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PRollCTUl 
OI BACAlAURIAT-

UI PRollCT APIICATIV' 

După ce analizează mai multe va
riante de principiu, prin prisma scopu
lui propus - acela de a realiza un 
exponometrude laborator cu măsurare 
«punctiformă» la nivelul copiei şi cu 
o precizie acceptabilă a citirilor -, 
autorul optează pentru schema elec
tronică prezentată alăturat. 

Aparatul este conceput spre a pu
tea fi cu uşurinţă fabricat În serie mare 
În atelierul şcolar. Cu excepţia celor 
două potenţiometre şi a intrerupăto
rului de alimentare, toate piesele sint 
montate pe un circuit imprimat de 
tipul «simplă faţă». Acesta este mon
tat pe panoul frontal al aparatului prin 
lipire direct la cosele potenţiometre
lor, rămînînd ca legăturile prin con
ductoare flexibile să se rezume la 
cele trei fire de alimentare. 

Sistemul acesta permite accesul u
şor la toate piesele prin simpla de
montare din panou a celor două poten
ţiometre, care În acest fel păstrează 
şi poziţia corectă faţă de panoul fron
tai pe care sînt desenate scalele lor. 

Deoarece aparatul este folosit În 
laboratoare fotografice, caracteriza
te prin umiditate mare şi iluminare 
foarte redusă, s-a adoptat soluţia a
limentării din baterii independente, 
ceea ce Înlătură orice pericol de elec
trocutare. În plus, lipsa unui cordon 
de alimentare conferă o foarte mare 
operativitate la folosire. Consumul re
dus justifică utilizarea a două baterii 

Practica productivă a elevilor, atît 
În şcolile generale, cît şi În licee, are 
cîteva obiective clare, printre care se 
numără familiarizarea tinerilor cu di
ferite profesiuni din economia naţio
nală, autodotarea laboratoarelor, a a
telierelor şcoală şi a cercurilor de 
specialitate. Nu mică ne-a fost mirarea 
cînd, vizitînd unele şcoli generale din 
Capitală, am remarcat faptul că accen
tul practicii productive, efectuate, În 
special, de către eleve, se pune pe 
orele de gospodărie şi tricotat. Te
matica orelor de practică se abate prea 
puţin de la şerveţele sau feţe de masă, 
batiste, salată orientală sau ardei um-
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miniatură de 9 V, tip 6 F22, ceea ce 
asigură aparatului gabarite accepta
bile. 

Trei dintre rezistoarele schemei (R1, 
R3 şi R5) trebuie alese inainte de mon
tarea lor pe circuitul imprimat. Pen
tru alegerea lui R3, care determină 
poziţia diviziunilor pe scara timpilor 
de expunere, se procedează astfel: 

- după montarea potenţiometrului 
P2 pe panoul frontal, se realizează 
provizoriu montajul in care rezistorul 
R4 este chiar cel ce va fi montat În 
aparat, iar rezistorul R3 este repre
zentat printr-un potenţiometru ajus
tabil de 10-50 kQ, conectat ca reostat. 
Se deplasează cursorul lui P2 spre 
capătul la care este conectat R3 şi 
se citeşte tensiunea indicată de volt
metrul de mare impedanţă, V, ajus
tind valoarea lui R3 astfel incit această 
tensiune să fie de 0,56 V (cînd sursa 
de alimentare a acestui circuit este 
9 V). 

Se măsoară cu un aparat de labora
tor valoarea exactă a rezistenţei lui 
R3 astfel găsită şi se caută un rezis
tor fix care are o rezistenţă cît mai 
apropiată de această valoare. Acum 
circuitul de control are exact piesele 
ce se vor folosi În montaj şi se poate 
verifica scala aparatului citind indica
ţiile voltmetrului V cind cursorul po
tenţiometrului este fixat cu indicato
rul pe diverse valori ale timpului de 
expunere. Abateri mai mari de 5-10% 

pluţi. Nici măcar eficienţa econorrlică 
postcalculată a acestei activităţi nu 
este prea mare, echivalind anual cu 
40 de lei/elev, sumă mai lesne realiza
bilă prin vînzarea a numai 20 de sticle 
goale. 
Dacă putem aprecia faptul că, de 

pildă, elevele au la dispoziţie moderne 
maşini de cusut, aragaze, materie pri
mă pentru şerveţele sau tricotaje, este 
de semnalat neconcordanta dintre a
ceastă practică şi cea a colegilor, care 
muncesc În ateliere de tîmplărie, Iăcă
tuşărie, electrotehnică. Handicapul În 
pregătirea practică a elevelor devine 
vizibil cînd acestea păşesc in clasa a 

faţă de tabela alăturată arată că po
tenţiometrul nu este corespunzător. 

Valorile exacte ale rezistentelor ce
lorlalte două rezistoare (R1' şi R5) 
sînt legate de parametrii individuali ai 
fotodiodei şi tranzistorului T1, pre
cum şi de limitele de etalonare pe care 
ni le propunem pentru aparat. Pentru 
găsirea experimentală a acestora se 
procedează astfel. Cu ajutorul unor 
conductoare flexibile se conectează 
la circuitul aparatului două potenţio
metre ajustabi le În locul celor două 
rezistoare, unul de 100 k.o În locul 
lui R3 şi unul de 10 kQ În locul lui 

Rf 
4,7kA 

RE, 

27 

Indicaţia voltmetrului (V) 7,57 

Timpul de expunere (s) 3 

(Tensiunea bateriei = 9,00 V) 

R1, ambele fixate cu cursorul pe mijloc. 
În laboratorul fotografic şi in ace

leaşi condiţii ca la utilizarea expono
metrului se montează În aparatul de 
mărit clişeul care conţine mira cu 
scala gri sau in locul acesteia o bucată 
de film care conţine cîteva cadre cu 
diverse nuanţe de cenuşiu uniform. 

Se montează pentru măsurare ex
ponometrul prototip sau unul corect 
executat (Ia executarea prototipului 
s-a folosit exponometrul de fabrică 
tip FOTON-1-M), căruia butonul de 
etalonare i se fixează În poziţia de 
sensibilitate minimă. 

Alegînd fie tonul de cenuşiu, fie 
diafragma obiectivului de la aparatul 
de mărit, se caută o combinaţie care 
să indice pe exponometrul prototip 
un timp de expunere În poziţia cen-

IX-a pragul atelierelor de timplărie 
sau electrotehnică, realitate afirmată 
şi de mărturiile profesorilor maiştri, 
nevoiţi să lucreze separat cu elevele 
care au avut in şcoala generală pregă
tirea practică axată pe gospodărie, 
artizanat sau croitorie. 

Dacă termenii integrării învăţămîn
tului cu practica includ În mod necesar 
şi producţia, este, în acelaşi timp, 
utilă orientarea acesteia În functie de 
perspectivele profesionale şi e~igen
ţele economiei naţionale. Mărturisind 
încă din clasa a VI-a sau a VII-a o 
opţiune profesională: medicină, con
strucţii, facultăţi politehnice, o serie de 
eleve de la Şcoala generală nr. 24 
rămîn cu certitudine handicapate de 
programul unei practici bune parcă 
pentru pensioanele de altădată. Situa
ţia nu este singulară, ea Întîlnindu-se 
nu numai În şcolile generale bucureş
tene, ci, mai ales, În şcolile generale 
din mediul rural. 

trală a scalei, de exemplu 10 secunde. 
Se înlocuieşte exponom~trul prototip 
cu cel ce se reglează şi 'Se ajustează 
valoarea potenţiometrului care-I În
locuieşte pe R5 pînă cînd se obţine 
o indicaţie a timpului de. expunere 
egală cu cea anterioară (în exemplul 
dat 10 secunde) cu potenţiometru! P1 
la minim. 
Dacă se obţine pentru R5 o valoare 

mai mică de 15-20 kO, se intervine 
şi în reglajul potenţiometrului care-I 
înlocuieşte pe R1, revenind apoi la 
reglajul valorii lui R5. 
După Încheierea acestei prime 0-
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peraţii se compară În acelaşi mod cele 
două exponometre (prototipul şi apa
ratul care se reglează) la o altă ilu
minare, care corespunde unui timp 
de expunere tot În mijlocul scale;, dar 
cu potenţiometrele de etalonare În 
poziţia de sensibilitate maximă (va
lorile maxime ale lui P1). Dacă de 
această dată, manipulînd la expono
metrul reglat numai pe P1, se poate 
obţine concordanta celor două indi
caţii, valorile rezistenţelor celor două 
potenţiometre ajustabile cu care s-au 
Înlocuit R1 şi R5 reprezintă valorile 
căutate. 

În concluzie, operaţia constă in a 
găsi două valori potrivite pentru R1 şi 
R5 astfel Încît exponometrul care se 
reglează să ofere posibilităţi de eta
lonare apropiate de cele ale prototipu
lui. 

Educatia tehnică a viitorilor mun
citori, tehnicieni sau specialişti, 
care vor păşi În producţie În dece
niul ştiinţei, tehnicii, calităţii şi 
eficienţei, Începe deocamdată, În 
multe cazuri, cu impletitul, cusutul, 
bucătăria sau pirogravura Utile pen
tru cercuri practice, aceste activi
tăţi sînt total. incompatibile cu exi
genţele unei practici productive ce 
presupune, În afara eficienţei eco
nomice, valori formative şi infor-
mative de pentru educaţia 
omului modern. primele clase de 
şcoală, se famiiiarizează cu 
elemente teoriei În 
clasele V-VIU, a-

Ia tricotaje Nu 
cam acest saU 

«calitativ», inspectori din 
Ministerul şi SnvăţămÎn-
tuBui? 
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AVTODOTARE 
LABORATOR SCOLAR , 

CORUT~U 

Construcţia unui generator de sem
nal modulat, de Înaltă clasă, este des
tui de greu de realizat, În primul rînd, 
pentru că necesită materiale speciale 
şi, În al doilea rind, pentru că reglajul 
lui presupune un aparataj specializat. 
Totuşi, printr-o construcţie relativ sim- T 1 
plă, se poate realiza un astfel de apa-

T2 
rat de bună calitate. În figura 1 a este 
arătată schema de principiu a unui 
generator care oscilează pe frecvenţa 

AUTO-MOTO 

12(1970, p. 18 (Fişier «Dacia»~1 300); 
12J1970, p. 19 (Protecţia anticorosivă a 
carose,riiJor); 12/1970, p. 19 (<<l'.rabanb>-
601); 1i1971, p. 16 (Lanţ de diţ:;tribuţie); 
2/1971, p. 18 (Fişier «Skoda»; .... 211971, 
p. 19 (Siguranţă pentru capota m<>tpr); 
2/1971, p. 19 (Avertizor pentru poi-Uera 
deschisă); 3/1971, p. 18 (Fişier «Mo.sk
vici»-408); 3/1971, p. 19 (Scaune raba
tabile pentru «Trabanb>-601 S); 4/1971, 
p. 10 (Instalaţie de spălat autoturisme); 
4/1971, p. 18 (Cum pregătiţi şi intreţi
neti automobilul); 4/1971, p. 19 (Folosirea 
ratională a spaţiului autoturismului «Fi
ab>-850); 5/1971, p. 18 (Li c u ri ci de a va
rie); 5/1971, p. 19 (Pompa de combusti
bil); 5/1971, p. 19 (Sistem de secllritate 
auto); 6/1971, p. 16 (Protectia anticoro
sivă); 6/1971, p. 16 (Dispozitiv antifurt); 
6/1971, p. 17 (Frînele cu circuit dublu); 
7/1971, p. 18 (Antena auto); 7/1971, p. 18 
(Diferenţialul cu autoblocare); 8/1971, 
p. 12 (Diagnosticul frînelor); 8/1971, p. 13 
(<<Deşteptătom pentru semnalizatoare); 
9/1971, p. 18 (Dopaiul micromotoarelor); 
10/1971, p. 18 (<<Skoda»-S 100); 10/1971, 
p. 19 (<<Dacia»-1 100); 11/1971, p. 18 
(Uleiul pentru motoare); 11/1971, p. 18 
(<<Trabant» 600-601); 11/1971, p. 20 (Şter
gător pentru parbriz); 12/1971, p. 16 
(Atelai de remorcă pentru «Dacia»-
1 100); 12/1971, p. 17 (lncălzirea rapidă a 
motorului de «Trabant»); 1/1972, p. 18 
(Circuitul de iarna); 1/1972, p. 19 
(Amenaiări 2/1972, p. 18 
(Despre p. 19 (Garaj 
pliant); (Jackie Stewart vă 

18 (<<Dacia» -
19 (Husă 

tehnică 

p, 
aprinderii); 

18 de eşapament); 
(Carburatoare); 7/1972, p. 18 
electronică); 7/1972, p. 18 

(SE!mrlalizator pentru benzină); 8/1972, 
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p. 18 (Ambreiaj automat :\entru «Tra
bant»); 9/1972, p. 18 (Fişă tehnică «Jigu
li-Vaz»-2101 şi «Fiat»-600 D); 11/1972, 
p. 18 (Depanarea auto); 11/1972, p. 20 
(A uto-test); ..... 12/1972,p. 20 .. (Depanarea 
auto); 1/1973, p .. 17(Bat~ria d~ 'acumu
lat()are); 1/19]3,. 1).18 (Depanarea )auto); 
1/1973; p. 19. (OisPQZiliv pent~u. ş.ter;gă
toare de partiriz);211973,p, 18 (Carbu
ratQrul); 2/1913, p. 19.(Antipţlrazitarea); 
3/1973, p. 18··· (Mot'orulfunctioneazăa
normal); 3/1973, p. 18 (Aprinderea elec
tronică); 4/1973, p. 18 (Aprinderea elec
tronică - soluţii practice); 5/1973, p. 18 
(Motorul funcţionează anormal); 5/1973, 
p. 18 (Frîna electronică); 7/1973, p. 17 
(<<Mobra» 50); 7/1973, p. 18 (Aprinderea); 
8/1973, p. 16 (Lampa cu halogeni H 4); 
8/1973, p. 17 (Care este b ujia opti mă ?); 
9/1973, p. 18 (Carburatorul «Carfil» 321 
R.M.); 10/1973, p. 18 (Reglarea mecanis
mului de direcţie); 10/1973, p. 19 (Mani
velă de pornire); 11/1973, p. 18 (Rodaiul); 
11/1973, p. 19 (Securitatea circulaţiei); 
12/1973, p. 15 (Dispozitiv pentru sem
nalizarea pierderii lichid ului de frînă); 
12/1973, p. 19 (Ştiţi să spălaţi automobi
lul ?); 111974, p. 18 (Cu sau fără faruri de 
ceaţă); 2/1974, p. 18 (Motoare rebele); 
2/1974, p. 19 (<<Dacia»-1100, schema 
instalaţiei electrice); 311974, p. 16 (Circu
laţia pe timp de noapte); 3/1974, p. 17 
Protecţia anticorosivă suplimentară); 3/ 
1974, p. 17 (Reglai automat pentru şter
gătoare de parbriz); 4/1974, p. 18 (De
panarea motorului); 4/1974, p. 19 (Dis
pozitiv antiincendiu şi aniifurt); 5/1974, 
p. 18 (Centrarea ambielaiului); 5/1974, 
p. 19 (Montarea garnituri de chiu-
Iasă); 6/1974, 19 

p. 16 
15 

(Reducerea consu-
12/1974, p. 18 (Bate

ria de acumulatoare); 12/1974, p. 19 (Frî
nele); 1/1975, p. 19 (Aprinderea electro
nică); 2/1975, p. 23 (Atenţie la stopurit); 
3/1975, p. 18 (Repararea caroseriei); 

de 455 kHz şi care este modulat În 
amplitudine cu un semnal audio de 
aproximativ 1 000 Hz. Generatorul de 
audiofrecvenţă este un circuit bascu
lant astabil realizat cu tranzistoarele 
T1 şi Tz, de tipul EFT323. Se ştie că 
un astfel de circuit prezintă două stări 
instabile, trecerile dintr-o stare În alta 
făcîndu-se automat la intervale de 
timp determinate de valorile elemente
lor de circuit folosite. Un circuit bas
culant astabil poate fi realizat fie după 
o schemă simetrică cu cuplaj colec
tor-bază, fie după o schemă asi metrică 
cu cuplaj pe emitor. In montajul de 
faţă s-a utilizat prima variantă men
ţionată. Etajul oscilator pe frecvenţa 
de 455 kHz este realizat cu tranzisto
rul T3 (EFT 317 sau echivalent) şi 
este modulat În amplitudine. Bobina 
circuitului oscilant L1 are 165 de spire 
din sîrmă de cupru emailat cu o priză 
la spira 30. Bobina de reacţie Lz are 
40 de spire din aceeaşi sîrmă. Aceste 
Înfăşurări sînt dispuse pe o carcasă 
cu diametrul de 6 mm, prevăzută cu 
miez de ferită. Detaliile constructive 
referitoare la bobină sînt arătate În 
figura 1 b. Reglînd poziţia miezului 
de ferită, cît şi valoarea trimerului de 
10-40 pF, se obţine frecvenţa de osci-

0.0. 
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L2 
II L1 270 

pF 
II 2 

t. 

T3 
3 

4/1975, p. 14 (Dispozitiv pentru reglarea 
unghiului de închidere); 4/1975, p. 15 
(Releu de semnalizare); 5/1975, p. 6 
(Automat pentru ştergătorul de par
briz); 5/1975, p. 14 (Micfoautomobilul 
«Şoimuh~); 6/1975,· p. 14' (Cală pentru 

.auţQ~erieule);, 611975i p. ·15 (Semnaliza
tor deflvarie la frîne); 8/1975, p. 15 rru-

. rometru el~ctronic); 8/1975. p. '15 (Stro
boscoppentru ireglarea avansului); 9/ 
1975,p. ·14 (Aprinderea· electroniCă); 
10/1975, p. 14 (Turometru electronic); 
11/1975, p. 10 (Sistem electronic de a
prindere pentru motoreta «Mobra»); 
11/1975, p. 10 (Minirampă); 12/1975, p. 14 
(Garaj pentru «Mobra»); 12/1975, p. 14 
(Uleiuri multigrad); 1i1976, p. 16 (<<Mo
bra»-50); 2/1976, p. 16 (Circulaţia, o pro
blemă a tinerilor); 3/1976, p. 19 (Marea 
valoare a secundelor pentru pietoni); 
4/1976, p. 15 (Indicatoare pentru pie
toni); 5/1976, p. 19 (Supraveghetor pen
tru descărcarea acumulatoarelor); 6/ 
1976, p. 14 (<<Mobra»-50); 6/1976, p. 15 
(Circulaţia pietonilor În afara localită
ţilor); 7/1976, p. 14 (Pregătirea excursiilor 
cu motoreta); 7/1976, p. 15 (Semafoare 
pentru pietoni); 8/1976, p. 14 (De ce nu 
trage motorul ?); 8/1976, p. 15 (Bicicleta, 
vehiculul tinerilor); 9/1976, p. 14 ( De
fecţiuni frecvente ale motociclete lor); 
9/1976, p. 15 (Bicicliştii şi regulile de 
circulaţie); 10/1976, p. 14 (Defecţiunile 
instalaţiei electrice a motocicletei); 10/ 
1976, p. 15 (Bicicliştii şi regulile circu
laţiei); 11/1976, p. 14 (Motocicleta «CZ»
Sport 250); 11/1976, p. 15 (Bicicliştii şi 
regulile circulaţiei); 12/1976, p. 14 (Mo
tocicleta «CZ»-Sport 250); 12/1976, p. 15 
(Echipamentul bicicletei); 1/1977, p. 14 
(Construcţia şi funcţionarea autove
hiculelor); 1/1977, p. 15 (Exploatarea au
toturismelor «Trabanh>); 2/1977, p. 14 
(Motorul În timpi); 2/1977, p. 15 (În
treţinerea autoturismuiui «Trabant}); 2/ 
1977, p. 15 (Prioritatea); 3/1977, p. 14 
(Întreţinerea autoturismului «Trabant»); 
3i1977, p. 15 (Avertizor sonor); 311977, 
p. 15 (Depăşirea); 4/1977, p. 14 (Întreţi
nerea autoturismului «Trabant»); 4/1977, 

laţie dorită (455 kHz). Amplitudinea 
semnalului de 455 kHz se stabileste cu 
ajutorul rezistorului variabil de 1·00.n, 
legat În colectoru! trnnzistoruiui T3 • 

Semnalul audio de aproximativ 1 kHz 
este aplicat pe baza tranzistorului T3 
prin intermediul rezistorului variabil 
de 50 kD. Cu ajutorul acestui rezi stor 
se poate regla gradul de modulaţie 
de la valoarea zero pînă la 1. Practic, 
pentru reglarea montajului se proce
dează În felul următor: semnalul obţi
nut la bornele de ieşire este vizuali
zat pe ecranul unui osciloscop şi Se 
reglează valorile celor două rezistoare 
variabile pînă cînd se obţi ne un sem
nal pentru care gradul de modulaţie 
este aproximativ 30%. Acordarea eta
jelor de frecvenţă intermediară aie 
unui radioreceptor superheterodină 
(care are frecvenţa intermediară de 
455 kHz) este deosebit de simplă fo
losind acest aparat: se aplică, pe rînd, 
fiecărui filtru de frecvenţă intermediară, 
Începînd cu cel mai apropiat de etajul 
detector, semnalul dat de generator 
şi se reglează miezul de ferită al fil
trului pînă se obţine o audiţie maximă 
În difuzor. Pentru alimentarea apara
tului s-a utilizat o baterie de 3 V, de 
tipul 2 R 10. 
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p. 15 (Geometria direcţiei); 4/1977, p. 15 
(Circulaţia pe drumuri cu mai multe 
benzi); 5/1977, p. 14 (Întretinerea auto
turismului «Trabanh»; 5/1977, p. 14 (Uşă 
de garaj glisantă); 5/1977, p~ 15 (Atenţia 
în timpul conducerii); 5/1977, p. 15 (A
vertizor); 6/1977, p. 14 (Geometria direc
ţiei); 6/1977, p. 15 (Întreţinerea autoturis
mului «Trabant»); 6/1977, p. 15 (Relaţia 
şofer-pieton); 7/1977, p. 14 (Recondi
ţionarea suspensiei); 7/1977, p. 15 (Pro
blemele motoretei «Moped»); 8/1977, 
p ... 14 (Echilibrarea roţilor); 8/1977, p. 15 
(Intretinerea autoturismului «Trabant»); 
8/1977, p. 15 (Tinerii şi normele condu
cerii preventive); 9/1977, p. 14 (Testarea 
automobilelor uzate); 9/1977, p. 15 (Dis
tanta Între autovehicule); 9/1977, p. 15 
(Sirenă electronică); 10/1977, p. 14 (Am
breiajul); 10/1977, p. 15 (Conducerea 
preventivă); 11/1977, p. 14 (Diagnostica
rea etanşeitătii cilindrilor); 11/1977, p. 15 
(Conducerea preventivă); 11/1977, p. 15 
(Protectie sonoră); 12/1977, p. 14 (Diag
nosticarea instalatiei de aprindere); 12/ 
1977, p. 15 (Conducerea preventivă); 
12/1977, p. 15 (Testarea acumulatoare
lor); 1/1978, p. 14 (Sistemul de aprinde
re); 1/1978, p. 15 (Conducerea preven
tivă); 1/1978, p. 15 (Automat pentru şter
gătorul de parbriz); 2/1978, p. 3 (Aparat 
pentru verificarea geometriei roţilor); 
2/1978, p. 14 (Sistemul de aliment~r:); 
2/1978, p. 15 (Conducerea preventiva); 
2/1978, p. 15 (Aprinderea electronică); 
3/1978, p. 14 (Controlul aprinderii); 3/ 
1978, p. 14 (Aprinderea electronică); 
3/1978, p. 15 (Conducerea prev.entiv~); 
4i1978, p. 14 (Diagnosticarea apnnderll); 
4/1978, p. 15 (Controlul farurilor); 4i 
1978, p. 15 (Conducerea preventivă); 
5/1978, p. 14 (Frina de mînă - «Dacia»-
1 100); 5/1978, p. 15 (lnstaiaţia electrică
Diagnosticarea); 5/1978, p. 15 (Conduc~
rea preventivă); 6/1978, p. pnstalaţla 
electrică - Diagnosticarea); 6j1978, p. 14 
(Aprinderea electrică pentru «Mobraj)-
50); 6/1978, p. 15 (Control acustic); 

(CONTINUARE IN PAG. 23) 

3 



o bună stabilizare a punctului 
static de functionare vom alege polari
zarea cu di vi~or în bază (RB - Rp ) şi 
rezistenţă în emitor (RE)' Schema de 

este mai 
pen

= 1 V (ar 
fost bine 1,5 - 2 V, tensiunea 

de alimentare este mică şi căderea pe RE 
se scade practic din Uee , reducînd 
«excursia» tensiunii de colector). 

Tranzistorul fiind alimentat la ten
siunea continuă Uee - UEM =8 V, ale
gem punctul de funcţionare astfel ca, în 
repaus, tensiunea colector-emitor să fie 
jumătate din tensiunea de alimentare, 

AIPLlflCATOARE Af 

Orice amplificator este prevăzut cu o 
intrare, la care se conectează sursa sau 
generatorul semnalului ce urmează a fi 
amplificat, şi cu o ieşire, la care se conec
tează sarcina (fig. 1). 

Sursa de semnal (care poate fi un 
microfon, o doză de picup, un circuit de 
detecţie, un difuzor, o fotocelulă, un 
generator AF etc.) se caracterizează în 
principal prin impedanţa (sau rezistenţa) 
internă, notată cu Rs sau Rg şi prin nivelul 
(amplitudinea) semnalului electric de au
diofrecvenţă generat, Us(Ug). După cum 
se vede, nivelul se referă la tensiunea 
semnalulu~ iar nu la intensitatea curen
tului debitat, acesta din urmă fiind rezul
tatul aplicării tensiunii Us la bornele de 
intrare ale amplificator ului. Nivelul sem
nalului mai poate fi exprimat valoa-
rea «vîrf la vîrf» ten;;iunii 
furnizate (egală cu dublul amplitudinii) 
sau, mai rar, prin valoarea eficace a 
acestei tensiuni. 

Sarcina arrtplific:at()rlitlUl 
dintr-un 

etc.) 

MARK ANORES 

Plasat între sursa de semnal şi sarcină, 
amplificatorul se comportă ca o «sar
cină» pentru sursa de semna~ avînd o 
impedanţă de intrare, Rin> respectiv ca un 
«generator» pentru sarcina Rb avînd o 
impedanţă de ieşire, Rau!' Această com
portare duală impune· anumite· restricţii 
în alegerea sursei de semnal şi a impe
danţei de sarcină ce urmează a fi asociate 
unui amplific&tor dat (mai bine zis, 
amplificatoarele sînt de la început pro
iectate pentru un anumit tip de sursă de 
semnal şi pentru o anumită impedanţă 
de sarcină). 

Pentru a înţelege mai bine afirmaţia 
de mai sus, să considerăm exemplul con
cret din figura 2: o sursă de tensiune 
alternativă sinusoidală, cu valoarea efica
ce Us = 10 V, avînd rezistenţa internă 
Rs = 5 il, care debitează pe o rezistenţă 
exterioară de sarcină, R. Evident, valoa
rea eficace a curentului prin circuit, 1, va 
depinde de rezistenţa R, fiind maximă 
(I=2A) pentru R=O şi minimă (1=0) 
cînd R tinde la infinit. Dacă însă nu ne 
interesează curentul, ci puterea P dez
voltată în rezistenţa de sarcină R, lucru
rile se schimbă (vezi tabelul nr. 1). Ob
servăm că pentru R =0 şi pentru R = :x, 

UeE =4 V (în acest caz se poate obţine 
amplificarea maximă nedistorsionată a 
unor semnale sinusoidale). 

Din V 1 mA rezultă va-
loarea Re = 

seria 

avem P=O; pe măsură ce R creşte de la 
zero ş~ respectiv, scade de la infinit 
puterea dezvoltată în sarcină creşte, atin
gînd valoarea maximă atunci cînd R = 
=Rs{=5 il). 

Cu alte cuvinte, transferul maxim de 
putere (deci de energie) din sursă în re-

RS/US 
INTRARE 

Rin > 

Exemplul de mai sus poate fi transpus 
la situaţia cuplaj ului dintre ieşirea unui 
amplificator şi impedanţa sa de sarcină: 
transferul maxim de energie din amplifi
cator în sarcină are loc atunci dnd impe
danţa de sarcină, Rb este egală cu impe
danţa de ieşire a amplificatorului, RaUl' 

Rl/Pl 

Rout 
SURSA 
DE SEMNAL AMPLIF/CATORUL AF 1 

SARC/NA 

SURSĂ 

zistenţa de sarcma are loc atunci cînd 
rezistenţa de sarcină este egală cu rezis
tenţa internă a sursei (lucrul acesta se 
poate demonstra riguros pe cale anali
tică: se egalează cu zero derivata întîi 
a lui P în raport cu R, obţinînd R = Rs şi 
apo~ cercetînd semnalul derivatei a doua, 
se constată că este vorba despre un punct 
de maxim). 

SARCINĂ 

Alegînd o impedanţă de sarcină mai mică, 
puterea debitată scade, dar în acelaşi 
timp creşte curentW .. absorbit de la am
plificator, periclitînd integritatea aces
tuia; pentru o impedanţă de sarcină mai 
mare, curentul absorbit scade, dar tot
odată scade şi puterea transferată în sar
cină (nu av~m interes). 

Constatarea referitoare la transferul 
optim de energie este valabilă şi pentru 
cuplajul dintre sursa de semnal şi intra-
rea însă, după cum 
vom mai departe, aici intervine 
şi un alt criteriu important - acela al 

unui semnal de intrare cu dis-
cît mai mi ci. 

IN N R. VIITOR) 
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De la început îi asigurăm pe construc
torii începători că nu este vorba despre 
o glumă întîrziată de 1 aprilie, ci doar 
despre o altă modalitate de cuplaj, anume 
prin preluarea semnalului de intrare pe 
cale acustică, sub formă de unde sonore. 
Adaptorul însuşi nu este altceva decit 
un preamplificator de microfon,. care se 
plasează între traductor (un difuzor folo
sit ca microfon) şi orga de lumini propriu
zisă (fig. 1). Cîştigul mare al preamplifica
tOIului propus (fig. 2) permite suprimarea 
etajului (sau etajelor) de preamplificare 
care există eventual în schema iniţială de 
orgă. semnalul furnizat de adaptor putînd 
fi direct filtrelor de la intrările 

comparaţie cu calea «bătătorită» 
pînă acum de amatori, de faţă 
prezintă unele avantaje. dar dezavan-

Astfel, îniăturarea elec-

ron şi 
orice aparat 
sau stereo, cu plusul sau cu minusul 
masă, de mică sau de mare putere etc. 
precum şi la sunetele emise 
decît cea electrică, de la vorbire. 
la fluierat, la sunetele produse de 
mentele muzicale, de animale etc.). 
acelaşi timp Însă cuplajul sonor permite 
interferenţa nedorită a tuturor sunetelor 
auxiliare ce produc în încăpere, ca şi a 
vibraţiilor din suport, dacă nu se iau 
măsuri corespunzătoare de izolare fonică 
faţă de acesta. Tot ca dezavantaj trebuie 
menţionată şi limitarea superioară sau 
inferioară a benzii de frecvenţă, în funcţie 
de difuzorul utilizat ca traductor. între 
anumite limite, acest neajuns poate fi 
compensat prin decalarea sensibilităţi10r 
pe cele trei canale (din potenţiometrele 
de volum ale canalelor). Desigur, doritorii 
de «înaltă fidelitate» pot apela la un 
microfon (cu impedanţa de 25 - 500 Q) 
în locul difuzorului. 

Pentru a uşura experimentarea adap
torului, în figura 3 s-a redat schema unui 
canal de orgă prevăzut cu filtru trece-jos. 

Revenind la preamplificator, observăm 
că el conţine trei etaje echipate cu tran
zistoare npn cu siliciu, cu zgomot redus 
(BC 109 C, ABC 109, BC 173 C etc.). 
Primul etaj este în montaj cu baza 
comună, ceea ce îi asigură o adaptare 
bună la impedanţa joasă a traductorului, 
precum şi o stabilitate termică sporită 
şi distorsiuni reduse. Celelalte două tran
zistoare sînt în montaj cu emitorul comun. 

Valorile condensatoarelor de cuplaj şi 
de decuplaj nu sînt critice: Ci poate fi 
între 220 şi 470 ţlF; Cz, C4 şi C6 între 
47 şi 100 ţlF; C3, Cs şi C7 între 4,7 şi 
20 ţlF. 

Alimentarea se face la 12 V, de la 
baterii sau de la un redresor foarte bine 
filtrat şi de preferinţă stabilizat. Consumul 
adaptorului este foarte mic mili
amperi), dar sursa trebuie d.llnenslonată 
la un curent mai mare (200 - 300 mA), 
pentru a ţine cont de consumul celor 
trei canale, ca şi a o sta
bilitate a ' .... U"!UHH. 

efectuarea reglajelor, în locul 
se vor monta niste trimere 
Ma, iar în locul lui 

TEHNUJM 4/1981 

DIFUZOR 

un trimer de 500 n -- 1 kn. Se conectează 
alimentarea, iar 
lui P minus) se 

impedanţa 
faţa difuzorului (8 

o sursă de muzică avînd 
R, 

aOOl .. manevrarea lui 
ca ~ltă {) bţinerea 

maXJme ne,dlS~Or'S\c;nate 
Din se reglează 

Se depărtează 
mai tare 

valorile Rl' 
frimerele vor 

maxime înseriate 
da niciodată la cu 
Pentru mai multă sigur.mţă, 
tarea se va face prin în"",,..;i,,,,.,,., 

rele Rl' R5 şi RlO a unei rezistenţe de 
limitare de 30 - 50 kQ.) 
După obţinerea unui semnal curat, 

nedistorsionat şi cu nivel cît mai mare, 
trimerele se înlocuiesc cu rezistoare fixe 
avînd rezistenţele aproximativ egale cu 
cele de reglaj. Este posibil să fie necesară 
înlocuirea unor tranzistoare, ecranarea 
transformatorului de alimentare sau chiar 
a preamplificatorului. 

In continuare vom realiza canalul de 
orgă din figura care are ca element de 
acţionare un (3 -10 A/400 V) 
comandat în poartă printr-un transfor
mator coborîtor de tensiune, Tr. 1:n
făşurările transformatorului trebuie să fie 
foarte bine izolate între ele, pentru a nu 
permite înaltei tensiuni de reţea să «sca
pe» înspre montajul alimentat la 12 Vee • 

După realizarea transformatorului, se 
efectuează montajul începînd de la coadă: 
tiristorul, dioda, siguranţa, rezistenţa 
transformatorul, T l' R 3, C4 , R2 (un 
mer de 100 kO în serie cu 10 -15 kO), 
C3 şi P l' Pentru a face mai comod pro
bele de reglaj, se recomandă alimentarea 
canalului cu o tensiune alternativă joasă, 
de exemplu 12 V", ; în acest caz se mon
tează un bec L 1 de 12 V /0,2 A. 

Se conectează alimentarea alternativă 
V",) la canal şi cea continuă 

preamplificator. Punctul A se 
plusul sursei preamplificatorului, punc
tul C la minusul aceleiaşi surse, iar 
punctul B se prin intermediul 
unei rezistenţe de 5,1 kQ 
- la cursorul al 

de limitare montată ante
B este acum mutată în ain

devenind din schemă 
10 Valorile condensa

ordinul zecilor de 
experimental în aşa 

-,6,COLDANA 
: '9' DE BECURI 

L __ --.:... __ ~.r--e-~_-l_- 2 (GALBENE) 

TRECE - SUS 

el l. 

T -12V 

C2 

BLOC DE COIY'lANDĂ 
CAt-JAL3 (ÎNALTE) 

Tr.1 : 

COLOANA 
DE 8ECURI 
3(AlBASTRE) 

R91Kn 

s~ 1,5cn12 
nl ~ 500 SPIRE 
n2~ 65SPJRE 

220Vrv 



6 

inversării 
,,3 în 

domeniu perfect 
din urmă se poate 

intercalarea unui 
Pentru elimina-

• •••••••• 

ace-
easi sîrmă, Dacă oscilea-

, inversează terminalele3 
caz că amplitudinea 

se ca!)ac:itatea 

ţîne rezultatul 
valoarea rezistenţei 

s-a introdus scopul 

necesar 
- 0 4 , Trans

pe 
oscilatorului), 

3-4 identice 
spire din CuEm 

• •• 
Reteaua de defazare 

venta' oscilatorului 
conţine condensatorul 
metrul 

Mixerele 

CuEm 
de 

tine două celule RC care formează o punte echilibrată. Defazarea Între 
punctele X şi este de 90°. Intrarea 
simetrică În defazor se cuplează cu 
cele două mOdulatoare interme
diul unui comutator şi 
de RF, Socurile contin cîte de 
spire din CuEm if> 0,2; bobinate pe cîte 
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• • • • • • 
fi 

I • 
III 
III 

• • • • • • • • •• 

It 
cum se fixează regimul de • 

functionare al fiecărui tranzistor a fost • 
prez~ntat în rubrica «Radiotehnică pen- " 
tru elevi» sau pentru fiecare tip de tran- • 

de montaj se găsesc în cata- • 
fabricaţie. • 

• 
• III III @II @II •• fi ••• 

de 1 W (0,1-1 M 
comutatorului K se se

banda laterală inferioară sau 
superioară. La ieşirea defazorului se 
află filtrul trece-ios. Acesta este for
mat din bobina L si condensatoarele 
C3 şi Caracter'istica de atenuare 
se dă În 9. Bobina are o induc-
tantă de mH. Numărul de spire 
depinde de inductanţa specifică a mie-

zului folosit (~~). Pentru o inductanţă 

specifică de 400 ~~ rezultă: 1-2=200 

de spire şi 2-3=300 de spire din CuEm 
pO,1-0,12 mm. 

În continuare se dă modul de conec
tare a adaptorului În cîteva radiorecep
toare industriale . 
ALBATROS 

Intrarea adaptorului se conectează 
la colectorul tranzistorului T 202. Se 
scoate din montaj condensatorul C 309. 
Ieşirea adaptorului se oonectează la 
capătul potenţiometrului de volum a
flat spre condensatorul C 309. 
NEPTUN 5-701 T 

Intrarea adaptorului se leagă la colec
torul tranzistorului T5 . Ieşirea adapto
rului se cuplează printr-o mufă la 
intrarea de picup. 

DARCLEE 4 5-641 A 
Intrarea adaptorului se conectează 

in anodul tubului T3 (picioruşul 6), iar 
ieşirea adaptorului se leagă la intrarea 
pentru picup sal! la cosa 402. 

PUNERE IN FUNCŢIUNE. 
REGLAJE 

In punctul A se cuplează un oscilo
scop cu baza de timp reglată la 'ljLs/div. 
şi atenuatorulla 0,5-1 V/div. Se cu
plează alimentarea. In punctul A tre
buie să apară un semnal sinusoidal. 
Dacă tranzistorul T 1 nu oscilează, se 
inversează Între ele capetele infăşu
rării 3-4 (Tr. 1). In cazul unei limitări 
superioare sau inferioare, se modifică 
valoarea rezistenţei Rt pînă cind se 
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Propun alăturat o schemă de «lumină 
dinamică» utilizînd două circuite tl: te

de producţie românească. Jumăt~tc 
integratul CDB 413 este folosită ca 

generator de impulsuri dreptunghiulare, 
cu perioada dictată de R<J, şi C l . Valorile 
acestor componente se pot modifica în 
limite destul de largi pentru a obţine 
frecvenţa dorită (totuşi R4 nu va 
micşora sub 200 Q). Circuitul 495 
este de deplasare conectat în 

figura 1 astfel încît să reali-
zeze o deplasare spre a informa-

intrarea 1. Iesirile 
intră cealaltă jumătate a 

trigerului CDB 
matia de 

Circuitul 
+5 V pe pinul 

Apariţia unui 
ieşirile QB' Qc sau QD la aprin
derea diodei LED respective. Considerînd 
că la pornirea schemei ieşirile registrului 
sînt într-o stare oarecare (de exemplu 
toate în «O»), se vede din tabelul alăturat 
că procesul evoluează rapid 'spre o suc
cesiune de trei stări, un ciclu în care 
un «O» este deplasat de la QB către 
QD (Qq şi Qv au mereu stări identice). 

Se observă că informaţia de la SI 
(serial input) se regăseşte la Qq la apariţia 
impulsului de tact următor. Se vede, de 
asemenea, că situaţia de la nr. 7 o repetă 
pe cea de la nr. 4, deci sistemul a intrat 
Într-o buclă. Se poate demonstra în 
acelaşi fel că, indiferent de starea ini
ţială a registrului, procesul evolueaLă 
spre aceeaşi buclă. 

Figura 2 ilustrează un montaj auxiliar 
a cărui intrare se conectează într-unul 
din punctele notate A, B sau C, în scopul 
comandării unor becuri. Becul luminează 
în fază cu LED-ul respectiv. Se poate 
renunta la LED-urî conectînd trei mon
taje d~ tipul celui din figura 2 (unul în A, 
unul în B şi unul în C), cu mai multe 
becuri În paralel pe fiecare tiristor, dis
puse alternativ, pentru a da senzaţia de 
«curgere». 

cuplate in montaj DaLrHlugton. 
emit~)r-colector a lui pe 
condensatorul C l creşte. ea depă-
şeşte valoarea de aproximativ 6 V, dioda 
Zener D 1 se deschide un curent sem-
nificativ intră în baza deschizÎn-
du-l. Odată Cll el intră în conducţie T ,. 
releul anclanşează, iar comactul său (nof
mal deschis) aprinde lumma. 

Dimineaţa fenomenele se produc În 
sens invers: T l' T 2' T 3 sînt parcurse de 
curenţi mai mari (limitaţi doar de rezis
toarele de sarcină), tensiunea pe Ci scade 

Prezentul montaj a 
experimentat pentru aul:otllrh;mlJl 
eia 1300». Ceea ce îl del::Jse:beste 

este faptul că releul contac-
tele se face alimentarea motorului 

parbriz este montat în serie cu restul 
ino.ntajului şi aIimerltat cu 12 V printr-un 
contact normal Închis. 

Funcţionarea este cît se poate de 
simplă: la alimentarea montajului, con
densatorul C1 se încarcă într-un timp 
dat, în funcţie de valoarea rezistenţei Rl 
şi a potenţiometrului P l' pînă cînd ten
siunea la bornele sale atinge valoarea de 
prag din emitorul tranzistorului T l 
(BC 107). în acest moment tranzistorul 
intră în conducţie şi deschide la rîndul 
său pe T z (EFT 323 sau AC 180), care 
alimentează releul ReI. de 100 mA. Re
leul anclanşează şi Întrerupe alimentarea 

lui. Aceasta face ca lumina să nu se 
sTingă noaptea din cauza fulgerelor şi să 
nu se aprindă ziua datorită umbr~irilor 
accidentale produse de pildă de ;~borul 
păsărilor.' 

Montarea fototranzistorului se va face 
într-un loc ales cu grijă, protejat-de lumina 
pe care o comandă moatajul sau, alte 
surse artificiale. Fereastra' lui de Îîticlă 
se va orienta în sus, pentru a primi lumină 
în mod egal de la răsărit şi apus. Se va 
etanşa contra pătrunderii apei de ploaie 
la terminalele dispozitivului, ca'm 

Condensatorul C l se des
carcă perioad"" reI eul este atras 
(timp prelungit cu ajutorul condensato
rului C 2, care întîrzie revenirea releului la 
poziţia iniţială), timp necesar pornirli 
motofului de parb~iz şi acţionării camei 
acestuia, K. Ciclul se repetă în mod 
asemănător. 

Temporizarea se reglează cu ajutorul 
potenţiometrului P. Montajul nu afec
tează 'cu nimic funcţionarea simultană 
sau independentă a instalaţiei din dotarea 
autoturismului, deoarece contactele nor
mal închise 1 şi 2 întregesc întrerupătorul 
de pe bord. 

Menţionez că prezentul montaj func
ţionează cu rezultate deosebite la bordul 
unui autoturism «Dacia 1300» de aproape 
12 luni. 
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Mă numesc Florin Frl'ncu si sînt 
student În anul II al Fac'ultătii 
T,C.M. din Braşov. Sînt un vechi 
cititor al revistei «Tehnium» şi am 
realizat multe montaje electronice 
publicate. Propun şi eu construc
toriior amatori schema unui ampli
ficator de 10W experimentat şi rea
lizat de mine. EI acoperă o bandă 
destul de largă de frecvenţe -
între 25 Hz şi 30 000 Hz, cu un coefi
cient de distorsiuni de 0,4% la pu
terea de 10 W. 

Tranzistoarele finale se mon
tează pe radiatoare din tablă de 
aluminiu cu grosimea de 2 mm şi o 
suprafaţă de 25 cm2 (5x5). Rezis
tenţele de 015 Q se realizează 
din nichelină,- sub formă spiralată, 
Dioda D poate fi un tranzistor de 

În unele tratate de specialitate, zgo
'motele neplăcute sînt denumite «albe» 
sau dure, iar cele piăcute «roz» sau 

mă-
care rl",-~oYlmir,5 

să fie «alb» sau s-a 
constatat efectul neplăcut al zgo-
mot ce se din sunete care 
se succed avînd o ",mlnlihlrilinl' 

respectiv 

PREAMPLIFiCATOR 
CU REPE-TOR PE EJv1\TOR. 

R 
LUPEAN iSPASI Ooştat, 

stI"'. Principală nI"'. 245., 

Adba 

N. GALAMBOS 

Acele zgomote care sînt considerate 
plăcute se tot din sunete care 
se succed 
este invers nr,"\n,."rtir.n",li> 

puterea 
unei octava a 
Aceste 71'''"\ ...... '''70 

nerate 
apa de a intra etc, 
cauzînd o senzaţie psihică liniştitoare 
la majoritatea persoanelor. 

Folosind 
tată 

REGLAJ DE 

cu un ciocan 
a nu sparge pînza), 

avantaje ne aduce acest artifi-

invers a -I'r",n.""'Tf",e, 

, care este urmat de un etaj pre
amplificator format din T2 şi piesele 
corespunzătoare. Condensatorul de 
5 nF conectat Între emitor şi colector 

serveşte aten uarea frec-
Ho,,,,!,,,I,,,, Înalte vederea simulării cît 
mai fidele a unui zgomot «roz», 

Ascultarea se face la o cască de 
mare (1-2 sau În difu-

sernn,:lIUI de la ieşire 
de audiofrecvenţă. 

realizării practice, subli
niem """''''''1"",rlll experimental al mon
tajului, ÎntruCÎt piesele indicate cu as

se sortează sau se determină 
În această cateqorie in

şi tensiunea de alimentare. Cauza 
care determi nă acest caracter este 

că P-N a tranzlsto-
T, de la un la 

altul, tranzistorul fiind folosit ca 
Într-un montaj neobişnuit Se pot ex
perimenta diferite tipuri de tranzistoa
re cu siliciu sau cu NPN 
sau eventual 
importantă este n...,l;"ri"'<=IYo::: 

tensiunea 

ia 

asupra ge-
zgomotelor, şi asupra cu-

rentului care trece prin joncţiune. Cu
rentul nu trebuie să treacă de valoarea 
maximă admisibilă pentru joncţiunea 
respectivă. Tensiunea B" va fi ceva 
mai mare decît tensiunea maximă ad
misă pentru tranzistor, Întrucît gene
rarea zgomotelor se produce după co
tul Zener al joncţiunii respective, 

În afară de scopul propus iniţial, 
montaîul experienţe şi studii 
deosebit interesante privind jonc-
ţiunile semiconductoareior de dife
rite tipuri. 



primul În-

Prezentăm alăturat o nouă variantă 
de orgă de lumini, caracterizată 
selectivitate deosebită graţie 
unor filtre L - C la intrările celor patru 
canale. 

Primul etaj are un rol dublu: de a am-
plifica tensiunea de de 
un nivel de cîteva zeci de (de 
mufa de a unui casetofon sau 
netofon) la 3 - 4 V de 
cele patru de 
patru 

cele patru filtre -
unhătoarele două In~Ce-Olm(la 

rezonanţă a 

care separă banda 
în patru subbenzi: 
(fn~cvenlta de tăiere 

Dng, C. Arad 

IV = 3 000 - 7 000 Hz de 
tăiere a filtrului = 

Următoarele două 
pentru cele canale. este un 
amplificator tensiune necesar pentru a 
COlmp'en:sa atenuarea filtrelor şi nivelul scă

în 

secundare transfor
de transformare cobo
destul 

becurilor de control B 10 Bz, B3 şi B4' de 
3 mA. 

alternan ţei 
se reduce 

înlătura acest inconvenient folosind o 
punte redresoare formată din patru diode. 

Tiristoarele trebuie să o ten-
siune inversă de 400 V şi să 
mediu redresat în concor<:1allta 
becurilor folosite. Pentru 
de fabricatie I.P.R.S. 
mă ~anal este 

alimentarea tranzistoarelor se 
folosesc două. surse de tensiune: una 
12 - V etajele amplificatoare de 
tensiune cel de comandă a tiristoarelor 
(tranzistoarele T 1 la alta de 3 V 

de 

două plăci de circuit HUfJU,HH~' 
se montează etajele 

amlJlificat()r de 
amlplificiitoare ale de 

comandă a tiristoarelor, dio-

(tirist()ar,ele. puntea re
a tensiunii de alimentare ti

nsto3lreJ.or, siguranţele şi transformatorul 
de 

Se va acorda o atentie deosebită la 
executarea si montarea' acestei părţi a 
schemei ' a evita orice scurtcircuit 
sau risc accident. 

Atenţie! Masa montajului este conec
tată la retea! 

Tiristo~rele si diodele redresoare vor fi 
prevăzute cu r~diatoare din tablă de alu-
miniu pentru căldurii 
55 x 1 mm pentru şi 75 x 

mm pentru 
La sub tensiune a montajului 

de joasă 
mA). 

T2, T3, 

mA; T 6, T8 şi 
semnalului 

au semnal maxim AF cînd ele 
::::::: 15 mA, consumul total 
mA. 

consumului se face dezli· 
pind un terminal al diodei Ds pentru a se 
putea înseria ampermetrul. 

De un de audiofrecvenţă 
tensiune de 20 m V la 

(bornele potenţio-
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lor 1""'''-,0'-+'''''''' în mufa 
xială, 

obţinerea 
se fixează 

apoi 
se -::'''''HrlO''''7~ 

1 08 pînă se 
Recepţia se bună'tăţeş1te 

prin acord fin realizat cu cele 
himere de pe condensatorui variabil. 
Se deconectează 
se Încearcă ~o",,,,,.,,+i ..... n,,,,,,,,, 

Se pot face de acord 
postul recepţionat, tot cu ajutorul 
merelor. 

Cablul coaxial se dezlipeşte de la 
mufa de legătură (dinspre cu 
receptorul), renunţîndu-se ea şi 
făcînd recepţia numai cu antena tele
scopică, sau se Încearcă acordarea 
circuitului de intrare prin legarea unor 
condensatoare ceramice sau trimere 
de 2-12 pF chiar pe mufa de legătură 
a antenei exterioare. 

BIBLIOGRAFIE 

D. Ciulin, Ed. Evanovici: «Repara
rea radioreceptoarelor», Editura teh
nică,1966; 

V. Teodorescu: «Blocul de unde 
ultrascurte», seria RADIORECEP
TOARE. Editura tehnică. 1968; 

Anuar «Radiotechnika», 1980. 

metrului P 1)' Dacă etajul de la intrare 
funcţionează, la bornele primarului lui 
Tr.1 se măsoară cca 3 -4 V,...,. 

Se dezlipesc apoi emitoarele tranzis
toarelor T 6' T 7' T 8 şi T 9' Se înseriază pe 
rînd un miliampermetru între acestea şi 
masă. Se pun potenţiometrele P 1 - P 5 la 
maximum (cu cursorul la capătul cald) 
şi se reglează din RS1- RS4, pe rînd, 
valorile curenţilor de emitor ai acestor 
tranzistoare astfel încît ele să fie egale 
şi de aproximativ 12 -15 mA, în banda 
de trecere a FTJ şi FTS şi la frecvenţele 
de rezonanţă ale FTB1 şi FTB2. Astfel 
putem verifica şi corecta frecvenţele de 
rezonanţă ale FTB1 şi FTB2, benzile de 
trecere ale FTJ şi FTS. Dacă acestea nu 
sînt cele dorite, se vor schimba capa
cităţile de acord, precum şi lărgimea 
benzilor de trecere, modificînd rezisten
ţele de amortizare R4' Rs şi R6 astfel 
ca la capetele benzilor să' avem 'curenţii 
de emitor ai tranzistoarelor T 6 - T 9 de 
2 - 3 mA, valoare pentru care tiristoa
rele nu se mai deschid. 

în decursul funcţionării montajului 
putem regla potenţiometrele P 1 - P s ,ast
fel încît să separăm perfect cele patru 
benzi Între ele (curenţii de comandă ai 
tiristoarelor pentru benzile vecine avînd 
valori sub limita de deschidere). 

Efectul rezultat este deosebit de plăcut, 
deoarece pentru' fiecare bandă de frec-

TEHNIUM 4/1981 

u
se 'indoaie (cu 

Încălzirii cu unui apa-
conformitate cu suc-

2. Cu ajutorul unei 
grosime cu ţevile ca-

se partea orizontală, 
care se întăreşte suplimentar cu o 
bucată de ţeavă sudată, ca În figură. 
Bucşa ghidonului se sudează la ex
trem itatea părţii orizontale, ea consti
tuind bucşa În care se roteşte bena. 

Cadrul astfel modificat se vopseşte 
după dorinţă. Dimensiunile date În 
figură sînt orientative, deoarece con
strucţia bicicletei utilizate poate varia. 

Pentru benă vom utiliza furca din 
faţă a bicicletei, pe care o vom tăia 
după linia indicată În figura 3. De 
partea rămasă se sudează o ţeavă de 
oţel cu diametrul de 3/4". la capetele 
ţevii (lungimea acesteia depinde de 
dimensiunile benei) se sudează două 
dopuri din Ol, care au un orificiu 

venţă putem distinge o anumită culoare 
care pulsează, fără întrepătrundere Între 
canale. 

Transformatorul Tr. 1 se realizează pe 
un miez de ferosiliciu cu secţiunea de 
cca 1,5 cm2• Primarul conţine 1 600 de 

FIGURA 4. 

spire CuEm 0,13 mm, iar secundarul 
4 x 100 spire CuEm 0,25 mm. 

Bobina L2' realizată pe un miez de 
1,5 cm2, conţine 700 de spire CuEm 
0,25 mm. Bobinele L3' L4 , L5' realizate 
pe miezul cu secţiunea de 0,5 cm2

, con-

FIGURA2. 

~ ~8 
\ ~ / 

I I 

ţin CÎte 1000 de spire GuEm 0,13 rom 
(de exemplu se pot folosi miezurile trans
formatoarelor de ieşire sau de defazaj 
de la radioreceptoarele «Albatros», «Ma
maia» etc.). 
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Competiţiile de rachetomodelism se 
desfăşoară conform regulamentului 
F.A.I., secţiunea 4b, care împarte ra
chetomodelele în 7 categorii: 

S1 - rachetomodele de altitudine; 
S2 - rachetomodele de altitudine cu 

Încărcătură standard; 
53 - rachetomodele de durată cu 

paraşută; 
54 - rachetopiane; 
55 - rachete de altitudine; 
56 - rachetomodele de durată cu 

strimer; 
S7 - rachete. 
Fiecare din aceste categorii cuprin

de mai multe clase, in funcţie de im
pulsul total al motorului (motoarelor) 
care echipează modelul. 

Categoria 55 (rachete de altitudine) 
cuprinde 5 clase: 

55A (O,OO-2,SO)Ns 
greutatea maximă 60 9 

558 (2,51-5,OO)Ns 
greutatea maximă 90 9 

55C (5,01-10,OO)Ns 
greutatea maximă 120 g 

55D (10,01-40,OO)Ns 
greutatea maximă 240 9 

S5F (40,01-80,OO)Ns 
greutatea maximă 500 9 



Machetele rachetelor MT 
135-4, CENT AUR, DRAGON pot in
cadrate la această categorie, cl:- 83 

depinzind de motorul care echipt:;';;':i;. 
fiecare machetă În parte. Rachetele 
MONIKA şi MT 135-4 fiind mai simple, 
pot fi executate şi de începători, după 
ce aceştia au obţinut un minimum de 
Îndemînare şi cunoştinţe În construc
ţiile de acest fei. Rachetele CEN
T AUR şi DRAGON, prezentind un 
grad de dificultate mai ridicat, pot fi 
executate de rachetomodeliştii avan
saţi. 
Construcţia fiecărui modei Începe 

prin prelucrarea la strung a calapoa
delor pe care se vor face tuburile ra
chetomodeleior. Sînt mai bune caia
poadele metalice cu lustru
ite. Tubul se face din 
0,15 mm "",,,,,,,,,,.0 
pod 

După uscare fi finisat 
hirtie abrazivă cu granulaţie mare, 

MACHETA RACHETE! 
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BORDO 

B_EU DESCHIS 

[TI i~EGRU 

D ALB 

~ ALUMINIU 

pentru a se obţine o exte-
rioară perfect cilindrică, şi cu 
un diametru cu 0,4-0,5 mm mai mIc 

cel final (obţinut după vopsire), 
cadrul acestei faze se poate include 

şi acoperirea tubului, de 2-3 ori, cu 
un strat subţire de emailită, după us
carea fiecărui strat folosindu-se hirtie 
abrazivă cu granulaţie fină: În acest 
fel se vor elimina asperităţile tubului, 

in final, o suprafaţă lus-

Stabilizatoarele 
tudinale la 
DRAGON) 
de balsa 
planului. 
emailită 

Ib 25 

du-se clei AGO. Se va acorda o deo
sebită atenţie lipirii stabiiizatoarelor, 
care trebuie să se găsească În două 
planuri perpendiculare şi care se in
tersectează după axa Îongitudinală a 
rachetei. 

În continuare, racheta se va vopsi, 
folosindu-se minipistol de vopsit 
sau tamponare cu un burete cit 

Se \lor aplica cel puţin două 
de (preferabil 

B-8 

făcîndu-se 
abrazivă 

IIOp

bandă 

l33S3l ALUt~INIU 

8~.EUMARIN 

BORDO 

o ALB 

T-T 
Ţ'-Ţ' 

(11:10') 

adezivă din material plastic. in final se 
\lor aplica -inscripţiile. 

Aprecierea acestor machete se face 
În funcţie de exactitatea reducerii ia 
scară, complexitate, gradul de finisare, 
gradul de dificultate, numărul trepte
lor, numărul culorilor şi al inscripţiilor. 
După proba de stand urmează proba 
de zbor, la care se măsoară altitudinea 
atinsă de rachetomodel (fiecare metru 
În altitudine fiind echivalat cu un punct). 
După aceste două probe se face punc
tajul total, În funcţie de care se Întoc
meşte clasamentul pentru fiecare cla
să, separat, 

:<1,':: : 
,1 :," 

.'- .' .\ " , : 

_T_' 



Desigur, ta ltă lumea ştie un banal 
turometru serveşte pentru măsurarea tu
raţiei, dar se cunosc mai puţin modurile 
în care fi folosit acest parametru 
turlcţlon:al al motorului. 

folos adus de turometru 
rer)re,~inltă reglarea cu exactitate a 

de ralanti (mers încet), care, 
de foarte ori este 

sau tratată «după ureche», 
să se ştie că o turaţie prea 

ralanti aduce prejudicii funcţionării 
stabile şi economice a motorului şi îi 
accelerează uzura, după cum un nivel 
prea ridicat al acesteia creşte consumul 
de carburant şi lubrifiant şi poate antrena 
dificultăţi la schimbarea corectă a eta
jdor. Dealtfel, după cum se poate constata 
din graficul trasat în figura 1, pentru un 
motor cu cilindree de 1,3 litri (deci 
comparabil cu cel al autoturismului «Da
cia»-1300), consumul de combustibil creş
te vertiginos dincolo de depăşirea nive
lului normal de 800 rot/min, atingînd 
la 200 rot/min o rată de creştere de 
aproape 50%. 

O contribuţie importantă mai poate 
aduce un turometru bun la diagnostica
rea motorului în privinţa stării de etan
şare a ci1indrulu~ prin scoaterea din 
funcţiune a bujiilor (injectoarelor). Pen
tru a lămuri aceasta, să amintim că mo
mentul motor al unui agregat de forţă 
reprezintă contribuţia individuală a fie
căruia din cilindrii săi. Cota cu care 
participă aceştia la realizarea cuplului 
total depinde de gradul său de etanşare, 
adică de măsura în care este împiedicată 
curgerea parazită de gaze pe lîngă supape, 
pe lîngă garnitura de chiu lasă sau printre 
piston şi cilindru; cu cît aceste piese 
permit să se producă scăpări de gaze mai 
intense, cu atît lucrul mecanic produs de 
cilindrul respectiv este mai mic. 

Cum poate fi folosită această circum
stanţă în vederea diagnosticării? Să tra
săm într-un grafic variaţia cuplului Mm 
al unui motor cu carburator în functie 
de turaţia n (fig. 2) şi apoi aceeaşi varia
ţie M l cînd cilindrul 1 este scos din 
funcţie prin întreruperea alimentării bu
jiei. în primul caz, pentru funcţionarea 
stabilă se cerea realizarea unui echilibru 
mecanic prin egalizarea cuplului motor 
cu cel rezistent (opus de motor pentru 
acoperirea pierderilor interne prin fre
care, antrenarea organelor auxiliare etc.), 
echilibru realizat la turaţia na, în punctul a 
(fig. 2): 

Mma = Mra 

Prin scoaterea din funcţiune a cHin
drului 1, valoarea totală a cuplului motor 
se reduce, evoluînd după curba MI; 
pentru stabilirea funcţionării este necesar 
ca şi cuplul ·rezistent să se reducă, astfel 
încît noua situaţie de echilibru al cuplu
rilor se realiza în punctul b, la o turaţie 
mai mică n". Dacă se repune în funcţiune 
cilindrul 1 şi se suspendă funcţionarea 
cilindrului 2, se obţine o nouă variaţie 
a cuplului motor M z şi un nou. punct 

de echilibru c, o altă 
rioară Se observă că 
turaţie in cazul suspendării 

- nb este mai mică decît cea 
cazul incetării funcţionării 

celui de-al doilea de 
unde rezultă că acest 
participă mai din 
energie mecanică, 
funcţionează mai puţin ,.,,.,,,"I1,,,1,i,, 

sistemul de aprindere este reglat corect, 
atunci vina reducerii eficientei functio
nale a cilindrului cu pricina t~ebuie p~să 
pe seama reducerii gradului său de etan
şare. 

Bineînţeles că operaţia de sw;pendare 
se repetă succesiv la toţi 
minîndu-se căderea de turaţie. 
exploatării motoarelor postulează 
dacă diferenta căderii turatiei între 
cilindri ai ~otorului est~ mai mare 
de 10%, trebuie să se intervină pentru 
localizarea şi remedierea defecţiunii, de
oarece exploatarea în continuare a mo
torului în această stare poate avea con
secinţe foarte neplăcute. 

Turaţia la care se efectuează încer
cările se stabileşte cu ajutorul şurub ului 
de fixare a poziţiei obturatorului şi 
trebuie să fie plasată neapărat 
turaţiei de cuplu maxim 
zona în care alura de cuplu 
permite o mai accentuată variaţie a tura
ţiei prin suspendarea funcţionării cilin
drilor (la motoarele moderne cu aprin
dere prin scînteie, regimul de testare 
poate fi cuprins între limitele 1 600-
2 000 rot/min). 

în ceea ce priveşte verificarea pe această 
cale a stării de etanşare a cilindrilor mo
torului diesel, trebuie să se ţină seama de 
faptul că procedeul este aplicabil numai 
la motoarele cu regulator de turaţie şi că 
domeniul operant este numai acela în 
care regulatorul devine activ (de exemplu, 
zona nmax ... n' maX' fig. 3), deoarece numai 
la aceste regimuri regulatorul îşi exercită 
funcţia de corectare a debitului de com
bustibil şi de restabilire parţială a turaţiei. 
în acest caz, stabilind regimul de testare 
la nivelul na> prin scoaterea din funcţie 
a cilindrului 1, cuplul motor s-ar reduce 
la nivelul punctului b', dacă turaţia nu 
s-ar modifica. Dar dezechilibrul creat 
între cuplul motor Mb' şi cel rezistent Mr 

în favoarea acestuia din urmă conduce 
la reducerea turaţiei, situaţie în care se 
ştie că regulatorul sporeşte debitul de 
motorină, mărind astfel cuplul. Ca ur
mare, apare o nouă echilibrare de efor
turi în punctul b, la o nouă turaţie n". 

în cazul motorului diesel, variaţia 
turaţiei este mai dificil de citit, deoarece, 
neavînd sistem de aprindere, construirea 
unui turometruelectronic nu mai este 
posibilă tot -atît de simplu ca în cazul 
motorului cu carburator. Această lipsă 
poate fi compensată plasînd pe capătul 
liber al cremalierei pompei de injecţie 
un dispozitiv cu grad de multiplicare 
ridicat, care să indice poziţia acestui 
organ de reglaj. Deplasarea suplimentară 

M 

siunea din carburator. 
Datorită abaterilor de fabricatie. uzi

nele constructoare indică de fapt' o' plajă 
în care trebuie să se înscrie caracteristica 
de avans oferită de un dispozitiv centri-

(j) 
Z 
~ 
~ ~~--~------------.. DeP\t(ESIUNEA 

DIN CARBURATOR 

DBPARAZITARE4 
AUTDMDBILULUI 

Ca prim aspect menţionăm faptul că 
recepţia emisiunilor cu modulaţie in 
amplitudine prezintă cel mai mare risc 
de a fi perturbate de paraziţii generaţi 
de automobil. 

Realizindu-se o atenuare corespun
zătoale a paraziţilor, creşte sensibili
tatea efectivă a recepţiei; aceasta im
plică o creştere a eficienţei şi a randa
mentului radioreceptorului montat pe 
automobil. 

Înainte de a face vreo modificare a 
antiparazitării automobilului, trebuie res
pectate următoarele indicaţii: 

1. Să se verifice dacă toate piesele 
de antiparazitare montate original sint 
În lucru şi În stare bună. 

2. Să se verifice starea circuitului de 
aprindere şi a motorului. Se verifică 
dacă punctul de aprindere este reglat 
corect şi dacă starea platinelor şi a 
bujiilor este bună. Reamintim că doar 
un motor aflat in condiţii de funcţionare 
perfectă şi verificat regulat reduce riscul 
de a genera perturbaţii. 

3. Si se verifice daci acumulatorul 

Ing. STELIAN LOZNE 
ing. MARIUS GH 

este bine incărcat, incadrîndu-se 
leranţe. 

4. Alimentarea radioreceptorului 
trebuie să se facă direct de la 
de acumulatoare. 

5. Să se ia măsuri pentru a 
conductoarele de joasă ten 
traseele de aprindere, căci există 
captării paH~.zitiior prin inducţie. 
seele de alimentare trebuie să 
de-a lungul suprafetei metalice 
roseriei. 

6. Să se verifice dacă antena 
nectată corect şi se află tn 
Borna de masă a antenei trebuie 
un contact foarte bun cu 
mobilului, iar ecranajul. cablului 
borire de la antenă să fie.·legat la 
la fiecare·· extremitate. 

7. Să se verifice modul În care 
legată la masa automobilului masa 
dioreceptoru lui. 

8. Deoarece piesele ce nu au 
tură la masă sau au legături 
punzitoare constituie· surse de 
zifi, se vor verifica toate legăturile 



tersecţie, 
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i) Borna debitoare; 2) borna 
excitaţie; 3) spre 

condensator 



Utilizînd un exponornetru de labora
tor, există posibilitatea determinării 
timpului de expunere pentru fiecare 
fotogramă fără a mai fj necesare pro
be. Se naşte in mod firesc Întrebarea: 
dacă- am determinat timpul de expu
nere, nu se poate realîza şi expunerea 
propriu-zisă in mod automat? Cu alte 
cuvinte, aşa cum au Întrebat şi unii 
cititori ai revistei, este posibil să rea
lizăm un dispozitiv electronic care să 
aprindă becul aparatului de mărit pe 
o durată stabilită exponometric, fără 
intervenţia operatorului? 
la această îl veti 
rîndurile de Realizarea unui 
ponometru de cu 
automată este posibilă, Însă este 
necesar să se facă unele precîzări de 

exponometeij auto
ca măsurarea să se 

cu expunerea, pe de o 
parte, şi ca măsurarea să cuprindă 

pe 

suficient de mare din 
o determinare corectă, 

Satisfacerea deziderat se 
face plasind fotoreceptor 
sub hiftia fotografică la măriri (sau 
peste hîrtia fotografică la copieri) pen
tru o măsurare a luminii incidente sau 
aşezîndu-l intr-un sistem optic care 
să recepţioneze lumina reflectată. Se 
observă că măsu rarea este astfel În 

de unele calităţi optice ale hîr
reflexie), ceea ce 

lotului de hîrtie 

elementul fotoreceptor se 
plasează masa de mărit, blatul me
sei fiind din sticlă sau masă plastică 
translucide. Elementul se 

sistem 
o anumită afle in 

astfel 
de procedeu de măsurare constă În 
suprafaţa redusă de măsurare a lu
minii. Expunerea fiind automată, nu 
se poate face măsurarea decît Într-o 

zonă a imaginii, aleasă 
ca cea mai 
astfel obţinută poate fi afectată 
erori mari de expunere dacă imaginea 
este caracterizată prin grad mare de 
contrast sau are o 

Determ i narea 
"';::".H)<""'O măsurarea 

pe toată s u p rafaţa 
Acest lucru este posibil plasînd 
receptorul în focarul unei oglinzi pa-
rabolice care iluminarea de pe 
întreaga (figura Sistemul, 
deşi precis, are că func-
ţionează corect pentru o aceeaşi 
mensiune a imaginii. Schimbînd scara 
de mărire, se va transmite elementului 
fotoreceptor numai o imagine 
sau se suprafaţa de 
lucru de contur ale 

mentului fotoreceptor in 
gine al unui sistem 
10sească imaginea 
aparatului de mărit 
biect. Acest sÎstem 
fu ncţioneze astfel 
rea măririi să menţină 
iectată pe 
tă a 010,,,",,,',...1". 

ar fi necesar un 
aparatului de 
de formare a 
mentul totorElc8Dt{)/" 
lovi de o serie 
tive şi ar 
justHica, 
zolvabilă 

Chiar 
surarea 

~~ ~ .... b c---l-._-' 

o------------~--~---~ 

să NPn.r::.lrA,,·t:> foto-
grafii expuse, ilu-
minarea medie măsurată să .nu 
corespundă zonei de 
el 

Inr'or.""!",ri să concluzionăm, se poa
că expunerea automată este 

măriri 
x 9; 9 x 

bune pentru 
fără 

contras·te mari, dar nu poate extinsă 
peste limitele arătate anterior. 

Soluţia cea mai corectă a automa
tizării expunerii în laboratorul foto
grafic constă Într-o cale de mijloc, 
respectiv intr-un procedeu semiauto
mat. În ce ar consta un asemenea pro:' 
cedeu? Măsurarea expunerii se face 
Într-una sau mai multe zone ale ima
ginii, urmînd ca operatorul să decidă: 

- care este zona semnificativă; 
- dacă expunerea corespunzătoare 

zonei semnificative este satisfăcătoa
pentru restul imaginii sau trebuie 

corectată; 
- să aleagă expunerii 'in 

cazul care, datorită contrastului 
imaginii, urmează să se facă o expu

medie care să satisfacă exigen
tehnice sau artistice ale 

de expunere 
decît cel de exponometru, dacă 
se urmăreşte obţinerea unor efecte 

imagine. Sistemul are avan
că, În funcţie de construcţia son

se pot face măsurări puncflforme 
':::l\nr~lt:::l·ti!J anume În~;umină 

sau 
trecem, 

structivă a 
piale "fiind 
sînt necesare 
nale, o unitate 
temporizare. 

EXPUNERE 
Vom prezenta principiil~ construc

tive ale expunerii automate, llrmÎnd 
a dezvolta sistemul semia"uto!'nat a 
cărui utilitate este superioară, 

indiferent de construcţie, tempor 
zarea se obţine prin Încărcarea 
descărcarea) unui condensator 
tr-o rezistentă într-un circuit 
gura 2). Desi'gur, acest proces se 
În cadrul unor scheme complexe, 
tru noi fiind Însă suficientă o 
zentare (figura 3). O 
',,,,,nn .. ,,i.,,,,,·trw are un etai final cu 

un releu care comandă ci 
becului aparatului de mărit (figu 

Valorile diferite ale timpilor de 
nare se obţin modificînd va Ioa 
zistenţei R. Acest lucru se poate 

variaţie folosin 
rH'YiAn,ti(';m~,tr!! (figura 
.rezls,tel"iţă fixă care 



zistsnţe, dar există avantajul că ar-
derea uneia dintre ele afectează 
funcţionarea generală. cel de-al 
doilea caz se foloseşte numai una sau 
două valori de rezistenţe. 

Temporizatorul devine şi instrument 
de măsură inlocuind rezistenţa de în
cărcare (descărcare) cu o fotorezis
tentă sau fotodiodă (figura 8). Înlo
cuirea se face ţinînd cont de faptul că 
variaţia de rezistenţă a fotoreceptoru
lui trebuie să corespundă cu gama de 
variaţie a rezistenţei R. Acest lucru 
se obţine, În caz de nevoie, prin mo
dificarea valorii nominale a capacită
ţii C. 

Schimbarea de expunere 
se va face valorile efective 
ale capacităţii. acest scop se vor 
conecta circuit unu! sau mai multe 
condensatoare, conform schemelor 
din figurile 9 şi 10. Utilizarea acestor 
condensatoare este necesară pentru 
a modifica În fune

de 

so lut necesară. 
rezistentă de sarcină 

echivalentă cu' de intrare a 
sehernei can" va 
folosi fotoreceptorul SaU se face de
terminarea în montaj complet Măsu
rarea iluminării se cu un luxmetru 

",y,~"",,·,n ... .o""·" industrial cu 

al aparatelor 
HlCOffllriP.I"H semiâlltoimată constă În 

eC!livialarea indicaţiei date de unitatea 
de măsurare cu o rezistentă cores
punzătoare R În unitatea de' tempori
zare. Procesul de echivalare se face 
anulîndu-se variaţia rezistenţei (ten
siunii) fotoreceptorului sub acţiunea 
luminii (echilibrare) prin modificarea 
unei rezistenţe din schemă, concomi
tent avînd loc şi introducerea rezis
tenţei R de valoare necesară În cir
cuitul de temporizare. 

Practic este necesară o comutare 
dublă sincronă, cu unul sau mai multe 
comutatoare, În funcţie de domeniul 
de măsurarejtemporizare (figura 11). 

Desigur, este posibilă şi o comutare 
continuă (figura 12), dar precizia şi 
repetabilitatea sînt mai mici. Comuta
rea cu valori discrete are şi avantajul 
că se pot folosi sisteme de măsurare 
cu caracteristică neliniară, echivală
riie 'făcîndu-se În puncte. 

Pentru a nu mai relua, vom face 
cîteva referiri la articolul «Exponometre 
de laborator» din «Tehnium» nr. 10/ 
1980. Se observă că indicatia se obti
ne pe un inst(ument (miii sau micro
ampermetru) sau constă În unghiul 
de rotaţie al unui potenţiometru cînd 
măsurarea se face fată de o tensiune 
de referinţă pusă În . evidenţă cu un 
circuit basculant. ' 

În scheme există potenţiometre de 
ajustare care pot fi eventual transfor
mate În rezistente de dar 
acest lucru nu este recomandat. 
librarea se face actionînd 
rimii de intrare (terlsiune de n~",,,,,"''''r''' 
- U măs.). cele mai sen-
sibile sînt cele fotoreceptorul 
montat Într-o punte de măsurare 
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13). Echilibrarea se face modlfi-
din celălalt braţ a! 

semipunţii. se separă o re
zistenţă fixă necesară echilibrării pun
ţii pentru o extremă a domeniului de 
fU!:1cţionare a fotoreceptorului. 

In figura 14 este reprezentat monta
jul cu rezistenţă de echilibrare cînd 
nu s~ apelează la o punte de măsu
rare. In figura 15 este redat modul de 
echilibrare CÎnd se foloseşte un foto
element emis;v (celule fotovoltaice). 
Se observă că echilibrarea se face În 
tensiune, Us fiind o tensiune cu puţin 
superioară celei maxime date de ele
mentul fotoemisiv. 

În practică se folosesc ca elemente 
fotoreceptoare fotorezistenţe fotiJ
diode pentru a obţine o f'l'Ir",.."t"u·;Qfi,.." 

liniară, lucru foarte important pentru 
a avea un domeniu 

Un alt aspect al nrf'h.I,,,,,,,,,o' 

la modul În care se 
bilitatea 
poate 

şi 

dependentă, legătura 
modificarea concomitentă a r.,.,.,,,,t,c,,,_ 
ţei de echilibrare a exponometrului 
a rezistenţei R a temporizatorului. 
care unitate poate lucra indleoenlderlt 

Cum se lucrează practic? comu-
tatorul de echilibrare zero (zero 
echilibrare, zero timp 
se efectuează măsurarea. s-a 
determinat, pe bază de ÎncercărÎ, tim-
pul corect pentru o dată şi 
considerată probă Se mane-
vrează comutatorul de echilibrare pînă 
cînd indicatia dată de instrument se 
anulează. C'u ajutorul butonului de ra
glare a sensibilităţii se ajustează tim
pul de expunere la valoarea determi
nată de probe. Acesta este cazul cînd 
reglarea sensibilităţii se face din uni
tatea de temporizare. 

Cînd reglarea se face din unitatea 
de măsură, se aduce indicatia instru
mentului la valoarea determ'inată prin 
Încercări cu ajutorul butonului de sen
sibilitate. În acest mod aparatul a 
preluat sensibilitatea materialului fo
tografic. În continuare se fac măsură
tori, timpul de expunere obţinîndu-se 
În momentul aducerii la zero a ind;
caţiei, indiferent de punctul de la care 
pleacă acul instrumentului. 

Ce scheme alegem? În primul rînd 
pe cele care le-am construit deja şi 
le putem adapta cu minimum de efort. 
În funcţie de performanţele dorite, se 
ţine cont de faptul că: 

- măsurarea cea mai precisă este 
cea În punte; 

- liniaritatea caracteristici! elemen
tului fotoreceptor (şi implicit a unită
ţii de măsură) este o condiţie pentru o 
bună precizie de lucru şi pentru o 
etalonare uşoară; 

- temporizatorul va avea, de ase-
o caracteristică liniară, = t 

ÎnCÎt să lucra cuplat 
cu Însă carac-
teristica este liniară doar pe o anumită 
porţiune, folosi aceasta cu pre
ponderenţă, 

deformare. 

A 
PROPUlf 

Printre alte sugestii formulate pen
tru constructorii amatori mai mentio
năm: optimizarea riglelor, echereior, 
taurilor prin armare cu bandă metalică 

fixare de hîrtie abrazivă pe una din 
executarea unor pensule din tu

provenite de la culori «Carioca» 
cu ulei de in, la(. de 

etc. acestor pensule 
realiza din bucăti de burete 

cu sîrmă În tubul de «Carioca». 
Pentru curăţarea sifoanelor de la 

chiuveta este recoman-rl'1t instru-
ment de realizat dintr-o bucată 
de tub cauciuc la care se ataşează 
gitul decupat dintr-un flacon de deter
gent sau suc «Hellas». 



apoi 
şipca fixată la 

se va introduce În corpul 
scurtarea celor 4 faguri, 

ridica rama de 70 mm aşezată pe 
totul va intra În normal În ceea 

FLORIN MIHAI 

Vă recomandăm În cele ce urmează 
un dispozitiv de mărunţit pămîntul 
pe straturile din grădina dv., care poate 
fi utilizat şi pentru distrugerea plante
lor ce apar intre rînduri. 

Este vorba după cum se vede În 
desenul alăturat de a aplica, la scară 
redusă, construcţia unei grape cu dis
curi. Deoarece construcţia este deose
bit de simplă, nu sînt necesare prea 
multe îndrumări. Discurile se fac din 
tablă de Ol 38, prin tăiere cu dalta, 
şi se ajustează cu o pilă mare, fără a fi 
necesar un finisaj deosebit. Axul se 
obţine din fier beton tăiat la lungimea 
corespunzătoare şi În care se practică 
două orificii, ca in figură. Piesele de 
fixare se execută din platbandă de 
impămîntare din Ol zincat in care se 

s 

fac orificii cu diametrul de 13 mm 
pentru axul rotorului şi de 7 mm pentru 
şuruburile de fixare. Cele două distan
ţiere pot fi făcute din orice material 
care poate fi prelucrat la strung (lemn, 
metal, textolit etc.). Asamblarea se 
face prin intercalarea şaibelor arătate 2 
in figură, cu ajutorul a două şplinturi 
din sirmă de Ol aleasă in concordanţă 
cu găurile practicate in ax. 

18 

4-
8 
B 

lungă 
şi cu cel 

care se va aşeza deasupra 
sus. 

culesul de la floarea-soarelui 
urmează să familia pentru 

deoarece alt cules de produc
zonele 

unde sînt 
toamna tîrziu. 

În car~ 
nri,ni:.""",'::> urmă-

toare. de puterea familiei 
se fixează numărul corpurilor. O fami
lie care la culesul de la floarea-soarelui 
are 2 corpuri cu rame crescute, din 
care 7-9 cu puiet, va ierna În mod 
corespunzător În 2 corpuri, avînd În 
corpul de sus concentrate toate ra
mele cu rniere, iar În corpul de jos 
cuibul cu puiet. Pe timpul dezvoltării 
maxime din vară, ramele din corpul 
de jos au fost legate de ramele din 
corpul de sus prin faguri din ceară, 
care acum nu vor fi recoltaţi deoarece, 
cu ajutorul lor, albinele şi matca urcă 
la hrană. Dacă, familia nu este puter
nică, atunci ea va ierna pe un singur 
corp, avînd grijă ca În mijloc. să se 

LISTA PĂRŢILOR COMPONENTE 

Discuri stelate . . . . . . . . . . 
Distantiere cilindrice. . . . . . . 
Ax rotor' ... 

3 bucăti 
2 bucăţi 
1 bucată 
2 bucăti 
4 bucăţi 
1 bucată 
2 bucăţi 
2 bucăţi 

Piese de fixare 
Şaibe ..... 
Coada uneltei . 
Şplinturi' ... 
Şuruburi M6 cu piuliţă 

Dadant cu pereţi sim· 
două colonii - ve

ansamblu: 1) capacul; 
2) fundul tip SneUgrove pentru 
coionia de 3) Hane

două colo
de bază 

albinelor datorită faptului că aceste 
păsări sar pe stupi, produc zgomote 
care deranjează şi, În final, roiul capătă 
diaree datorită faptu I ui că la aceste 
zgomote albinele îşi Încarcă guşa cu 
miere În vederea părăsirii stupului. 
Dacă stupul iernează În pădure, va fi 
atacat de CÎQcănitoare, iar pentru a 
Împiedica acest lucru vom îmbrăca 
stupul cu carton gudronat, lăsînd la 
urdiniş un loc pentru ieşirea albinelor. 
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Foisorul din fotoorafie este o exce

lentă 'construcţie pentru pază sau loc 
de adăpost În apicultura pastorală sau 
pentru păstori. 

Podeaua este făcută din sCÎnduri 
cu dimensiunile 100x20x 1100 mm, 
Lăţimea şi altele, 
funcţie orice caz, 

mică, 

La nevoie se poate folosi P,F.L. 
Picioarele se fac din profiluri solide 
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diat, semne că lucrurile 
bine. această situatie 
blocul reductor de la' 
ajutorul unei sîrme de r/; 

îndoit la 90°, vom 
moarte căzute 

după care le 
Dacă albinelor 

capul, avem În stup o 

cu 

de soareci, iar dacă albinele sînt muce-
găite şi ude, undeva a pătruns 
sau am avut rame miere 
(rămasă neacoperită de 

de lemn de 50x50x 000 mm. 
o secţiune mai mare 
pătrată poate fi 

Profilurile suport pentru 
conferă acesteia rigiditate un pl us 
de rezistenţă. Secţiunea oarecare, de 
preferinţă dreptunghiulară, se va aşeza 
cu latura mică pe suprafaţa inferioară 
a Dimensiunile minime ale 

20x80 mm. 
frontal, de formă triunghiu

Iară, se face În două exemplare, exis
tînd, uşor de dedus, şi un perete poste
rior identic. Ca material se foloseste 
scîndură cu grosimea mai mare de 

împreună cu 
tuiesc un 
cile, Modalitătile de Îmbinare a ele
mentelor ce alcătuiesc scheletul se 
stabilesc de către constructor. Dimen-
siunile secţiunii pentru acope-
riş sînt oarecare, orice caz numărul 
lor e determinat de Iătime. Dimensiuni 
recomandate: 100X20X1 300 mm. 

se fac 
mărime adecvată. 

cuie de 

Pentru a 
distructivă a 
fi vopsit după 
(care poate fi 
vopsea). 
să fie de 
rentă. 

de 
utilizată trebuie 

calitate şi cît mai ade-

Se poate păstra aspectul natural al 
lemnului impregnînd construcţia cu o 
soluţie protectoare. 

PAVEL 



Avantajul construirii unei asemenea 
piese este în primul rînd costul ei 
foarte mic in comparaţie cu cele simi
lare existente În comerţ şi În al doilea 
rînd o mal bună rigiditate a ansamblului j 

şi posibilitatea inăI-
planşeteL de În-

clinare a Pl8lns,etel 
este de 

în 
a ansamblului, ca şi 

a celor trei piese care compun 

cu cea 
blat Deci 

noastră 

se la 2 planşete tai cu 
dimensiunile1250xÎ OOOx18mm,care 
se găsesc În librării la preţul de 160 de 
lei bucata şi 2 tălpi confecţionate 
cuşac de brad conform schiţei din 

2. Mai avem nevoie de o bară 
dintr-un lemn de psentă tare 
(arin, carpen, com, . etc.) 

care va avea lungimea de cm şi 
diametrul de 4 cm. Montarea se face 

găui'jrea celor 4 piese ale picioru-
lui ca şi a celor 2 pendul. 
Pentru a asigura o a 
gău ri ri i, piesele de acelaşi se vor 
suprapune şi, după prinderea lor 
menghină de tip potcoavă cu şurub, 
se vor găuri toate odată. Găurile mici 
au diametrul de 15 mm, iar cele mari 
40 mm, ultimele efectuÎndu-se cu o 

SUPORT 
DBCORATI 
Vă prezentăm alăturat un suport 

pentru articole de croitorie care reali
zează o Îmbinare a utilului cu estetica, 

- atu nei cînd nu este 
- o formă de răţuşcă, după 

cum se vede din schiţa alăturată. 
Realizarea acestui este deo-

sebit de simplă, citeva bu-
de 

l cu 
tiv 40 
cîte una-două gauri 
introduce atît în 

dul de decupare a placajului, şi 
modul de stratificare a cîteva 
piese necesare pentru asigurarea 
simii. Pentru perniţele de ace 

cîte o singură 
.,g,.",""'HTl care se acoperă cu 

strat,',m:r\ifa:tFl se 

plclflşeta alte holzşuruburi (mai scur-

rul celui fix, 

corniere nu vor 'fi mai 
pentru a nu· împiedica 

mobil În interio-

O altă recomandare este aceea ca la 
trasarea materialului să verificăm di

1 

şipci lor În planşetă 
piesele pe aceeaşi 

PLAf0ScTA 

Îmbinările 
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«Sanda» cu :::lr'TI"n:::lrO olo,l"1"r,,...'" 

3 de lei. 
De retinut 

«Veronica» 
rate 

că masinile de cusut 
«Sanda» fi cumpă-
in 12 rate cu un 

de 20% din valoare. 

COMPONENTA MAŞINII 
NICA» CU ACTIONARE 

1. PIăcuţa mobilă 
2. Conducătorul inferior al aţei 
3. Capacul din faţă 
4. Pirghia debitoare (intinzătorul aţei) 
5. Conducătorul superior al aţei 
6. Capacul superior 
7. Capacul din spate 

TEHNIUM 4/1981 

8. Corpul maşinII 
9. Pirghia pentru cusut Înapoi 

10. Placa de bază 
11. PIăcuta acului 
12. Buton'ul pentru reglarea tensiunii 

aţei superioare 
13. Cond ucătorul de fir al bobi natoru lui 

inii de cusut depinde in mare măsură de 
cunoscute părţile componente, mecanismele de 

şi recomandările de exploatare. 

14. Butonul de reglare a pasului cusă-
turii 

15. Volanul de mînă 
16. Discul de blocare a volanului 
17. Declanşatorul bobinatorului 
18. Axul bobinatorului 
19. Ax portmosor escamotabil 
20. Pirghia pentru ridicarea picioruşu-

lui 
21. Tija acului 
22. Tija tălpiţei de apăsare 
23. Intrerupătorul instalaţiei pentru 

iluminat 

24. Transportor 
25. Tălpită 
26. Buto~ pentru regla;ea transporto-

rului 
27. Suveică 
28. Apucător 
29. Suportul motorului de actionare 
30. Motorul electric de actionare 
31. Cordonul de alifnentare 
32. Reostatul de reglare a turatiei mo-

torului . 
33. Cureaua de transmisie 



Mărirea sensibilităţii unui receptor de 
2 I? se poate obţine cu un amplificator 
I~ mtrare, amplificator ce poate fi montat 
ŞI pe antenă. 

In schema de amplificator prezentată 
se observă două etaje cu tranzistoare 
BF 224. 

Bobinele Ll şi L3 au cîte 3,5 spire 
CuEm 0,5 mm, cu dia metrul de 5 mm si 
p~iză la spira 1. Bobina Lz are 16 spi;e 
dm CuEm 0,3 mm, cu diametru1 de 
3mm. 

«RADIOTECHNIKA», 11/1980 

INDICATOR 
OI TIIPIRATURĂ 

Micul montaj indică temperatura me
diului ambiant cînd aceasta este în jur 
de 0° C. 

ea element de bază este un circuit in
tegrat cu 4 porţi NAND (CDB 400). 
Două porţi sînt montate ca un compa-

IflCTI 
IUIINOAII 

Efectele luminoase pentru pomul de 
iarnă se pot obţine prin comandă elec
tronică din montaje simple cu circuite 
integrate. 

Circuitul UCY 7400 (CDB 400) for
mează un oscilator de joasă frecvenţă, 
după care urmează un circuit UCY7493 
(CDB 493) numărător, apoi alt circuit 
UCY 7400 decodor. 

Comanda aprinderii becurilor este asi
gurată de 4 tranzistoare BF 259 (montate 
în radiatoare). Fiecare serie conţine 4 
becuri de 60 V /35 mA (sau echivalent ca 
tensiune, dar să nu depăşească 35 mA). 
Diodele BYP 401-400 se pot înlocui cu 
1 N 4004, iar dioda BZP 620 C5V6 cu 
PL5. 

«MLODY TECHNIK», 11/1980 
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rator: cînd temperatura scade, rezistenta 
termistorului creşte şi oscilatorul astabil 
(cu celelalte 2 porţi) începe să oscileze 
comandînd tranzistorul, respectiv ilumi
narea diodei LED. 

«LE HAUT PARLEUR», 8/1978 

MIIIVOLTMITRU 
Cu ajutorul montajului alăturat cuplat 

la un voltmetru de curent alternativ se 
pot măsura amplitudini foarte mici ale 
semnalului de audiofrecventă. 

Montajullucrează în gam~ frecventelor 
audio pentru amplitudini ale semnalului 
cuprinse între 1 mV şi 500 mV, citirea 

Instrumentul asigură măsurarea ca
pacităţii condensatoarelor într-o aamă 
cuprinsă între 3 nF şi 300 ţlF. e 

Aparatul indicator trebuie să aibă o 
scală de 30 m V curent alternativ. 

Transformatorul de trebuie 
asigure în secundar o de 
şi un curent de cel puţin 1,5 A. 

Rezistorul paralel pe redresor trebuie 
să asigure o putere disipată de 5 W. 

Etalonarea se face cu un condensator 
de 1 ţlF ± 5%. 

făcîndu-se pe scala de 2,5 V a 
metru profesional. 

Tranzistoarele GC 117 poţ fi 
cu EFT 333, iar dioda .Zener 

Impedanţa de intrar~> este de 
mativ 1 Ma. 

5~O-~--------------------------~------~ 
10KO LED 

470Kfl 

16 x filV I 35 mA 

~--------=---

TEHNIUM 4/1981 



/J: 808 
/J: 809 
/J:8lO 
/J:811 
/J:813 
/J: 814 A 
/J: 814 B 
/J: 814 B 
/J: 814 r 
/J: 814/J: 
/J: 815 A 
/J: 815 B 
/J: 815 B 
/J: 815 r 
/J: 815 /J: 
/J: 815 E 
/J: 815 )K 

/J: 816 A 
/J: 816 B 

:/J: 816 B 
/J: 816 r 
/J: 816 /J: 
/J: 817 A 
/J: 817 B 
/J: 817 B 
/J: 817 r 
/J: 818 A 
Ll 818 B 
/J: 818 B 
Ll 818 r 
KC 133 A 

DIODI 
KC 139 A 3,5 4,5 10 70 
KC 147 A 4,1 5,2 10 58 
KC 156 A 5,6 10 55 
KC 158 A 6,8 10 45 

ZINIA KC 162 A 6,2 10 22 
KC 168 B 6,8 10 20 
KC 170 A 7 10 20 
KC 175 A 7,5 5 18 
KC 182 A 8,2 5 17 
KC 191 A 9,1 5 15 
KC 210 B lO 5 14 
KC 213 B 13 5 10 
KC 196 A 9,6 10 20 
KC 196 B 9,6 10 20 

7 8,5 5 33 KC 196 B 9,6 10 20 
8 9,5 5 29 KC 196 r 9,6 10 20 
9 10,5 5 26 KC 211 B 11 12,6 10 33 

10 12 5 23 KC 211 B 9,3 11 10 33 
11,5 14 5 20 KC 211 r 9,9 12,1 10 33 
7 8,5 5 40 KC 211 /J: 9,9 12,1 10 33 
8 9,5 5 36 KC 433 A 3,3 30 191 
9 10,5 5 32 KC 439 A 3,9 30 176 

10 12 5 29 KC 447 A 4,7 30 159 
11,5 14 5 24 KC 456 A 5,6 30 139 

5,6 1 A 1,4 A KC 468 A 6,8 30 119 
6,8 IA 1,15 A KC 432 A 7,4 9 5 96 
8,2 1 A 950 KC 515 A 13,5 16,5 5 53 

10 500 800 KC 518 A 16,2 19,8 5 45 
12 500 650 KC 522 A 19,8 24,2 5 37 
15 500 550 KC 527 A 24,3 29,7 5 30 
18 500 450 KC 520 B 19 21 5 
22 150 230 KC 531 B 29,4532,55 10 
27 150 180 KC 547 B 44,6549,35 5 
33 156 150 KC 568 B 64,6 71,4 5 
39 150 130 KC 596 B 91,2 100,8 5 
47 150 110 KC 533 A 29,7 36,3 10 17 
56 50 90 KC 620 A 120 50 42 
68 50 75 KC 630 A 130 50 38 
82 50 60 KC 650 A 150 25 33 

lOO 50 50 KC 680 A 180 25 28 
9 11,25 10 33 2C 920 A 120 42 
6,75 9 10 33 2C930A 130 38 
7,2 10,8 10 33 2e 950A 150 33 
7,65 10,35 10 33 2C 980A 180 28 
3 3,7 10 81 

~~~~ rn~rn[~rnrn~ill~~~~ 
g (URMARE DIN PAG. 3) 

p. 15 (Avertizor); 4/1980, p. 14 (Sistemul 
de ungere); 4/1980, p. 15 (Automobilul 
in garanţie); 4/1980, p. 15 (Despre lu
mini); 5/1980, p. 14 (lnstalaţia de răcire); 
5/1980, p. 14 (Automobilul în garanţie); 
5/1980, p. 15 (Oportunitatea semnaliză
rii); 6/1980, p. 14 (Instalaţia de pornire); 
6/1980, p. 14 (Alternatorul); 6/1980, p. 15 
(Rezervele); 7/1980, p. 14 (Transmisia); 
7/1980, p. 15 (fn vacanţă); 7/1980, p. 21 
(Huse pentru automobil); 8/1980, p. 14 
(Sistemul de frînare); 8/1980, p. 15 (Tu
rometru-uglometru-stroboscop); 8/1980, 
p. 15 (A şti să ţii volanul); 9/1980, p. 14 
(Carburatorul «Jikov)}-32 EDSR); 9/1980, 
p. 15 (Toţi am fost începători); 10/1980, 
p. 14 (Carburatorul «Skoda» model 
105-120); 10/1980, p. 14 (Dispozitiv de 
semnalizare); 10/1980, p. 15 (Coliziunile 
din spate); 1 Qf1980, p. 20 (<<Mobra»-50 
Super); 10/1980, p. 21 (Mopedul «Mini
Mobra»); 11/1980, p. 14 (Temporizator 
pentru ştergătorul de parbriz); 12/1980, 
p. 14 (lnstalaţia electrică la «Skoda» 
model 1980); 1/1981, p. 14 (Carburatorui 
K-126 H); 211981, p. 14 (Pompa de ben
zină ia «Moskvici»-1500). 

H(-Fi 
Îmbunătăţirile succesive ale compo

ziţiei stratului magnetic al benzilor 
pentru casetofoane au impus modifi
carea unor parametriconstructivi ai 
acestor aparate. Din această cauză, 
casetofoanele de bună calitate din 
producţia actuală permit alegerea unor 
regimuri de lucru diferite, În funcţie 
de tipul benzii. 

Alegerea se face modificînd valorile 
efective ale curentului de premagneti-

BANDA 

zare (BIAS) şi ale constantei de _egali
zare (EQ), modificări ce se realizează 
prin acţionarea unor comutatoarepre
văzute de constructor pe panoul case
tofonului. 

Tabelul alăturat este dat În ideea că 
multor cititori, posesori ai unui case
tofon modern, avînd casete din pro
ducţia curentă a mai multor firme, le-ar 
putea fi utile indicaţiile privind pozi
ţiile de lucru pentru BIAS şi EQ, fapt 
care nu este totdeauna detectabil din 
codificarea casetei. 

Tabelul conţine, desigur, numai o 
parte dintre mărcile cunoscute, anume 
pe acelea cu o mai mare răspîndire. 

REGLAJE 
~ 

MARCA _~TJ~!.-'---.--/ BIAS EQ 

AGFA STD C-60/C-90 normal normal 
C-60 CR/C-90 CR Cr02 CrOl 
CRAFT C-60/C-90 FeCr FeCr 
AGFACHROM C-60/C-90 Cr02 Cr02 

BASF C-60 LH/C-90 LH normal normal 
C-60 LH SUPER " " C-90 LH SUPER 

c'io1 " C-60 CR/C-90 CR Cr02 

MAXELL LN C-60jC-90 normal normal 
UD C-60/C-90 " " UDXL C-60/C-90 " I 

,~ 

CR C-60/C-90 Cr02 Cr02 

J 
TDK SD C-60/C-90 normal normal 

SA C-60/C-90 Cr02 Cr02 

SONY C-60/C-90 normal normal 
C-60 HF/C-90 HF " " C-60 DUAD/C-90 DUAD FeCr FeCr 
C-60 CR/C-90 CR CrOl Cr02 

FUJI FILM 
I 

FL C-60/C-90 normal normal 
FM C-60/C-90 " 

, , 
FX C.60/C-90 " " FC C-60/C-90 Cr02 Cr02 

SHARP C-60 P/C-90 P . normal normal 
C-60 UD/C-90 UD , , , , 
C-60 CR/C-90 CR Cr02 I Cr02 

MEMOREX S TD C-60/C-90 normal normal 
CR C-60/C-90 Cr02 CrOl 

:--" 
ORWO K-60 LN/K-90 LN I normal normal 

SCOTCH FERROCHROM C-60/C-90 FeCr FeCr 
C-60 LH/C-90 LH normal normal 

L 
C-60 HD " " C-60 LN " " MASTER C-60 " 

n 
CLASSIC C-60/C-90 FeCr- FeCr 

6/1978, p. 15 (Conducerea preventivă); 
7/1978, p. 14 (Instalaţia electrică -
Diagnosticarea); 7/1978, p. 14 (Frîna de 
serviciu); 7/1978, p. 15 (Adaptarea vite
zei); &,1978, p. 14 (Frîna de serviciu); 
&,1978, p. 14 (ASC auto pentru tineret); 
&'1978, p. 15 (Oboseala la ghidon); 
9/1978, p. 14 (<<Dacia» - 1 100 - Co
menzi); 9/1978, p. 14 (ASC auto pentru 
tineret); 9/1978, p. 15 (Prioritatea); 1Qf 
1978, p. 14 (Mecanismul ştergătoarelor 
de parbriz); 10/1978, p. 15 (ASC auto pen
tru tineret); 10/1978, p. 15 (Despre mar
caje); 10/1978, p. 23 (Pentru garaj); 
11/1978, p. 14 (Automobilul iarna); 11/ 
1978, p. 15 (ABC auto pentru tineret); 
11i1978, p. 15 (Despre marcaje); 1~ 
1978, p. 8 (Aprindere electronică); 1~ 
1978, p. 14 (Bujia); 1211978, p. 14 (ASC 
auto pentru tineret); 1211978, p. 15 (Des
pre marcaje); 1/1979, p. 14 (Sujia); 1/ 
1979, p. 15 (ASC auto pentru tineret); 
1/1979, p. 15 (Izolare fonică); 1/1979, 
p. 15 (Indicatoare); 1/1979, p. 22 (Alar
mă auto); ~1979, p. 9 (Automat pentru 
parbriz); 211979, p. 14 (Antiparazitarea 
autovehiculelor); 211979, p. 15 (ABC 
auto pentru tineret); 2/1979, p. 15 (Indi
catoare); 3/1979, p. 14 (<<Dacia»-1 100, 
despre carburator); 3/1979, p. 15 (ASC 
auto pentru tineret); 3/1979, p. 15 (In
dicatoare); 3/1979, p. 15 (Regulator elec
tronic); 4/1979, p. 14 (Revizia tehnică); 
4/1979, p. 15 (ABC auto pentru tineret); 
4/1979, p. 15 (Indicatoare); 5/1979, p. 14 
(Suspensia punţii spate); 5/1979, p. 14 
(Indicatoare); 5/1979, p. 15 (ASC auto 
pentru tineret); 6/,1979, p. 14 (Strobos
cop cu turometru); 6/1979, p. 14 (ASC 
auto pentru tineret); 7/1979, p. 14 (Turo
metru); 7/1979, p. 15 (Indicatoare); 7/ 
1979, p. 15 (Antenă auto); 8/1979, p. 14 
(Conducerea economică); 9/1979, p. 14 
(Conducerea economică); 9/1979, p. 15 
(Curăţirea ţevii de eşapament); 9/1979, 
p. 15 (Indicatoare); 11/1979, p. 14 (Căile 
risipei); 11/1979, p. 14 (Tester auto); 
12/1979, p. 9 (Protecţie auto); 1~1979, 
p. 14 Onstalaţia de alimentare); 1/1980, 
p. 14 (Defecţiunile carburatorului); 1/ 
1980, p. 15 (Element economizor şi de
poluant); 2/1980, p. 14 (In stalaţia de a
prindere); 2/1980, p. 15 (Conducerea 
preventivă); 3/1980, p. 14 (Sistemul de 
alimentare al motoarelor diesel); 3/1980, 
p. 15 (Conducerea preventivă); 3j1980, 

DBPAR4ZITARBA AUTOMOBILULUI 

TEHNIUM 4/1981 

Dacă se aud pîrîituri pe toate gamele 
de undă, care devin mai puternice cu 
creşterea turaţiei moiorului (se aud 
Între posturi pe toate gameie MA, iar 
pe UUS Între posturi) şi dacă pîrîituriie 
nu dispar imediat la decuplarea contac
tului după ambalarea motorului, de vină 
este dinamui sau alternatorui. Pentru 
remediere se conectează un condensa
tor de 0,47.)J.F la dinam (fig. 2), iar pen
tru alternator un condensator de 2,2J-LF 
(fig. 3). La dinam Între clema 30 sau 
B (+), conectată la peria coiectorului, 
şi masă, iar la alternator Între borna 
( +) şi borna (--). Dacă paraz iţii persis
tă, legătura ia masă este necorespun
zătoare sau dinamul sau alternatorul 
sînt defecte. Nu se va conecta cordonul 
la borna de cîmp a generatorului, fiind 

(URMARE DIN PAG. 15) 
pericol de distrugere a reieului con
j u nctor-disjunctor. 
Dacă se aud pÎrîituri de volum con

stant şi «trosniturÎ» neregulate (influ
enţate puţin de schimbarea turaţiei mo
torului) şi dacă aceste perturbaţii ur
măresc fluctuaţiile ampermetrului de pe 
tabloui de bord, cauza trebuie căutată 
la regulator. La regulatoarele cu un 
contact sînt necesare două condensa
toare de deparazitare de 0,47,....u.F (Între 
borna contact final care merge spre 
cheia de contact şi masă). La cele cu 
două contacte este necesar un conden
sator de deparazitare suplimentar, mon
tat între borna «baterie» si conductorul 
spre baterie (fig. 4). Nu se va conecta 
niciodată un conductor între borna «exn 
citaţie» şi masă. 
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MUNTEAN DRAGOŞ - jud. Cluj 
Vă recomandăm să alegeţi pentru 

amplificator şi mixer scheme mai re
cente. Inlocuind mai multe piese, ca
litatea amplificatorului se va modifica. 
ILiNA IULIAN - jud. Olt 

Sigur, am publicat mai multe scheme 
de oscilator, rămîne să alegeţi. 

La receptorul «Pescăruş»· verificaţi 
etajul final audio.. . 
BRICEAG VASILE - Galaţi 

Alte· scheme de nivelmetru nu de
ţinem_(numai ce a fost publicat). 
BOANTA AUREL - Săcele 

Verificati C 811; C 815; R 818. 
Montaţi 'apoi Între K 805 şi K 800 un 

rezistor de 0,5-1 kO/2 W (negativare 
suplimentară). 
BUNEA DANIEL - jud. Giurgiu 

Tncercaţi la magazinul «Muzica» -
Bucuresti. 
ViLCEANU C. - Motru 

Nici detectorul prezentat În nr. 12/ 
1980 nu poate stabili poziţia obiectului 
la adîncimea de 1 m. 
PREDA VIRGIL - Bucureşti 

Modul de reacordare a unui radio
receptor (partea de UUS) îl găsiţi 
chiar În acest număr, la pag. 10. 
IANCU ADRIAN - Jibou 

Reglaţi poziţia bobinei L1. pe bara de 
ferită pentru acordul exact pe postul 
de emisie. Eventual refaceţi bobina L1 
(50-60 de spire). 
OLTEAN NICOLAE - jud. Alba 

În 1980 am publicat o instalaţie 
pentru biogaz. 
OlGA ION - Galati 

Vom publica un convertizor 12/220 V. 
MAZARE GABRIEL - Ploieşti 

Cu tuburile electronice rezultate din 
televizorul «Temp»-6 puteţi construi 
amplificatoare audio, amplificatoare 
RF, generatoare de semnal etc. Prin 
anii 1972-1975 noi am publicat mai 
multe scheme cu aceste tipuri de 
tuburi. 

Montaje electronice pentru auto
turisme vom mai publica. Modul de 

r--.-_..-_'.,/OLU M 

O~ 
poF 

H 
330pf 

POSTA , 
RBDACTIBI 

cuplare a transformatorului la intrarea 
orgii a fost intuit bine de dv. 
BAlAŞ ION - Gherla 

Nu este recomandabil să vă cuplaţi 
cu semnal În radioreceptor. Construiţi 
mai bine un amplificator cu TBA 810 
sau TBA 790. 
DINU P. - Buzău 

Montati antene atit pentru unde me
dii (un fir de 10-15 m lungime, la 10 m 
inălţime) .şi o antenă Y AGI pentru 
programul III radio. 
PETCU M1RCEA - Constanţa 

Nu deţi nem datele de catalog referi
toare la tiristorul T 911-16-04, aşa că 
nici la ce se poate folosi nu putem 
indica. 

Transformatorul de intrare la orgă 
poate fi de la difuzoarele de radio
ficare sau 120/1 200 spire. 

Este mai dificil Într-o scrisoare să vă 
detaliem modul de exploatare a lui 
TL-4. Acesta este trecut in prospect. 
Traduceţi prospectul. 

Schema magnetofonului «Maiac» va 
fi publicată in curînd (atenţie, şi alţi 
solicitanţi). 
Şocul de la filtrul de reţea se poate 

face pe o bucăţică de bară de ferită 
de la antene. Pe ea se bobinează 
30-40 de spire CuEm 0,5. 

Compoziţia chimică a hirtiei Xerox 
nu o cunoaştem. 
SIMA GH. ~ Piteşti 

Rezistorul din oscilator poate avea 
valoarea de 600-1 000 n . 
LAZAR D. - Bucureşti 

Magnetofonul conţine o bornă de 
ieşire de la care se poate lua semnal 
pentru amplificatorul suplimentar. 
STAMATE ADRIAN - Bucureşti 

Am publicat scheme cu IFK 120 şi 
vom mai publica. 
ALiCANU DANUT - Comăneşti 

Nu deţinem datele constructive ale 
elementelor termoelectrogeneratoare. 
COSTEA DAN - Bucureşti 
Vă prezentăm alăturat etajul final 

de audio, realizat cu TBA 810, din 
radiocasetofon ul ITT -RC 2500. 

COBZARU SORIN - Galaţi 
Din cele descrise reiese că aparatul 

dv. functionează normal, in limitele 
calităţilor' date de producător. 
FRUMUZACHE BOGDAN - T~ 
Ocna 

Tiristorul la care vă referiţi poate fi 
montat pe o aprindere electronică. 
Ing. CARNUŢU CRISTIAN -
Bucureşti 

Interesant amplificatorul construit 
de dv., va fi publicat. Aşteptăm şi 
alte realizări. 
LOCUSTEANU MIRCEA - Con~ 
stanţa 

Nu există editată o carte care să tra
teze probleme din tehnica frecvenţe
lor foarte Înalte care vă interesează. 
SANDU H. - Botoşani 

Pentru remedierea defecţiunii din 
picupul «Tesla»-NCZ ~ procedaţi 
astfel: stabiliţi Întîi dacă defectul este 
din amplificatoare sau preamplifica
toare; desfaceţi legăturile Între punc
tele 13-16 şi 12-15. Legaţi punctele 
12 cu 13 şi aplicaţi un semnal audio, 
observînd dacă puterea debitată este 
egală pe ambele canale. 
Dacă pe unul din canale audiţia este 

mai slabă, va trebui să verificaţi prin 
măsurători şi substituiţi elementul de
fect, in primul rind C 17, C 21, C 18, 
apoi R 12 şi R 23. 

Constatind că amplificatoarele sînt 
bune, treceţi la verificarea preamplifi-: 
catorului din lanţul cu audiţie slabă. 
Refaceţi legăturile 13-16 şi 12-15. 

In preamplificator verificaţi C2, C3, 

C 4' C5, R5' R8' 
Se poate verifica şi poziţia lui P 1 li> 

(in acest timp se urmăreşte ca tran
zistorul T 2 să nu se supraincălzească). 

Este mai puţin probabil ca unele 
tranzistoare să fie defecte. 
BONICA V. ŞTEFAN - Oradea 

Vom publica În curind schema unui 
amplificator de 50 W. 
ADAM IOAN - Sibiu 

Montarea receptorului «Gloria» pe 
autoturism nu este dificilă. Indiferent 
unde se află antena, legătura cu radio
receptorul se face prin cablu ecranat. 
Intreaga instalaţie se antiparazitează 
(vezi «Tehnium» nr.4/1981). 
COMAN G. - Bucureşti 

Oricit de mică este raza de acţiune 
a unui emiţător, pentru funcţionarea 
sa trebuie să existe o autorizaţie. 
FLORESCU V. - Petroşani 

Revedeţi schemele apărute În 1980. 
IULIAN ŞERBAN - Buzău 
După schiţele prezentate de dv., 

motorul descris nu poate funcţiona. 
VOICU LIVIU - CăIăraşi 

Montati AF 139. 
IORDACHE DĂNUT - Bucureşti 
Mulţumim pentru aprecieri. Circui

tele integrate la care vă referiţi nu au 
--------l:&---}:5 echivalent I.P.R.S. 

i0nOr +9V Tiristorul nu poate fi inlocuit cu alte 

De remarcat filtrul RC de la intrare 
si sistemul ton-control (din ie~ire, 
printr-un potenţiometru de 1 kf2, se 
aduce semnal pe terminalul 6). 

t-t F elemente. 
ION AUREL - Bucureşti 

Nu posedăm schema. 
POPESCU ION - Bucureşti 

Vom lua legătura cu editurile şi vom 
informa cititorii noştri despre apariţia 

4!l cărtilor tehnice. 
CASTINGHIU G. - Braşov 

Au fost prezentate scheme de in
terfon În «Tehnium» nr. 2/1978 şi 2/1979. 
MARIN DRAGAE - laşi 
Dacă defectul se menţine schim

bind modulul sincroprocesor, va trebui 
să verificaţi legătura cu TDA 440 
(R 727). Căutaţi să verificaţi totuşi ele-

mentele C 402, R 402, R 405 
din modulul sincroprocesor 
cial R 404). 
CHIRILA DAN - Gura H 

Ne interesează intreaga 
eoliană, nu numai elicea. 
BANTAŞ LUCIAN - laşi 

Vi s-a expediat un e 
rugăm să ne co 
ISVORANU ILIE -

Schema radioreceptorului 
interesează va fi publicată 
spatiului disponibiL 
HA'TARA LAURENTIU 
reşti 

Pentru cataloage le de 
I.P.R.S. luaţi legătura cu se 
facere al acestei Întreprin 

«Electroargeş» produce 
te pasive (rezistoare şi cond 

Nu deţinem informaţii de 
sele firmelor amintite În scri 
despre abonamente, ILEXIM 
măsură a vă face unele precizări. 
VANCEA SORIN - Oradea 
Reţinem sugestiile dv. Rubrica 

va rea părea. 
BF 200 are următoarele valori 

me: Veao - 30 V, le - 20 mA, 
= 650 MHz. 
BOZDOC IOAN - Sibiu 

Cu ·;două diode (deci două jon 
uniPN) nu se poate construi un 
zistor; 

Sigur, orice diodă (elemente cu 
ducţie unilaterală) poate fi uti 
În redresare În limitele unor 
şi tensiuni recomandate de 
tor. Constructia unui element 
sibil dintr-un' tranzistor a fost pu 
cată În revista noastră. ROL-21 
ROL-22 sînt fotodiode. 
SALOMAC DRAGOŞ - Bucu 
Vă recomandăm să ne trimiteţi 

lizări ale dv. şi nu prelucrări. 
PAlMEŞ MIRCEA - Curtea 
Argeş 

Schema la care vă referiţi a fost pu
blicată de revista «Start spre viitor», 
căreia i s-a trimis scrisoarea dv. 
TIGĂNUŞ COSTEL - Bucureşti 

PL 12, ZL 12 şi 4DZ 12 au tensiunea 
de stabilizare 12 V. 

2 N404 = AC 180; D7E = 1N4001; 
SFF 373 = EFT 373. 
ST ANCU BADEA - Piteşti 

Asimetria calitătii semnalelor indică 
un amplificator defect. 
IONESCU c. - Ploieşti 

Verificaţi amplitudinea semnalului 
aplicat capul:!!!i magnetic de inregis
trare. Încercaţi înregistrări cu semnal 
de diverse amplitudini. 
PÎRLAC C. - jud. Vîlcea 

Cu autorii puteţi lua legătura prin .• 
intermediul redacţiei. .. . 
PUTZlACHER eDUARD - Plo .. 
ieşti 

Montajul din «Tehnium» nr. 8/1980 
este recomandat numai cu piesele in
dicate În schema publicată. 

Nu cunoastem detalii la montaje 
apărute în alte publicaţii. Revedeţi 
schemele alimentatoarelor publicate 
În «Tehnium». 
VELCEA DAN - Bacău 

In «Tehnium» nr. 10/1979 nu a fost 
publicat un amplificator de 5 W. 
REMESCU MIREL - Giurgiu 

Prezentarea cărtilor destinate con
structorilor amatori o facem din luna 
ianuarie 1981, şi vom continua publi
carea acestor informaţii. 

Toate montajele ce vă interesează 
au fost publicate. 

I.M. 


