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Enkonduko pri interna k1imato en somero
Jan Werner (Celioslovakio)=

Telekomunika Vortaro

Ne estas tro forpasinta la tempo, kiam al arhitekto sufiöis spertoj kaj ruti-
no en projektado de domoj, sekurigantaj agrablan internan klimaton kaj
vintre kaj somere. En la lastaj jardekoj enpenetris la domkonstruan fakon
pli da metaloj, vitro kaj plastoj. Konstruajo malpezigis. Samtempe montri-
gis, ke hereditaj spertoj kaj rutino por taksado de logmedioj ne sufiöas. En
landoj kun malaltaj vintraj temperaturoj rapide disvolvigis teorio de kon-
strufaka varrn-tehniko. La vintron oni konkeris, sed estas mirige, ke oni iel
malatentis someron. Estas konate, ke en varmklimataj teritoroj estas vaste
uzata klimatizado, sed en Cehoslovakio, kiu estas mezeüropa lando, neniam
oni grave sentis bezonon de klimatizado. Eble tial oni sufice ne establis kon-
cernan industrian fakon. Krome, en la nu na energispara tempo, ne estas eble
sekvi tiun ci direkton, öar estas generale konate, ke malvarmigado per klima-
tiziloj konsumas pli da energio 01 hejtado vintre. Ni estas do devigataj sekvi
vojon de teorie fundaj varrn-tehnikaj prikonsideroj en aplikado de novaj
konstru-materialoj kaj tehnologioj.

La ekstervandoj trovarrnigas unuavice pro sunradiado. Gi eniras en kon-
struajojn rekte tra fenestroj kaj nerekte tra opakaj konstrupartoj. La sunra-
diado varmigas eksteran surfacon kaj kondukte gi penetras en internon.

La plej gravaj klimataj faktoroj en somerperiodo estas taga oscilado de
aertemperaturo, taga evoluo de sunradiada intenso kaj fluado de aero. Suma

Miniaturni intrarneatälni Hi-Fi-sluchätko

Ctanek pojednava 0 sluchatk dch k zasunuti do usniho zvukovodu, kterymi ize dosahnout ver-
nejSf reprodukci zvuku pii piijemnejsim pouiiti a za mensich vyrobnich ndkladö ve srovndni se
sluchdtky ndhlavnimi. Upozornuje na moinosti konstrukce, uvddi zpöu50b meieni. Popisuje
dva experimentalnifunkcni modely. V zaveru piipomimd vyhody poslechu na sluchdtk a obecne
a zmihuje se 0 reprodukci nahravek poiirenych umelou hlavou.

Okaze de la Jaro pri Komunikado en 1983, mi pretigas esperantlingvan te-
lekomunikan vortaron. Pro tio mi alvokas öiujn helpemajn fakulojn, peti de
mi trilingvan vortaron (En - Fr - Sp) kaj proponi Esperanto-tradukojn
por kiel eble multe da enaj terminoj.
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