
formarea compozitiei În particule foarte 
fine, pulverizarea, se realizează la ieşÎ
rea din duza dispozitivului de stropit. 
Pulverizarea se face prin mişcări ro
tative sau prin şoc, iar mişcările dispo
zitivului de stropit trebuie să fie cît mai 
uniforme. Mărimea, desÎmea şi unifor
mitatea stropi lor depind de mărimea 
duzei, de presiunea în aparat (3-4 at) 
şi de distanta de la care se stropeşte 
(0,75-1 m). 

În contin uare, pentru păstrarea şi il!> 

amestecarea vopselelor, sînt necesare 
găleţi, bidoane de 20-30 I şi bidoane 
(cutii de conserve) mai mici pentru 
păstrarea pigmenţilor. De asemenea 
avem nevoie de site Simple şi de altele 
speciale de 225. sau 400 de ochiurjfcm2 şi, 
În sfîrşit, de un bidon pentru topit cleiul 
de oase. 

OPERATII PRELIMINARE 
PENTRU EXECUTAREA 

LUCRARILOR DE ZUGRA VELI 

Lucrările de zugrăveli se incep după 
ce am pregătit uneltele şi sculele aju
tătoare, vopselele şi, bineinţeles, după 
terminarea construcţiilor, şi dacă sînt 

necesare lucrări de instalaţii. De 
menea, În locuinţele deja mobilate 
creează front de lucru (se strînge 
bila şi se acoperă cu hîrtie sau 
de polietilenă, lustra, dacă nu se de
montează, se acoperă şi se protejează). 
Lucrurile mărunte se depozitează În 
alte încăperi. În vederea protejării du
şumelei, pe aceasta se întinde hîrtie 
sau se aşterne un strat de rumeguş. 

Starea suprafeţelor care urmează să 
fie zugrăvite trebuie să asigure posi
bilitatea inceperii lucrărilor. Deci aceste 
suprafeţe se curăţă de praf, de murdă
rie, de stropi etc., iar porţiunile umede 
trebuie să fie supuse uscării, căci altfel 
se produc pete şi se scorojeşte stratul 
de zugrăveală (fig. 1). Zugrăvelile se 
execută de preferinţă În mediu uscat, 
la temperaturi de peste +5°C, evitîn
du-se curenţi puternici de aer, deoarece, 
prin uscarea izolată a unor porţiuni, 
suprafaţa rămîne pătată. 

Faza de pregătire a suprafeţelor are 
ca scop curăţirea şi netezi rea lor. Astfel 
se verifică mai Întîi peretele, prin cio
cănire, pentru a se constata starea ten
cuielii. Porţiunile care se desprind se 
curăţă şi se refac (fig. 2), muchiile 10-
vite se repară, iar crăpăturile se Iărgesc 
pentru reparare. Refacerea porţiunilor 
mai mari de tencuială căzută se execută 
prin aplicarea unui strat nou (fig. 3). 
Se pot folosi următoarele mortare: de 
var (nisip fin, var pastă şi apă pînă se 
obtine o pastă vÎscoasă); de var cu 
adaos de ipsos, care, datorită ipsosului, 
se întăreşte Într-un timp mai scurt: 
de var cu adaos de ciment (var pastă, 
ciment, nisip şi apă pînă se obţine o 
pastă viscoasă). Pentru refacerea mu
chiilor sau astuparea rosturilor mai mici 
se foloseşte mortar de ipsos, nisip şi 
apă. Porţiunile refăcute şi bine uscate 
se uniformizează prin şlefuire cu hîrtie 
abrazivă. 
După aceste operaţii de refacere a 

peretelui, trecem la următoarea fază, 
şi anume spălarea suprafeţelor, avînd 
ca scop Îndepărtarea zugrăvelii vechi 
de pe pereţi şi tavane. Se execută în 
felul următor: suprafeţele se înmoaie 
cu apă caldă În care s-a dizolvat săpun 
(săpun de rufe sau pastă de săpun din 
abundenţă) cu ajutorul bidinelelor sau 
prin stropire cu vermorelul. După in
muiere suprafaţa se freacă cu un burete 
ud. Operaţia se repetă de mai multe 
ori, pînă CÎnd nu rămine nici o urmă 
din vechea zugrăveală. 

Se poate continua, dacă este cazul, 
cu răzuirea suprafeţelor (fig. 4). Este 
operaţia prin care se îndepărtează, total 
sau parţial, straturile de zugrăveală 
veche, atunci CÎnd sint coşcovite sau 
CÎnd nu mai suportă un nou strat de 
zugrăveală (căci ar duce la coşcovirea 
lor). Se execută cu ajutorul unui şpaclu, 
avînd grijă ca in timpul răzuirii să nu 
se degradeze tencuiala. Dacă straturile 
vechi de zugrăveală sînt numeroase, 
operaţia de umezire şi răzuire se repetă 
de mai multe ori, pînă se obţine rezul
tatul dorit. După răzuire, suprafeţele 
se şterg cu apă curată cu ajutorul bu
retelui. 

in cazul În care zugrăveala se aplică 
pe tencuială nouă, spălarea şi r~uirea 
se elimină şi se trece direct la următoa
rea etapă de lucru: grunduirea. Aceasta 
se execută după pregătirea suprafeţelor 
suport, prin aplicarea manuală sau me
canizată a unui strat subţire, uniform 
şi continuu de grund. Se recomandă 
aplicarea manuală pentru realizarea unei 
pătrunderi bune a grundului În porii 
stratului suport, asigurîndu-se astfel 
o aderenţă bună pentru stratul următor. 

Grunduirea manuală face cu bidi-
nele mari, rotunde sau Grundul 
se ia În cantităţi mici cu bidinE!aUa, 

de marginea 
se amestecă din 
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Frecventa de lucru este dictată de 
frecvenţa 'cristalului şi nu poate fi 
modificată. 

final de putere dezvoltă apro
W. 

acestui montaj intră Bobina are 30 de spire CuEm 0,5. 
un COB 400 şi un tran-
zistor 2N3053, REF» - 10/1979 

Emiţătorul dezvoltă o putere sufi
cient de mare datorită tubului folosit 
6 L 6. Stabilitatea frecventei este asi
gurată de oscilatorul cu cuarţ. Acope
rirea benzii de 3,5 MHz se obţine din 
condensatorul de 100 pF cuplat În 
paralel pe cristalul de cuarţ. Se ob
servă că montajul funcţionează numai 
În telegrafie, manipulatorul cupiin
du-se În catodul tubului. 

1~~"~ 65 

~----
C410n 

2N3053 

Bobina cu inductanţă de 33 .ţ4.H are 
50 spire din CuEm 0,6 pe o carcasă cu 
diametrul de 25 mm, bobina L2 are 
28 de spi re cu aceeaşi sîrmă şi pe 
aceeaşi carcasă. 

Celelalte bobine sint şocuri de radio
frecvenţă şi de filtraj. 

Pe conexiunea anod şi grila 1 se 
vor monta perle de ferită. 

CQ - 5/1980 
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SAVA DANII::L - Bucureşti.Re
ceptorul, fiind pe standard CCIR, ne~ 
cesită modificarea blocului de intrare 
{circuitele oscilante} spre a recep
tiona banda OIRT din UUS. 
COROIAN ION - jud. Cluj. Nece· 
sită la inţrare un intreg amplificator 
MICU iULBAN - Cluj-Napoca. În 
perioada de vară apar condiţii deose
bite de propagare a undelor electro
magnetice; aşa se explică apariţia pe 
televizor a unor imagini TV de la 
mare distantă. 
CEAUŞESCU BUCUR - Cîmpu
lung-Muscel. Vă mulţumim pentnl 
aprecierile adresate revistei. la apa~ 
ratul dv.. va trebui să. montat; În pa
'ralel pe fiecare circuit oscilant CÎte un 
condensator cu valoarea de 18.,22 _ pF. 
pAUN 10N~, jud. mov. Nu se poate 
inlocui cu alt transformator. 

FM ANT 

FOTIADE VICTOR - Galaţi. Oi
fuzoarele VKSH-3013 A/8 sînt de bună 
calitate şi se pretează pentru audiţii 
HI-FI dacă sînt montate În boxe adec
vate. 

Nu ne putem pronunţa Însă asupra 
modului cum ar funcţiona În vechile 
dv. boxe. 

TIBERIU NICOLAE - Piteşti. 
Schema trebuie să fie experimentată 
de dv., nu de noi. 

ARSENE TRAIAN - jud. Dîm
bovita. Nu detinem caracteristicile 
circuitelor integrate la care vă referiţi 
În scrisoare. 

DAVID ION - Craiova. Înre-
gistrarea făcută din programele emise 
în UUS este superioară faţă de cea din 
unde medii. 

Recepţia programului III se obţine 
tot În UUS, şi În acest scop, receptorul 

-_. --_. ----<)------- -- --

dv. trebuie modificat (int'rarea UUS). 
DANCI MIHAI - Vişeul de Sus. 

Construiti o antenă cu 5 sau 7 ele
mente şi' recepţia se va îmbunătăţi. 

Prin diodă curentul trece de la B 
ia A (notaţia dv.), 
~ONESCU iULIAN - Brăila. 

Este dificil a transforma un casetofon 
din mono În stereofonic. Această ope
raţie implică nu numai modificări e
lectrice, ci şi mecanice. Diodele 1 N4001 
şi 1N4004 admit un curent de 1 A şi 50, 
respectiv 400 V. 

RACUCIU CIPRIAN - Bihor. 
În schema originală nu este prevăzută 
polarizarea prin rezistor. Totuşi, dacă 
etajul nu oscilează, plantaţi un rezis
tor cu valoare cit mai mare. 

COMAN CAMELlU-Slobozia. 
Schema trimisă conţine multe greşeli, 
deci nu poate fi publicată. 

OBADA GEORGE - jud. Timiş. 
Montajul la care vă referiţi a fost ex
perimentat cu piesele notate pe sche
mă. Înlocuind unele componente, nu 
putem să ne pronunţăm asupra rezul
tatelor. 

GUGA ION - Reşiţa. - Deocam
dată nu deţinem datele circuitului in
tegrat care vă interesează. 

ZEGREA M. - Timişoara.- Am 
reţinut sugestiile şi preferinţele dv. şi 
vom ţine cont de ele În sumarele vii
toare. 

MlADEN GHEORGHE - Craio
va. . Temperatura tranzistoarelor fi
nale nu trebuie să depăşească 7d' C. 
COSTACHE FlOREA - Bucureşti 

Am reţin ut materialul spre publicare. 

STAN SANDU - Galaţi 
Intreruperea ritmică a funcţionării 

televizorului se pare că este cauzată 
de tubul PY88. 
PAVUNEV DAN - Urziceni 

Montînd un amplificator de 7 W, 
va trebui să aveţi şi difuzoare de pu
tere (cel puţin 10 W). Pe casetofon 
mono înregistrările stereo se reproduc 
tot mono. 
lEAHU BOGDAN - Bucureşti 

Pentru ca magnetofonul dv. să redea 
stereo, trebuie să utilizaţi Încă un am
plificator de audiofrecvenţă. 
PAPANIU CONSTANTIN - Ro· 
man. Consultaţi articolul referitor ia re
glajul de tensiune care va fi publicat 
În nr. 12/1980. 
BARBU E. - jud. Dîmbovjţa 

Scrieţi-ne şi vă vom da lămuririle 
cerute. 
MEO$U F. - Tismana 

Am publicat (in extenso) modul de 
construire a unui lanţ de muzică şi 
culoare În mai multe numere din re
vista «Tehnium». 
DINU ION - Bucureşti 

Puteţi introduce Înaintea circuitului 
TBA 810 circuitul corector propus de 
dv. 

.. 
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~ 2302 S este un radio
casetofon ce are În
corporat, pe lîngă 
componentele discre
te,şi un circuit inte
grat. 

Alimentarea se 
poate face din reţea
ua de curent alterna
tiv sau din 4 baterii 
de 1,5 V. 

Ca receptor lucrea
ză În gamele UM (530-
i 605 UUS 
(88-108 

Ca.se'tofonul asigu
ră o bandă de frec
venţe cuprinse Între 
120 şi 6000 Hz. Pu
terea audio maximă 
ce o poate debita 
este de ,5 

tran-
zistoarelor 
din cu tran-
zistoare româneşti 
este următoarea: 
2 se 930-BF 
2 SB 1878-AC 180 
2 se 929-BF 
2 se 536-BC 


