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pentru corpul componentei, grosimi,

pitch-ul terminalelor sau numãrul de pini. 

Capsulele definite de EIAJ sunt dreptun-

ghiulare æi pãtrate. Pentru varianta pãtratã

sunt 13 mãrimi standard cu pitch de 0,5, 0,4
æi 0,3 mm, existând astfel 39 de variante.

Capsulele EIAJ sunt definite în sistem metric.

Dimensiunile laturii capsulei variazã de la

5 mm pentru 24 pini la 46 mm pentru 576

pini. Dimensiunile capsulelor rectangulare
variazã de la 5x7mm pentru 32 pini la

28x40mm pentru 440 pini, existând æi aici

39 de variante de capsule. O caracteristicã a

standardelor EIAJ este cã se admite sã existe

un numãr diferit de pini pentru aceeaæi

dimensiune de capsulã la acelaæi pitch, deci

trebuie studiate cu atenåie datele de catalog.

În mod similar, o capsulã nu este definitã

univoc prin numãrul de pini æi pitch, dimen-

siunile pinilor æi dimensiunile corpului

putând varia de la tip la tip.

Capsulele tip EIAJ nu au "bumperi"

pentru a proteja terminalele, de aceea tre-

buie livrate în tãvi "waffle".

Capsulele tip EIAJ stau practic lipite de

circuitul imprimat æi pot genera probleme la

operaåia de curãåare. De asemenea, capsu-

lele fiind foarte subåiri nu pot prezenta dis-

persor de cãldurã ("heat spreader") æi astfel

pot avea probleme de regim termic.

Pe lângã cele douã tipuri mai rãspândite

de capsule QFP, existã multe variante a cãror
denumire depinde de tipul materialului

utilizat (plastic, ceramicã sau metal) æi de alåi

factori. Mai putem întâlni astfel denumirile

PQFP - Plastic Quad Flat Pack, CQFP -

Ceramic Multilayer QFP, CERQUAD -

Ceramic Quad Flat Pack, MQUAD - Metal

Quad Flat Pack, MQFP - Metric Quad Flat

Pack, TQFP - Thin Quad Flat Pack, LQFP -

Low Quad Flat Pack, etc.

Tape Automated Bonding

Conceptul de încapsulare TAB (Tape Au-

tomated Bonding) a fost iniåial realizat ca o

alternativã rapidã æi robustã la sudura cu fire

(Wire Bonding). În prezent TAB s-a dovedit a
fi o metodã performantã de a realiza trans-

portul æi asamblarea chipurilor semiconduc-

toare pe placa de circuit imprimat.

Pentru realizarea TAB se creeazã un set

de trasee conductoare pe o bandã suport

printr-un proces fotolitografic. Reåeaua de

trasee conductoare sub formã de lamele

corespunde pastilelor circuitului integrat

neîncapsulat (chip). Conectarea chipului se

face într-o singurã operaåie, de obicei prin

termocompresie. Dupã lipire, chipurile sunt

încapsulate în rãæinã, vezi figura 14. 

Chip-urile pot fi pãstrate în aceastã

formã, banda asigurând robusteåea struc-

turii. Pentru asamblare banda este plasatã

pe placa de circuit imprimat, zona exterioarã

a lamelelor este tãiatã æi îndepãrtatã iar

capetele rãmase sunt lipite pe pastilele

aflate pe placa de circuit imprimat.

Circuitele în varianta TAB pot conecta

pastile pe chipul semiconductor mai fine

decât în procesul de sudurã cu fire. De

asemenea, înãlåimea TAB este mai micã de-
cât cea a unei alte capsule pentru care s–a

utilizat sudura cu fire. Necesitând echi-

pament special pentru lipirea terminalelor

exterioare la cablaj æi tãierea cadrului exte-

rior, deæi performantã, tehnologia TAB are o

rãspândire limitatã.

Capsule Ball Grid Array - BGA 

Utilizarea capsulei BGA a fost cerutã de

problemele care apar în utilizarea compo-

nentelor "fine pitch" cu numãr mare de ter-

minale care pun probleme dificile la mani-

pulare. De asemenea, depunerea pastei de

lipit la asemenea dimensiuni este o operaåie

dificilã. Capsulele BGA au terminale robuste
sub forma bilelor, iar pitch-ul este sensibil

mai mare. 

De obicei, introducerea unei familii noi

de capsule, cu densitate mai mare de

tehnologie

Fig. 14

Circuit integrat

în constructia TAB
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împachetare este însoåitã de o reducere a

randamentului æi a calitãåii, cum a fost cazul
cu "fine pitch" æi TAB. Cazul BGA este o ex-

cepåie, capsula asigurând o densitate mare

odatã cu creæterea randamentului.

Capsula BGA este derivatã din capsula

PGA (Pin Grid Array), dar în locul pinilor

prezintã bile de lipire ("solder balls").

Dintre avantajele utilizãrii capsulelor
BGA amintim:

- densitate mare de interconectare, 

- construcåie robustã, 

- performanåe electrice bune (inductanåe pa -

razite reduse datoritã scurtãrii terminalelor), 
- performanåe termice bune,

- compatibilitate cu procesul SMT, depunerea

pastei, plasare, lipire  tip "reflow",

- randament de fabricaåie ridicat.

Dintre dezavantajele capsulelor BGA
amintim:

- inspecåia vizualã a lipiturii este foarte dificilã,

dacã nu chiar imposibilã.

- necesitã echipament special pentru operaåii

de "repair & rework".

Capsulele BGA se auto-aliniazã în timpul

procesului de lipire, chiar la o dezaliniere de
50% faåã de poziåia normalã. Acesta este u-

nul din motivele pentru care se obåine un

randament ridicat al asamblãrii utilizând

capsule BGA. Înãlåimea capsulei este mai re-

dusã decât în cazul capsulelor cu terminale

"gull wing" æi de aceea aceste capsule se

preferã în echipamente portabile de tipul

pagerelor sau telefoanelor celulare. 

Existã mai multe tipuri de capsule BGA:

Întâlnim astfel varianta BGA pe bazã de

tehnologie

Fig. 15

Construcåia

capsulelor BGA

(a) Plastic Ball Grid

Array- PBGA,

(b) Ceramic Ball Grid

Array - CBGA

(c) Ceramic Column

Grid Array - CCGA

(d) Tape Ball Grid

Array- TBGA

Fig. 16

Detalii constructive

ale diferitelor

capsule PBGA 
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ceramicã numite CBGA æi o capsulã derivatã

numitã CCGA (Ceramic Column Grid

Array). Foarte rãspânditã este capsula BGA

din material plastic referita ca PBGA. O altã

variantã este TBGA (Tape Ball Grid Array). În

figura 15 este prezentatã structura capsule-

lor BGA amintite anterior.

Conexiunea internã a chipului semicon-

ductor în cazul capsulei Ceramic BGA

(CBGA) se face prin sudurã cu fire sau prin

procedeul flip chip. De asemenea, capacul

(lid) poate fi orientat în sus sau în jos,

capsulele respective fiind numite "cavity

up" æi "cavity down", ca în cazul capsulelor

LCCC. Bilele de lipire se realizeazã din aliaj

de lipit cu 90% Pb æi 10% Sn, având punc-

tul de topire la 302°C. Ataæarea la circuit se

face prin aliajul eutectic 37% Pb æi 63% Sn.

Diametrul bilelor este de 35 mil iar

dimensiunea capsulei poate merge de la 18

la 32 mm. În anumite condiåii capsulele

CBGA dezlipite de pe circuite pot fi reutiliza-

te. Dezavantajul capsulelor CBGA este cã

masa lor termicã mare face dificilã lipirea tip

reflow. Ca æi în cazul LCCC, diferenåele care

existã între coeficienåii de dilatare ai substra-

tului æi ceramicii conduc în timp la apariåia

de crãpãturi în zona de lipire.

Capsula CCGA este utilizatã pentru di-

mensiuni mai mari ale chipului semicon-

ductor. Ca æi CBGA, poate utiliza un substrat
ceramic multistrat. Sunt foarte asemãnã-

toare capsulelor PGA dar cu un pitch mai

mic æi cu tije (coloane) în loc de pini. Diame-

trul coloanei din Sn-Pb este de aproximativ

0,5 mm iar înãlåimea coloanelor este cuprin-

sã între 1,2 æi 2,1 mm.

Coloanele mai înalte pot prelua solici-

tãrile, crescând fiabilitatea. Studii de specia-

litate au arãtat cã aceste capsule sunt de 3

pânã la 5 ori mai fiabile decât capsulele

CBGA. Pe de altã parte, coloanele mai înalte

înrãutãåesc performanåele electrice ale

capsulei. Coloanele sunt mult mai fragile de-

cât bilele æi pot fi deteriorate foarte uæor, ca

æi pinii circuitelor "fine pitch".

Capsula PBGA (Plastic Ball Grid Array) es-

te realizatã pe baza unei plãci de circuit im-
primat (tip laminat) rezistentã la tempera-

turi ridicate. Capsula a fost dezvoltatã iniåial

de firmele Motorola æi Citizen sub numele

de Over Molded Pad Array Carriers

(OMPAC) în anul 1989. Ca în cazul CBGA

chipul se conecteazã la circuitul imprimat

de bazã (PCB) prin "wire bonding" sau prin

procedeul "flip chip". Circuitul imprimat de

bazã poate fi dublu strat sau multistrat, în

funcåie de complexitatea circuitului inte-

grat. Bilele de lipire au diametrul de 30 mil

æi sunt din aliaj eutectic 37%Pb, 63% Sn cu

punctul de topire la 183 °C sau din aliaj

36%Pb, 62%Sn, 2% Ag cu punctul de to-

pire la 179 °C. Pitch-ul este în general de

1mm, 1,27 mm sau 1,5 mm. În viitor se va

tinde spre valori de 0,8 mm pânã la 0,25

mm. Numãrul de pini poate merge de la 16,

capsulã de 7mmx7mm pânã la valoarea im-

presionantã de 2400 cu o dimensiune a

capsulei de 50 mmx50mm. În figura 16

sunt prezentate diverse aranjamente ale bi-

lelor pe faåa inferioarã a capsulei PBGA.

Varianta cu matrice completã sau cu

echipare completã poate pune probleme

privind realizarea rutelor pe circuitul impri-

mat. Pentru a mai crea spaåiu au fost reali-

zate aranjamente aæa zis "depopulate".
Existã astfel varianta cu dispunere perime-

tralã, cu aranjament în zig-zag sau cu depo-

pulare selectivã. Capsula cu aranjare peri-

metralã æi bile în centru se numeæte matrice

cu îmbunãtãåire din punct de vedere termic.

Bilele din partea centralã nu sunt de obicei

conectate electric, ele având rol doar în

transferul termic de la capsulã spre circuitul

imprimat. 

Capsula PBGA este o variantã "low

cost" de capsulã cu înãlåime foarte micã. 

Totuæi, unele circuite în varianta PBGA

pot fi mai scumpe decât echivalentul circu-

itului în capsule de tip "fine pitch",

capsulele BGA fiind totuæi o tehnologie mai

nouã.

tehnologie

Fig. 17

Capsula Micro BGA

a firmei Tessera 
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tehnologie

Printre dezavantajele capsulelor PBGA

amintim faptul cã sunt foarte sensibile la

umiditate æi sunt dificil de reutilizat dupã

dezlipirea de pe un circuit imprimat, bilele

din aliaj eutectic topindu-se.

Varianta TBGA (Tape BGA) a fost introdu-
sã de IBM. Este tot o variantã cu preå redus,

cu înãlåime micã, la fel ca la PBGA. Foloseæte

un substrat cu permitivitate dielectricã redu-

sã (poliimidã) æi un substrat de tip TAB cu

douã straturi (unul de semnal æi unul de

masã).

Solicitãrile mecanice în aceastã capsulã

sunt reduse deoarece adezivii æi substratul

flexibil preiau eforturile datorate dilatãrii.

Spre deosebire de CBGA unde bilele de li-

pire sunt lipite de capsulã cu aliaj eutectic, în

cazul TBGA bilele de lipire care sunt din

acelaæi aliaj 90%Pb, 10% Sn sunt paråial to-

pite pentru a fi ataæate substratului capsulei.

Pitch-ul capsulelor TBGA este de regulã de
50 mil iar dimensiunile variazã de la 21 la

40 mm. Un oarecare dezavantaj al capsulei

este cã permite un singur plan de rutare a

traseelor æi deci va fi utilizatã pentru circuite

relativ simple. În aceeaæi ordine de idei, cele-

lalte tipuri de capsule BGA amintite pot

gãzdui mai multe chipuri semiconductoare,
ceea ce nu este cazul pentru TBGA. Capsula

TBGA necesitã chipuri semiconductoare cu

bumbi auriåi, care este posibil sã fie greu

disponibile.

Chip Scale Package

O capsulã care ocupã cu numai 20%

mai mult din mãrimea chipului semicon-

ductor se numeæte CSP- Chip Scale

Package. Capsulele CSP oferã o densitate

de împachetare mai mare decât BGA dar

mai micã decât flip chip. Avantajul CSP este

cã procesul tehnologic nu este atât de

complex ca cel pentru flip chip (procesul

C4), ci este compatibil cu procesele din teh-
nologia montãrii pe suprafaåã. Numãrul de

pini, mãrimea, caracteristicile electrice æi

termice sunt apropiate de cele ale

componentelor flip chip. Dimensiunile CSP

fiind puåin mai mari ca cele ale flip chip-

urilor, performanåele electrice ale acestora

sunt totuæi puåin mai reduse decât ale

componentelor flip chip. În prezent mai

multe firme produc diverse capsule CSP cu

variante æi denumiri diferite. Una din pri-

mele capsule CSP a fost Micro BGA (sau

mBGA) a firmei Tessera. Structura capsulei

Micro BGA este prezentatã în figura 17. 

Capsula utilizeazã un circuit flexibil pe

bazã de poliimidã pentru a direcåiona
semnalele de la chipul semiconductor cãtre

bilele de lipire, aflate în interior. Este o con-

cepåie opusã TAB la care traseele conduc-

toare erau îndreptate cãtre exterior. Capsu-

la Micro BGA are performanåe electrice

foarte bune. Evacuarea cãldurii se poate fa-

ce pe partea opusã bilelor, direct de pe chi-

pul de siliciu. De asemenea, utilizarea ma-

terialelor plastice evitã apariåia de solicitãri

mecanice. Capsula necesitã însã echi-

pamente de dispensare æi plasare similare

celor pentru capsule "fine pitch", deoarece

la rândul sãu are un pitch foarte mic de

0,5, 0,65, 0,75, 0,8 æi 1,0 mm. Capsula a

fost adoptatã de peste 30 de firme mari æi

se apreciazã cã va fi larg utilizatã. În pre-

zent se utilizeazã la memorii FLASH, SRAM

æi circuite DSP pentru echipamente porta-

bile, circuite DRAM æi SRAM, ASIC de mare

performanåã, în aplicaåii militare, medicale,
auto de înaltã fiabilitate.   ♦
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Ca lider mondial în echipamente

de testare, mãsurare æi monitorizare,

Tektronix este unul din principalii

artizani ai convergenåei dintre

computere æi telecomunicaåii.

În orice moment, când se navigheazã

pe Internet, când se apeleazã

un telefon sau se comandã TV-ul,

oamenii iau contact indirect

cu munca oamenilor de la Tektronix.

P rodusele æi tehnologiile propulsate

de Tektronix se întâlnesc în majori-

tatea centrelor de cercetare, labo-

ratoarelor sau reåelelor de comunicaåii.

Cu sediul central lângã Portland, Oregon,

Tektronix a urmãrit îndeaproape evoluåia

spectaculoasã luatã de electronicã dupã al

doilea rãzboi mondial. Fondatorii companiei

au inventat primul osciloscop triggerat din lu-

me în anul 1946, an în care s-a æi fondat com-

pania (în ianuarie).

Azi, Tektronix este una din cele mai mari

companii care dezvoltã æi produce echipa-

mente de testare æi mãsurare, cu o acaparare
a pieåii de cca. 1,5 miliarde de dolari. Numãrul

de angajaåi este de aproximativ 4200 în în-

treaga lume.

Strategia celor de la Tektronix este focali-

zatã pe dezvoltarea de produse orientate în

trei direcåii principale: piaåa computerelor, co-

municaåiilor æi cea a semiconductoarelor care

stã la baza platformelor viitoare de comunica-

åii æi informaticã.

Firma are distribuitori startegici în peste 20

de åãri din cele douã continente americane,

Europa, Asia - China æi Japonia.

Portofoliul de produse este compus din

peste 1000 de echipamente de test, mãsurare

æi monitorizare.
Produsele sunt realizate cu circuite integra-

te specializate - ASIC. Firma are la activ
aproximativ 675 de patente în Statele

Unite æi în alte åãri, anual înregistrându-se cca.

60 de noi patente.

Primul osciloscop a fost introdus pe piaåã

de Tektronix în anul 1947. Actualmente,

piaåa este ocupatã în proporåie de 48% pe

scarã mondialã, ceea ce înseamnã cã unul

din douã osciloscoape curent utilizate este

Tektronix!

Analizoarele logice au constat o evoluåie

importantã a osciloscoapelor (cu mai multe in-

trãri). Alte produse sunt cele dedicate secto-

rului video (cu 6 premii pentru inovaåie) pen-
tru analiza complexã a semnalelor video sau

cele dedicate sectorului comunicaåiilor (echi-

pamente portabile, testere pentru câmp

electromagnetic, reåele).

De remarcat osciloscoapele digitale cu

fosfor pe display (display color) ce permite me-

morarea æi analiza semnalelor în timp real, u-

tilizând cele "trei dimensiuni" ale acestuia -

amplitudine, timp. Punctele de pe display pre-

zintã intensitate - culoare - diferitã funcåie de

frecvenåã. Achiziåia se face în timp real, de re-

marcat fiind analiza Fourier a semnalului

(funcåie FFT).

Pentru mai multe informaåii despre

produsele Tektronix vã invitãm sã vizitaåi 
ite-ul companiei la www.tektronix.com. ♦

Tektronix
Carte de vizitã

www.tektronix.com

info
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TDS 1002TDS 1002

Afiæare digitalã LCD mono VGA

Banda de frecvenåã: 0...60 [MHz] 

Rata de eæantionare: 1GS/s

TDS 1012TDS 1012

Afiæare digitalã LCD mono VGA

Banda de frecvenåã: 0...100MHz 

Rata de eæantionare: 1GS/s

TDS 2012TDS 2012

Afiæare digitalã LCD mono VGA

Banda de frecvenåã: 0...100MHz 

Rata de eæantionare: 1GS/s

TDS 2022TDS 2022

Afiæare digitalã LCD mono VGA

Banda de frecvenåã: 0...200MHz

Rata de eæantionare: 2GS/s

Osciloscoape Osciloscoape TektronixTektronixSPECIFICAÅII TEHNICE:
2500 de puncte de înregistrare;

Numãr canale: 2 (izolate galvanic);

Sensibilitate intrare: 5mV/div...50V/div;

Tensiune maximã de intrare: 300V (c.c.+c.a.);

Mod de operare: CH1, CH2, DUAL, ADD, SUB, X-Y, MULT, PUTERE CALCULATÃ;

Memorie: 10 forme de undã, 10 seturi de mãsurãtori multimetru, 10 setãri implicite;

Mãsurãri automate: perioadã, frecvenåã, lãåime puls±, timp creætere/cãdere,

factor de umplere±vârf-la-vârf, amplitudine, valoare medie, medie/ciclu, valoare efectivã, efectivã/ciclu, lãåime salvã;

Comunicaåie: interfaåã programabilã pe RS232;

Alimentare: acumulatori Ni-Cd (4,8V/2,8Ah) sau de la reåea 220V AC cu adaptor;

Masã: 2,2kg (cu accesorii);

Dimensiuni: 323x151x124mm.
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se pot rescrie cu interfeåe de date speciale æi

soft pentru PC specializat.

Trebuie acordatã atenåie la versiunea de

soft care se scrie, ea trebuie ca sã fie aceeaæi

pentru cele douã tipuri de memorie. Modifica-

rea accidentalã a datelor din EEPROM poate

genera probleme de start permanent sau in-

termitent. Dacã pinii acestor circuite nu sunt

bine lipiåi (lipituri reci) telefonul nu va porni. 

La telefoanele Ericsson existã un circuit

multi-mode (convertor date) care testeazã

printre altele tensiunea bateriei (figura 14).

Dacã acest circuit este defect sau are pini dez-

lipiåi, testarea se face cu eroare, telefonul sem-

nalând fals baterie descãrcatã, iar când aceas-

ta are nivelul “tensiune micã” pe elemente

sale telefonul comutã “off” se opreæte în con-

diåii normale de alimentare, lãsând senzaåia cã

telefonul consumã mult sau acumulatorul æi-a

pierdut cu mult din capacitatea nominalã.
Pentru a elimina suspiciunile de "lipituri

reci" componentele semnalate în figurile 11,

12, 13 æi 14 se vor relipi cu aer cald utilizând o

soluåie cu conductivitate termicã bunã (de

exemplu spray Flux SK).

Se trece în continuare la prezentarea struc-

turatã a defectelor on/off.

Telefonul nu porneæte,

consum de curent fãrã ca tasta on/off

sa fie acåionatã

Se alimenteazã telefonul de la o baterie de

test sau dintr-o sursã de alimentare. Se mãsoa-

rã curentul consumat cu un multimetru po-
ziåionat pe gama de minim 200 mA. Dacã te-

lefonul consumã imediat curent se mãsoarã

tensiunile VDIG, VCORE, VRAD, VVCO æi

VRPAD (figura 15). Dacã una din aceste ten-

siuni nu este corectã, se denotã un defect al

regulatorului de tensiune propriu. Regulatoa-

rele se gãsesc în apropierea condensatoarelor

pe care se mãsoarã tensiunile. Dacã toate

tensiunile sunt corecte, se mãsoarã tensiunea

la pinul 1 al circuitului V702 (figura 16) care

trebuie sa fie aproximativ 0V. Pentru o tensi-

une incorectã cel mai probabil existã un scurt-

circuit la tasta on/off. Este posibil ca tastatura

sã se fi degradat æi sã existe "depuneri" de

material pe pad-ul respectiv. Se curãåã bine cu
alcool tehnic cu ajutorul unei periuåe.

Dacã defectul persistã este bine ca

telefonul sã fie vãzut de un service autorizat

de producãtor.

Telefonul nu porneæte,

nu consumã curent
Dacã la mãsurarea consumului telefonul nu

consumã curent se mãsoarã rezistenåa de la

pad-ul tastaturii marcat cu "No" la pinul 1 al

circuitului V702 (figura 16). Valoarea corectã

este de aproximativ 2,2kΩ. Dacã este incorec-

tã se mãsoarã rezistenåa de la pinul 3 al acelu-

iaæi circuit (V702) la pinul 3 al componentei

service

Fig. 12 Defecte ale circuitului de ceas

Fig. 13 Defecte de “start” generate de CPU æi memoria EEPROM/ROM

Fig. 14 Defectarea circuitului de test al bateriei
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marcate cu N702 - valoarea corectã este
circa 0Ω, caz în care se înlocuieæte V702.

Dacã rezistenåele mãsurate sunt incorecte

defectul provine dintr-o fisurã în cablajul

imprimat æi în cele mai multe cazuri nu mai

este nimic de fãcut decât dacã se reuæeæte

identificarea prin comparaåie cu un model

bun æi repararea dacã este posibil cu con-

ductor subåire æi flexibil.

Telefonul nu porneæte,

consum mai mare de 200mA

Se alimenteazã telefonul æi se mãsoarã cu-

rentul consumat, iar dacã valoarea este mai

mare de 200mA se urmeazã paæii urmãtori.

Se mãsoarã tensiunile VDIG (~3,2V) æi

VCORE (~2,5V), ambele în figura 15. Dacã

sunt mult mai mici se mãsoarã rezistenåa

punctelor de mãsurã cãtre masã - VDIG

>48kΩ, VCORE >40kΩ. Dacã rezistenåele mã-

surate sunt corecte se înlocuiesc regulatoarele

de tensiune proprii. Pentru valori incorecte se

recomandã apelarea la un nivel avansat de

service.

Pentru valori corecte ale VDIG æi VCORE se

verificã VRAD (~3,8V), VVCO (~3,8V) æi

VRPAD (~3,2V). Dacã una din aceste din urmã

sunt mult mai mici se mãsoarã rezistenåele cã-

tre masã: VRAD æi VVCO > 100kΩ æi VRPAD >
40kΩ.

Dacã sunt corecte, se înlocuiesc regula-

toarele corespondente, de exemplu N702

pentru VRPAD. Dacã rezistenåele sunt mici,

probabil cã existã un scurtcircuit pe traseul

acestor tensiuni.

Dacã VVCO æi VRPAD sunt corecte se

service

Fig. 17 Puncte de mãsurã

pentru defectul “telefonul

funcåioneazã numai cu

tasta on/off acåionatã”.

Fig. 16 Puncte de mãsurã

pentru defectele prezentate

Fig. 15

Puncte de

mãsurã pentru

defectul 

“nu porneæte,

consum curent”
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mãsoarã rezistenåa de la punctul

VBATT la masã (între pad-urile de

alimentare).

Dacã este incorectã, se trece la un

nivel superior de service, calificat.

Telefonul funcåioneazã atât timp

cât este apãsatã tasta on/off

Se alimenteazã telefonul æi se åine

apãsat tasta on/off.
Se mãsoarã tensiunea la bornele lui

C692 (~3V, figura 16).

Dacã tensiunea este incorectã tre-

buie sã ne asigurãm cã pinul nr. 119

de la microprocesor (CPU, figura 13)

nu are lipiturã rece.

Dacã este corectã, se mãsoarã în

continuare rezistenåa lui C692 care

trebuie sã fie în jur de 200kΩ; pentru

valoare incorectã se înlocuieæte C692,

altfel se verificã tensiunea la N706 (pin

1 - GND, 2 - VBATT, 3 - 3V ieæire ten-

siune). Dacã VBATT lipseæte, existã fi-

suri în cablaj.

Dacã valorile sunt incorecte se în-
locuieæte N706. Dacã însã, toate valo-

rile sunt corecte se mãsoarã cu volt-

metrul la borna pozitivã a lui C720

(figura 17) tensiunea VRTC (~3V). Da-

cã lipseæte se înlocuieæte V711. Dacã

tensiunea este corectã se mãsoarã

rezistenåa de la electrodul pozitiv al lui

C720 la cel marcat al lui C692

(~0Ω).

Dacã este mult mai mare atunci

cel mai probabil cã existã o fisurã

în cablaj ce cu greu poate fi depis-

tatã. Se poate încerca prin compa -

raåie.   ♦

service

Trei paæi pentru refacerea æi

întreåinerea contactelor electrice

Prezentãm o gamã de soluåii tehnice pentru

refacerea contactelor electrice cu

probleme. Refacerea, precum æi întreåinerea

acestora se face în trei paæi, dupã cum se

prezintã în continuare.

Pasul 1 - KONTAKT 60
Soluåia KONTAKT 60 dizolvã oxidul de pe

contacte æi reface rezistenåa electricã de contact,

micã la presiuni de contact joase, înlãturând æi

coroziunile. Este o substanåã dielectricã, nu afec -

teazã metalul, plasticul sau alte materiale bazate

pe carbon æi nu favorizeazã scurgerile de curenåi.

Alãturat se observã un grafic explicativ ce

relevã proprietãåile substanåei.

Cod: 4373 Preå: 170.000 lei/200ml

Cod: 4374 Preå: 270.000 lei/400ml 

Pasul 2 - KONTAKT WL
Spray-ul se aplicã dupã tratamentul cu

KONTAKT 60, degreseazã æi curãåã contactele

electrice æi usucã suprafaåa lor. Toate reziduurile

sunt eliminate. Se recomandã la orice conectori,

comutatoare pentru motoare electrice sau la

relee.

Cod: 4378 Preå: 150.000 lei/200ml

Cod: 4379 Preå: 250.000 lei/400ml 

Pasul 3 - KONTAKT 61
Soluåia curãåã bine, este lubrifiantã æi

anticoorozivã. Oferã un înalt grad de protecåie la

coroziune, un film protectiv foarte subåire for-

mându-se la suprafaåa contactului, fãrã sã-i

influenåeze rezistenåa.

Foråele de frecare între contacte sunt reduse,

viaåa acestora fiind prelungitã.

Cod: 4375 Preå: 170.000 lei/200ml

Cod: 4376 Preå: 270.000 lei/400ml 

Spray-uri

tehnice
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Utilizate în industria grea sau

uæoarã (construcåii sau textile),

temporizatoarele ce au ca element

de execuåie releul sunt miniautomate

programabile de timp,

deosebit de utile în

procesele automatizate.

M ontajul este un temporizator

bazat pe microcontrolerul AT

90S 1200 (de tip AVR) æi care

este structurat, din punct de vedere con-

structiv, pe douã circuite imprimate inter-

conectate prin conectorul K9-K10

(figura 1).

Baza de timp este pilotatã de un cristal de

cuarå cu frecvenåa 4,096MHz. Afiæarea se

face multiplexat pe un display de 4 digiåi

(IC4) comandat pe intrãrile de segmente de

un microcontroler (IC1) æi pe catozi de buf-
ferul IC2. Circuitul IC2 comandã æi releul

REL1.

Comanda începerii temporizãrii se dã fie

prin apãsarea butonului START sau de la

distanåã cu ajutorul unui alt buton conectat

prin douã cabluri torsadate la conectorul

K3-START. În cazul în care cele douã cabluri

sunt de lungime mare (peste 50cm) æi

montajul lucreazã într-un mediu cu

perturbaåii electrice se recomandã ca porni-

rea temporizãrii de la distanåã sã se facã prin

intermediul unui releu reed (REL2) montat

împreunã cu dioda D6 æi totodatã între-

rupând traseul dintre K3 æi pinul 6/IC1.

Se menåioneazã cã atât releul reed cât æi

dioda aferentã sunt disponibile opåional.

Semnalizarea stãrii releului de acåionare

este fãcutã de Led-ul D5.

Efectuarea a cel puåin un ciclu de

temporizare este semnalizatã de aprinderea

intermitentã a punctului zecimal de pe di-

gitul 4.

Montajul se alimenteazã direct din reåeaua

de 220V/50Hz, drept pentru care se vor lua

Temporizator

cu microcontroler

CNX 198

automatizãri



APRILIE 2003 17

Fig. 1

Schema electricã

a temporizatorului

cu mirocontroler 

automatizãri
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Aparatele de mãsurã cu afiæare pe

monitorul calculatorului personal tind sã se

dezvolte rapid la ora actualã din mai multe

motive: din punct de vedere economic,

scade costul aparatului prin eliminarea

afiæajului cu cristale lichide LCD, care este o

componentã costisitoare æi cu

posibilitãåi de afiæare limitate în ceea ce

priveæte numãrul de caractere æi paleta

coloristicã oferitã; din punct de vedere

funcåional, calculatorul permite implemen-

tarea mai multor funcåii de mãsurã, se pot

realiza calcule matematice complicate în

intervale scurte de timp, se pot înregistra æi

stoca valorile mãsurate, etc. Scade de ase-

menea æi timpul de proiectare, mediile de

programare graficã permiåând atât confi-

gurarea rapidã a interfeåelor grafice, cât æi

realizarea funcåiilor matematice complexe

prin utilizarea unor instrucåiuni puternice,

rezultând coduri de program compacte.

Descrierea pãråii hardware

Voltmetrul de reåea prezentat în acest

articol realizeazã atât funcåia de mãsurã

tensiune, cât æi pe cea de protecåie la supra-

tensiune, cu o temporizare stabilitã de

utilizator. Conectarea la calculator se face

prin portul serial. Interfaåa graficã este reali-

zatã în mediul de programare graficã Visual

Basic - VB6.

Schema electricã a pãråii hardware este

prezentatã în figura 1.

Aceasta este organizatã în jurul unui mi-
crocontroler industrial din seria AVR,

AT90S4433-8PI, care conåine æi convertorul

analog digital (cu aproximaåii succesive) ne-

cesar procesului de mãsurare. Referinåa de

tensiune a ADC are valoarea de +5Vcc æi

este preluatã din sursa de alimentare a mi-

crocontrolerului prin filtrul trece-jos R4-C5.

Convertorul este de 10 biåi cu 8 canale. 

Resetarea microcontrolerului se face

printr-un semnal "0 logic" aplicat la pinul

"RST". Timpul de Reset este de minim 50ns.

Circuitul de Reset este format din compo-

nentele K0, R3, D1, C1, prin care este reali-

zat æi "auto-resetul" microcontrolerului la

cuplarea sursei de alimentare. Constanta de
timp a circuitului R3-C1 trebuie sã fie de

minim 3-4 ori mai mare decât timpul de

reset (în cazul de faåã aceastã constantã este

de 1ms).

Baza de timp a microcontrolerului este

formatã din cristalul de cuarå Q æi condensa-

toarele C3 æi C4 (20 - 30 pF). Pentru o trans-

misie serialã cu eroare 0 pentru rate de baud

începând de la 2400 æi pânã la 115200

biåi/s, s-a utilizat un cristal cu frecvenåa de

rezonanåã de 7,3728MHz.

Condensatorul C2 este utilizat pentru

decuplarea sursei de alimentare æi se va

monta cât mai aproape de terminalele de

alimentare ale microcontrolerului (pinii 7

æi 8).

Interfaåa serialã este realizatã cu circuitul

CI3 de tip MAX232 sau ADM232 æi compo-

nentele aferente. Se va respecta cu stricteåe

polaritatea condensatoarelor electrolitice

figuratã în schemã, altfel existã riscul distru-

gerii acestui circuit integrat. Conectarea la

calculator este fãcutã printr-un conector

clasic DB9 mamã.

Circuitul de mãsurã al tensiunii este

format din: transformatorul TR, cu rolul
separãrii galvanice a montajului faåã de re--

åeaua de tensiune electricã, puntea redre-

soare PR1(1A, 50V), condensatorul de fil-

trare CF1(0,22µF - 1µF) æi divizorul rezistiv

R1-RT1-R2. 

Utilizând un transformator de 220/

12Vca, dupã redresare æi filtrare se obåine o

tensiune de aproximativ 15Vcc. Din semire-

Voltmetru
de reåea pentru PC

cu protecþie temporizatã

la supratensiune
Leonard Lazãr

special-AMC
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pe secundã).

Rezultatul conversiei digitale UADC este

transmis serial la calculator cu o ratã de baud
de 9600 biåi/s, care calculeazã valoarea

tensiunii mãsurate, ætiind cã pentru valoarea

1023 (1111111111b) corespund 5Vcc la

intrarea ADC (adicã 300Vca tensiunea

reåelei).

unde

UREZ = 0,00488V (rezoluåia ADC)

Valoarea obåinutã este comparatã cu pra-

gul de tensiune setat de utilizator (a se vedea

descrierea interfeåei grafice), æi în cazul în care

acesta a fost depãæit, se acåioneazã releul

electromagnetic cu temporizarea impusã.

(Dupã realizarea temporizãrii se testeazã din
nou dacã tensiunea mãsuratã este mai mare

decât valoarea setatã pentru prag, æi în caz

afirmativ se acåioneazã releul electromag-

netic).

Descrierea interfeåei grafice

Interfaåa graficã este prezentatã în figura 4.

Elementele de meniu sunt: PRAG, ABOUT

æi COM. Valoarea tensiunii mãsurate este

afiæatã într-un control de tip "frame", în al

cãrui titlu este înscrisã valoarea capãtului de

scalã al voltmetrului, adicã 300V. Valorile de

prag tensiune æi temporizare pentru acåio-

narea releului electromagnetic sunt înscrise

în douã controale de tip "text", etichetate

corespunzãtor. Valorile pot fi incrementate

sau decrementate prin controalele

"spin_button" aferente. Pentru pragul de

tensiune, valorile pot fi setate în intervalul

0...300V (din volt în volt), iar pentru tempo-

rizare valorile pot fi setate în intervalul

0...60s (din secundã în secundã).

În momentul în care tensiunea mãsuratã

devine mai mare decât valoarea de prag se-

tatã, este pornit un Timer al formei de lucru

(nu este vizibil în timpul rulãrii aplicaåiei) cu

intervalul de temporizare de 1s. La sfâræitul

temporizãrii este testatã condiåia de ac-

åionare a releului electromagnetic, æi anume

dacã tensiunea mãsuratã este mai mare

decât pragul de tensiune stabilit. Dacã

aceastã condiåie este satisfãcutã, este

transmis un semnal de comandã de la calcu-

lator la microcontroler, care acåioneazã re-

leul electromagnetic ale cãrui contacte nor-

mal-închise se deschid æi se realizeazã astfel

protecåia unui ehipament oarecare împo-

triva supratensiunilor de lungã duratã din

reåeaua electricã de alimentare. Se pre-

cizeazã faptul cã temporizarea este realizatã

de calculator, æi va diferi în funcåie de sistem

cu o eroare de ±10% din valoarea setatã.

Starea releului electromagnetic este

semnalizatã prin douã controale de tip
"shape_circle" plasate în dreapta formei de

lucru principale: verde pentru releu eliberat

æi roæu pentru releu acåionat (fig. 5).

Cu ajutorul butoanelor "REL-ON" æi

"REL-OFF" utilizatorul poate controla inde-

pendent starea releului electromagnetic prin-

tr-un simplu click cu mouse-ul. Odatã ce unul

din aceste butoane primeæte focalizarea (devi-

ne activ), apãsarea tastei ENTER a tastaturii

calculatorului va duce la focalizarea celuilalt

buton æi implicit la schimbarea stãrii releului e-

lectromagnetic.

Prin activarea elementului de meniu PRAG,

este inhibatã funcåia de protecåie la supra-

tensiune. Interfaåa graficã se micæoreazã
(figura 6), având numai rolul de afiæare a

tensiunii mãsurate. |n bara de titlu va apare

textul: "Voltmetru de reþea".
Meniul COM (figura 7) permite selectarea

portului serial prin care se face transmisia de

date (implicit este utilizat COM1, dar pentru

sistemele mai vechi acesta este utilizat

pentru conectarea mouse-ului æi trebuie

schimbat). În cazul în care portul setat nu

este disponibil este afiæat un mesaj de

eroare.   ♦
Fiæierul executabil al aplicaåiei poate fi obåi-

nut prin email: redactie@conexclub.ro.

Fig. 4 Interfaåa graficã a programului

Fig. 5 Semnalizarea acåionãrii releului

electromagnetic

Fig. 6 Forma de lucru a aplicaåiei în cazul

renunåãrii la funcåia de protecåie

Fig. 7 Elementul de meniu COM

Realizarea practicã a

voltmetrului de reåea pentru PC 

special-AMC
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Circuitul DS18S20 produs de Dallas

Semiconductor&Maxim

(www.maxim-ic.com)

realizeazã funcåia de termometru

digital pe 9 biåi. Valoarea mãsuratã

a temperaturii este transmisã

pe un bus tip Microwire (1-Wire)

pentru comunicare cu un microprocesor,

de exemplu.

Circuitul are æi funcåia de alarmã,

pragurile acesteia (jos æi sus)

sunt setate software de utilizator

æi memorate într-o memorie nonvolatilã.

C ircuitul opereazã în domeniul 

-55...+125°C cu precizie datã de

±0,5°C în gama -10°...+85°C.

Acesta se poate alimenta direct de pe linia

de date (aæa numita metodã "parasite

power"), eliminând necesitatea alimentãrii de

la o sursã de tensiune.

Mai multe circuite DS18S20 pot opera

simultan pe linia de date. Circuitul prezintã un

cod unic pe 64 de biåi pentru identificare. Din-

tre aplicaåii amintim: monitorizarea tempera-

turilor din interiorul clãdirilor, maæinilor æi echi-

pamentelor industriale, monitorizarea proce-
selor æi controlul sistemelor.

Date tehnice

- gama de temperaturã mãsuratã: 

-55°C...+125°C;

- precizie ±0,5°C în gama -10°C...+85°C;

- rezoluåie 9 biåi;

- viteza de conversie: max. 750ms;

- bus 1-Wire pentru comunicaåie;

- cod unic de identificare (ID) pe 64 biåi;

- praguri alarmã setate de user în memorie

nevolatilã.

Descriere terminale

Circuitul se realizeazã în douã tipuri de
capsule, respectiv TO-92 sub codul DS18S20

æi capsulã 8 pini, 150mil tip SO, sub codul

DS18S20Z (figura 1).

Semnificaåia pinilor este urmãtoarea:
- GND - Masã;

- DQ - Data IN/OUT - bus 1 - Wire de

transmisie/recepåie date; este un terminal tip

Open-drain. Pe acest pin se poate face æi

alimentarea  circuitului prin rezistor pull-up

(4,7k Ω);

- VDD - Pin opåional de alimentare cu

tensiune pozitivã dacã nu se utilizeazã ali -

mentarea pe la pinul DQ. Altfel, se conectea -

zã la GND.

Schema bloc internã

În figura 2 se remarcã configuraåia circui-

tului æi modul de utilizare. Memoria internã

(Scratchpad Memory) are rezervat un registru

de 2 octeåi pentru stocarea valorii temperatu-

rii mãsurate de sensor. Pentru cele douã nive-

luri de alarmã (trigger) TH æi TL sunt rezervaåi

regiætri de 1 byte. Cele douã niveluri sunt

memorate æi în absenåa tensiunii de alimen-

tare. DS18S20 utilizeazã protocol de comu-

nicaåie 1-Wire. Linia de bus, DQ, se poate co-

necta în circuit pe bus în mod 3-state sau

open drain.
O caracteristicã este posibilitatea de a ope-

ra fãrã tensiune de alimentare. Alimentarea se

face direct de pe bus prin rezistoarele de

4,7kΩ. Semnalul de "1" logic pe bus încarcã

condensatorul CPP la bornele cãruia se obåine

tensiunea VDD internã circuitului. Acest mod

de lucru se numeæte "parasite power".
Ca alternativã, DS18S20 se poate alimenta

extern la pinul VDD.

Mãsurarea temperaturii

Principala funcåie a lui DS18S20 este con-
versia temperaturã-semnal digital pe 9
biåi, ce corespunde unui pas de 0,5°C.

Pentru a iniåia o secvenåã de mãsurare

DS18S20 
Senzor de temperaturã
digital cu bus 1-Wire
Croif Valentin Constantin

Fig. 1 Semnificaåia

pinilor æi capsulele

circuitului

special-AMC
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temperaturã æi conversie A/D, procesorul

trebuie sã transmitã comanda [44h] circuitu-

lui DS18S20 pe bus. Rezultatul este memo-

rat în registrul "temperature sensor" de

2 octeåi.

Valoare mãsuratã este calibratã în grade

Celsius. Pentru grade Fahrenheit trebuie reali-

zatã o tabelã sau o rutinã de conversie.

Aæa cum s-a specificat datele sunt memo-

rate pe 16 biåi (2 octeåi), a se vedea în figura 3.

Bitul de semn indicã dacã valoarea tem-

peraturii este pozitivã (S=0) sau negativã (S=1).

Un exemplu de valori se vede în tabelul 1.

Semnalizarea unei alarme

Dupã operaåia de conversie temperaturã,

valoarea rezultatã este comparatã cu pragurile

TH æi TL definite de utilizator æi memorate în

registrele TH æi TL. Formatul acestor registre se

vede în figura 4. S este bitul de semn, dupã

cum s-a descris mai sus.

Dacã temperatura mãsuratã este mai micã

sau egalã cu valoarea înscrisã în registrul TL

sau mai mare decât TH se semnalizeazã o con-

diåie de alarmã (un "flag" intern circuitului

este setat). "Flag-ul" este reactualizat dupã

fiecare operaåie de conversie. Dacã existã o

TAB. 1 -  EXEMPLU DE FUNCÅIE 
CONVERSIE  TEMPERATURÃ/ IEÆ IRE DIGITALÃ

Fig. 2 Schema bloc internã

Fig. 3

Memorarea

datelor 

Fig. 4

Formatul regiætrilor TH æi TL

Fig. 5a

Fig. 5b

Modurile

de alimentare

a circuitului

DS18S20

special-AMC
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condiåie de alarmã "flag"-ul este comutat off.

Controlerul poate iniåia o comandã de veri-

ficare a "flag"-ului de alarmã printr-o co-

mandã "Alarm Search" având codul [ECh].

Alimentarea circuitului

Referiri la modul de alimentare s-au fãcut

în textul de mai sus: alimentare de pe pinul

VDD (direct) sau alimentare din bus-ul de date

(indirect, numitã "parasite power"). Curentul

consumat la operare este de 1,5mA. Acesta

poate fi uneori insuficient; este motivul pentru

care se recomandã montarea unui rezistor de

"pull-up" cu valoarea de 4,7kΩ.
Alimentarea din bus nu se recomandã

pentru mãsurarea temperaturilor peste 100°C.

Existã o comandã "Real Power Supply" cu

codul [B4h].

Modurile de alimentare sunt prezentate în

figura 5.

Identificarea

Fiecare circuit DS18S20 are într-o memorie
ROM un cod unic de identificare, ID, pe 64 de

biåi, ca în figura 6.

Memoria internã. Organizare
Memoria lui DS18S20 este organizatã ca în

figura 7. Conåine un SRAM cu stocare pe

EEPROM pentru valorile de "alarm trigger",

TH æi TL (octeåii 2 æi 3). Primii 2 octeåi (0 æi 1)

din memorie conåin LBS-ul æi MBS-ul valorii

mãsurate pentru temperaturã (conform figurii

3). Octeåii 3 æi 4 sunt rezervaåi pentru

funcåionarea internã, iar 6, 7 æi 8 conåin

valorile care ajutã la calculul temperaturii.

Valoarea binarã TEMP_READ se obåine din

octeåii 0 æi 1 prin trunchiere cu 0,5°C.

Datele sunt înscrise în octeåii 2 æi 3 prin o-

peraåia de scriere [4Eh]. Pentru a verifica

integritatea datelor, memoria poate fi cititã

prin operaåia cu cod [BEH] imediat dupã

scriere. Când se citeæte are loc æi transferul

acestora pe bus-ul 1-Wire, de la bitul 0 din

LSB. Pentru a transfera datele de la TH æi TL

din EEPROM, procesorul trebuie sã iniåieze
comanda de copiere [48h].

Generarea CRC-ului
CRC-ul este o parte din ID-ul pe 64 biåi al

circuitului, aæa cum se vede în figura 6.

Secvenåele funcåionale

Secvenåele de transmisie a datelor pe bus

sunt:

Pas 1. Iniåializarea;
Pas 2. Comandã memoria ROM;
Pas 3. Funcåiile de comandã ale lui
DS18020.
Iniåializarea constã în transmisia pe bus a

unui semnal de reset (puls) specific

protocolului 1-Wire (sunt definite de protocol,

pulsul de reset, pulsul de prezenåã, scriere 0,

scriere 1, citire 0, citire 1). Explicativã este

figura 8.

Dupã ce procesorul detecteazã un puls de

prezenåã, se lanseazã comenzile ROM care

identificã circuitul pe bus, ce tip de
componentã este æi dacã una din acestea

semnalizeazã o condiåie de alarmã. Comenzi-

le sunt: Search ROM [F0h], Read ROM [33h],

Match ROM [55h], Skip ROM [CCh] æi Alarm

Search [ECh].

Dupã comanda Alarm Search [ECh] se re-

vine la pasul 1, iniåializarea. Comenzile lui

DS18S20 sunt: Convert T [44h] - conversie

temperaturã, Write Scratchpad [4Eh] -

scrierea pragurilor TH æi TL, Read Scratchpad

[BEh] - citire conåinut, Copy Scratchpad

[B8h]. copierea conåinutului regiætrilor TH æi

TL, Recall E2 [B8h], comanda apelare

valorilor TH æi TL, Read Power Supply [B4h],

determinã modul de alimentare: normal sau
"parazit". ♦

Fig. 7 Organizarea memoriei

Fig. 8 

Operaåia de

iniåializare

Fig. 6

Memorarea 

ID-ului

circuitului

special-AMC
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Dacã numeroase tipuri de multimetre

au înglobatã æi funcåia de capacimetru,

sunt rare cazurile când regãsim

pe domeniile de mãsurã inductanåe.

Un LC metru digital se poate gãsi la

Conex Electronic. Interfaåa prezentatã

constituie o alternativã la determinarea

valorilor inductanåelor æi construirea

de bobine de anumitã valoare

cu ajutorul unui program de calcul dedicat.

E xistã diverse metode de a determina

valoarea inductanåei, cum ar fi

utilizarea unui circuit oscilant. Frec-

venåa de rezonanåã a unui circuit LC este datã
de formula lui Thomson:

F =

Principiul de lucru al montajului prezentat

æi al programului pentru PC, constã în a deter-

mina frecvenåa de la ieæirea unui oscilator LC,

atunci când capacitatea de acord a acestuia,

C, este cunoscutã. Astfel, inductanåa circui-

tului oscilant se deduce matematic, direct prin

program. Aceasta este tocmai inductanåa

bobinei de mãsurat. Schema electricã a

interfeåei este prezentatã în figura 1, numãrul

de componente fiind redus.

Obiectivul montajului a fost mãsu-
rarea inductanåelor într-o plajã cât mai

largã, de la câteva zeci de nH pãnâ la 1H,
des utilizate de radioamatorii sau proiectanåii

de filtre pentru incintele acustice. Inima

schemei este un inversor trigger Schmitt tip
744H14, montat în bucla de reacåie a oscila-

torului în care se aflã inductanåa de mãsurãt

Lx. Inductanåa Lo de 1mH realizeazã reglajul

de "zero" atunci când bornele de mãsurã

(respectiv Lx) sunt pune în scurtcircuit. Fãrã Lo,

C5 ar fi scurtcircuitat, iar montajul nu ar mai

oscila.

Frecvenåa de oscilaåie de bazã este în jur de

4MHz, destul de mare pentru portul serial. Es-

te motivul pentru care se utilizeazã un divizor,

tip 74HC4040, ce realizeazã o divizare cu 32.

Semnalul rezultat (la ieæirea divizoare Q5) se

aplicã intrãrii 1-DCD - a portului serial, printr-

un inversor.

Alimentarea interfeåei se face din portul

Inductanåmetru
pentru PC 

Fig. 1 Schema electricã

a interfeåei pentru PC

pentru mãsurarea valorilor

inductanåei

special-AMC



serial prin intermediul unei surse 78L05 (cu

+5V), de la liniile RTS æi DTR.

Tranzistorul Q trebuie sã fie neapãrat de

tip BF245A, iar circuitele integrate din seria

HC. Inductanåa Lo se poate gãsi la Conex

Electronic (miniinductoare gen "rezistoa-

re").

Înainte de a se conecta la calculator
interfaåa se verificã la "rece". Se alimen-

teazã extern, se scurtcircuiteazã Lx (bornele)

æi se verificã cu un frecvenåmetru sau

osciloscopul existenåa unui semnal

dreptunghiular la ieæire, cu perioada de

7...8ms (pinul DCD). Se ajusteazã din P1

pânã la apariåia oscilaåiilor.

Interfaåa se conecteazã la portul COM1

sau COM2. Programul constã din douã

fiæiere: Inductan.exe æi Inductan.cfn. Se

lanseazã fiæierul executabil æi se alege portul

pe care se lucreazã. Se scurtcircuiteazã

bornele Lx æi se lanseazã din meniul "Para-
metres" opåiunea "Reglage du zero", iar

pe afiæaj apare "0,00"nH.
În fiæierul Inductan.cfn se înregistreazã la

ieæirea din cel executabil, numele ultimului

port utilizat (adresele 3F8 sau 2F8), frecven-

åa de referinåã (Fo), valoarea inductanåei de

referinåã (Lo), etc.

Mãsurarea se face cu o precizie de

±10%.

Programul poate afiæa o fereastrã cu

valori normalizate ale inductanåelor (bobi-

ne), respectiv numãrul de spire, diametru,

etc. Acestea se gãsesc în meniul

"Utilitaires".

Programul se poate prelua de pe Internet:

www.electroniquepraqtique.com. ♦

Adaptare dupã Electronique Practique,
nr. 271, B Lebrun, "inductancemètre sur
port série"

30 APRILIE  2003

special-AMC

Fig. 4 Fereastra principalã a programului 

Fig. 2

Cablajul

interfeåei

Fig. 3

Desenul

de amplasare

Fig. 5

Afiæarea valorilor

normalizate

Fig. 6

Calculul unei bobine
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Aparatul de mãsurã a frecvenåei

este un accesoriu deosebit de util

atât în activitatea electroniætilor amatori,

cât æi a profesioniætilor.

Descrierea schemei

Practic, montajul utilizeazã, pentru a

realiza funcåia de frecvenåmetru, schema

clasicã a frecvenåmetrului cu condensator

serie. Instrumentul de mãsurã (microamper-
metrul) este înseriat cu un condensator în

schemã C1…C5 prin care va circula un cu-

rent alternativ, conform formulei I = ωωCU,
unde ωω = 2 ππf.

Având tensiunea U æi capacitatea C a

condensatorului de valori constante, rezultã

cã variaåia curentului I este proporåionalã cu

variaåia frecvenåei f. Rolul tranzistorului T

este de amplificator-limitator. În practicã,

aceste tipuri de frecvenåmetre mãsoarã cu o

precizie de 2% valori ale frecvenåei cuprinse

între 10 Hz æi 100 kHz. Prin adaugarea capa-

citãåii C5 s-a extins domeniul de mãsurã

pânã la 1 MHz, însã cu o precizie de 10 %

pentru frecvenåele mai mari de 100 KHz.

Chiar æi în aceste condiåii, se justificã

extinderea gamei de mãsurã, întrucât sunt

dese situaåiile unde nu este necesarã o pre-
cizie foarte mare. Montajul se poate alimen-

ta de la orice sursã de tensiune stabilizatã

având valori cuprinse între 12 æi 24V. Se

recomandã însã, a nu se depãæi 15V, deoare-

ce pe domeniul 100KHz-1MHz precizia mã-

surãtorii scade cu cât tensiunea de alimen-

tare este mai mare.

Condensatorul montat în paralel cu in-

strumentul de mãsurã amortizeazã variaåiile

"bruæte" ale acului indicator. Dacã frecvenå-

metrul nu va include æi sursa de alimentare,

atunci semireglabilul P va fi înlocuit cu un

potenåiometru montat pe panoul frontal al

Frecvenåmetru
analogic

10Hz-1MHz

Arama Done Filip

Fig. 1 Schema electricã a montajului 

special-AMC
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montajului, împreunã cu comutatorul K2,

astfel încât la fiecare alimentare cu o altã

tensiune sã se poatã calibra instrumentul.

Schema cablajului imprimat (vedere dinspre

partea placatã) este ilustratã în figura 3.

Punerea în funcåiune æi reglaje

Dupã alimentarea montajului cu tensiune

stabilizatã de 12V (având comutatorul K2 pe

poziåia I), se aplicã la intrare un semnal

sinusoidal de 1000Hz dintr-un generator de

precizie. Amplitudinea semnalului trebuie sã

fie cuprinsã între 300mV æi 3V.

Pentru etalonare s-a utilizat un Versa-

tester tip E 0502, având o tensiune generatã

de 1V. Comutatorul K1 trebuie sã se afle pe

poziåia II, respectiv pe domeniul

100Hz…1KHz. Din semireglabilul P, care

este de fapt rezistenåa de æunt a microam-

permetrului, se regleazã indicatorul la capãt

de scalã. Apoi se comutã K2 pe poziåia II.

Dacã instrumentul nu are indicaåia maximã,

se înlocuieæte rezistenåa de calibrare RCAL

cu un semireglabil de 100 K (eventual multi-

turã) æi se regleazã pânã ce se obåine indica-

åia maximã a instrumentului. Apoi se înlocu-

ieæte semireglabilul cu o rezistenåã fixã de

aceeaæi valoare. Este indicat ca semiregla-

bilul sã fie mãsurat cu un ohm-metru digital.

Dupã implantarea rezistorului, indicaåia

microampermetrului trebuie sã fie exact la

capãt de scalã, atât pe poziåia I cât æi pe

poziåia II a comutatorului K2. Apoi se trece

K1 pe poziåia V, iar la intrarea montajului se
aplicã o frecvenåã de 1 MHz. Se regleazã C5

pânã când se obåine indicaåia maximã.

În final, se verificã fiecare domeniu în

parte, pentru frecvenåe de 100Hz, 1kHz,

10kHz, 1MHz.

Dacã pe un domeniu de mãsurã nu se

obåine indicaåia maximã, atunci este

necesarã înlocuirea condensatorului

corespunzãtor gamei (C1…C5) cu unul

mai bun, sau se poate lipi în paralel cu

acesta, prin tatonari succesive, un

condensator de valoare mai micã (de regu-

lã 5-10% din valoarea capacitãåii respec-

tive).   ♦

Fig. 2 Amplasarea

componentelor pe cablaj.

Vedere dinspre piese

Fig. 3 Cablajul imprimat.

Vedere dinspre partea placatã

special-AMC
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În continuarea articolului precedent,

se prezintã structurile de surse

în comutaåie cu izolare galvanicã,

metodele æi circuitele de comandã

a comutatorului electronic,

circuitele de protecåie.

E xistã un numãr mare de aplicaåii în

care sarcina trebuie izolatã galvanic

de sursa de alimentare, care, în mul-

te cazuri este chiar reåeaua industrialã. Sursele

analogice fac separarea prin transformatorul

de reåea. Dacã alimentarea stabilizatorului

analogic se face dintr-o sursã de curent conti-

nuu, nu se mai poate separa galvanic sarcina.

Surse cu izolare galvanicã

Surse forward

În figura 1 este prezentatã schema unei

surse FORWARD cu izolare galvanicã a sarcinii.

Comutatorul electronic comandat este tran-

zistorul T, reprezentat în figurã ca tranzistor bi-

polar, dar se pot utiliza æi tranzistoare cu efect

de câmp. Tranzistorul T este comandat în bazã

cu un semnal care îi permite funcåionarea în

comutaåie, respectiv în douã stãri stabile, blo-

cat sau saturat. Pentru simplitate, semnalul de

bazã este figurat dreptunghiular, deæi forma

sa este diferitã din considerente ce vor fi pre-

zentate. Separarea galvanicã între circuitul de

intrare æi cel de ieæire se face prin transfor-

matorul Tr, cu trei înfãæurãri. Pentru ca sursa sã

lucreze în regim FORWARD, înfãæurarea pri-

marã np æi înfãæurarea de sarcinã ns sunt în

fazã, iar dioda D2 este astfel conectatã încât sã

redreseze pulsul de curent care apare pe

durata de conducåie a tranzistorului. Aæa cum

se arãta în articolul precedent, sursa

FORWARD nu suportã scurtcircuit la ieæire.

Din acest motiv, filtrul de netezire, care

urmeazã redresorului, trebuie sã aibã o impe-

danåã de intrare mare, ceea ce se realizeazã

prin celula LC. Pentru a asigura circulaåia de

curent prin inductanåa L pe intervalul de

blocare a diodei D2, se foloseæte dioda D3. Pe

durata de blocare a tranzistorului T, dioda D1

recupereazã, prin înfãæurarea nr cu care este

înseriatã, energia acumulatã în miezul

transformatorului, cedând-o sursei de alimen-

tare. Sensul de bobinare a acestei înfãæurãri

este opus celorlalte douã.

Formele de undã asociate funcåionãrii

circuitului sunt ilustrate de figura 2. Reprezen-

tãrile sunt fãcute considerând o comportare i-

dealã a componentelor din circuit. Se remarcã

trei intervale de timp distincte, separate de

momentele de timp t1, t2, t3 æi t4. Între t1 æi t2,

tranzistorul este în conducåie la saturaåie. Cu-

rentul de colector are o formã trapezoidalã,

cu o componentã de sarcinã æi o componentã

de magnetizare a miezului transformatorului
(haæuratã). Se transferã energie în circuitul de

sarcinã, curentul prin inductanåa L, redresat

de D2, crescând liniar. Dupã blocarea tranzis-

torului la momentul t2, pânã la t3, miezul

transformatorului se demagnetizeazã, ceea ce

dã naætere curentului prin dioda D1. Dacã

np=nr, atunci tensiunea colector emitor a

tranzistorului T creæte la 2E. În intervalul t3 - t4

tranzistorul T este blocat, dioda D1 este

blocatã, la fel D2, iar D3 este în conducåie. Pe

toatã durata de blocare a tranzistorului T,

curentul prin L este închis prin D3. Tensiunea

pe sarcinã are o componentã continuã, peste

care se suprapune o tensiune alternativã,

formatã din arce de parabolã.

alimentare

Surse de alimentare

în comutaåie (II)

Imre Szatmary
Dorin Bureåea

Fig. 1 Schema de

principiu a sursei

Forward
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Sursei prezentate i se pot ataæa mai multe

circuite secundare, de pe înfãæurãri secundare

diferite, obåinându-se astfel mai multe

tensiuni de ieæire, diferite ca valoare æi izolate

galvanic între ele æi faåã de circuitul de intrare.

Sursa FLY-BACK

Schema electricã a circuitului de putere al

unei surse FLY-BACK cu izolare este

prezentatã în figura 3. Tranzistorul T lucreazã

în comutaåie, blocat - saturat. Bobinarea cu
sensuri diferite a celor douã înfãæurãri ale

transformatorului Tr face ca dioda redresoare

D sã fie blocatã pe durata de conducåie a

tranzistorului. Capabilitatea sursei FLY-BACK

de a funcåiona pe sarcini oricât de mici per-

mite utilizarea unui filtru de netezire simplu

dupã redresare. Este folosit un filtru capacitiv,

format pe condensatorul C.

Figura 4 prezintã principalele forme de

undã asociate circuitului FLY-BACK cu

izolare. Pe intervalul t1-t2, tranzistorul comu-

tator este în conducåie (ca în schema

circuitului FORWARD, se figureazã un

semnal de comandã în bazã dreptunghiular

æi se presupune o comportare idealã a ele-
mentelor de circuit). Curentul sãu de colec-

tor creæte liniar, înmagazinând energie în

miezul magnetic al transformatorului Tr.

Sarcina este alimentatã prin descãrcarea

condensatorului C. Fluxul magnetic în miez,

mãrime de stare a inductanåei, nu poate

varia decât continuu; de aceea, la momentul

t2, blocarea tranzistorului duce la polarizarea

directã a diodei D æi intrarea acesteia în
conducåie. Energia stocatã în miezul mag-

netic este transferatã, pe durata de blocare

a tranzistorului, prin înfãæurarea secundarã

a transformatorului, cãtre sarcinã. În inter-

valul t2-t3, cât dioda conduce, curentul

redresat alimenteazã sarcina, încãrcând

totodatã condensatorul C. Acesta va ali-

menta sarcina pe intervalul t3-t4, descãr-

cându-se. Între t2 æi t3, tensiunea colector -

emitor pe tranzistor depãæeæte tensiunea de

alimentare E, depinzând de tensiunea pe

condensatorul de filtraj æi raportul de trans-

formare al transformatorului Tr. Blocarea

diodei la momentul t3 aduce tensiunea co-

lector - emitor pe tranzistor la valoarea E.

Regimul de funcåionare al sursei în care

curentul prin diodã se anuleazã pe durata

de blocare a tranzistorului se numeæte regim

cu conducåie întreruptã. În acest regim, flu-

xul magnetic în miezul transformatorului se

anuleazã periodic, iar curentul prin tranzis-

tor porneæte de la valoare nulã la începutul

fiecãrei perioade de conducåie(cazul ilustrat

de figura 4).

Pentru anumite valori ale factorului de

umplere al comenzii în baza tranzistorului

comutator, intervalul t3-t4 este nul, fluxul

magnetic este în permanenåã diferit de 0,
curentul de colector al tranzistorului

crescând liniar de la o valoare iniåialã nenulã,

în fiecare perioadã.

Sursei prezentate i se pot ataæa mai multe

circuite secundare, de pe înfãæurãri secundare

diferite, obåinându-se astfel mai multe

tensiuni de ieæire, diferite ca valoare æi izolate

galvanic între ele æi faåã de circuitul de intrare.

Surse cu mai multe comutatoare

Aplicaåiile necesitând puteri de ordinul
sutelor (200…300) de watt în tensiunea re-

dresatã a reåelei (aprox. 300Vcc) se pot re-

zolva cu surse cu un singur comutator. Puteri

mai mari se obåin prin surse cu comutatoare

multiple: sursele în contratimp, cu comuta-

toare "paralel", sau structuri în semipunte sau

punte. Dintre acestea, mai folositã este struc-

tura în semipunte, prezentatã în figura 5. Este

prezentat, de asemenea, circuitul redresor de

reåea æi filtrul sãu capacitiv de netezire. 

Circuitul semipunte este format din tran-

zistoarele T1 æi T2. Primarul transformatorului

sursei este conectat din punctul comun al

celor 2 tranzistoare pânã în punctul comun al

special-surse

Fig. 2

Forme de

undã asociate

sursei Forward

Fig. 4

Forme de undã asociate

sursei FLY-BACK

Fig. 3 Schema de

principiu a susei

FLY-BACK
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celor 2 condensatoare de filtraj (C1 æi C2)

pentru redresorul de reåea. Secundarul este

conectat la un redresor dublã alternanåã cu

prizã medianã, format cu diodele D5 æi D6,

care, la rândul sãu, debiteazã pe filtrul de

netezire L3C3. Sursa în semipunte lucreazã ca

douã surse FORWARD montate împreunã, dar

care alterneazã sensul inducåiei prin miezul

magnetic al transformatorului. Cele douã

tranzistoare sunt comandate pe rând în

conducåie, eventual cu pauze între intervalul

de conducåie al unui tranzistor æi al celuilalt.

O particularitate deosebit de intere-
santã o constituie posibilitatea acestei
surse de a se putea alimenta atât din
220Vca, cât æi din 110Vca, în funcåie de
poziåia întrerupãtorului S. Alimentatã la

220V, S este deschis. Redresarea de reåea se

face prin puntea D1…D4, æi filtrajul pe

condensatoarele C1, C2, legate în serie.

Rezistenåele R1 æi R2 egalizeazã tensiunile de

cc pe cele douã condensatoare, care ar putea

fi afectate de curenåii de pierderi diferiåi. În

cazul alimentãrii în 110V, S este închis.

Diodele D2 æi D4 sunt blocate în permanenåã.

Grupurile D1, C2 æi D2, C1 formeazã un redre-

sor cu dublare de tensiune, astfel încât

tensiunea de alimentare a semipunåii de

tranzistoare este tot 310V. Trebuie remarcat

cã se folosesc condensatoare de tensiune

mai micã (tipic 200V). Întrerupãtorul S poate
fi mecanic, sau un triac, ceea ce permite

comutarea automatã între 220V æi 110V.

Circuite pentru

îmbunãtãåirea comutaåiei
Toate configuraåiile de surse în comutaåie

care funcåioneazã pe sarcinã inductivã, sau cu

filtru LC, pot fi reduse, pentru analiza

comutatorului electronic, la structura din

figura 6. Pentru sursele proiectate corect,
regimul normal de funcåionare se carac-
terizeazã printr-un curent cvasi-constant
prin bobina L (care poate fi æi primarul unui

transformator, sau sarcinã vãzutã prin trans-

formator). Curentul din bobinã este închis prin

tranzistor, când acesta este comandat în

conducåie, sau de diodã, când tranzistorul

este blocat. Pe duratele regimurilor tranzitorii

de deschidere (blocare) sau închidere (intrare

în conducåie) a comutatorului, curentul prin
bobina L se împarte între tranzistor æi diodã.

Natura particularã a sarcinii vãzute în colector

de tranzistor duce la puteri mari disipate în

regim tranzitoriu. Reducerea puterii
disipate se face prin reåele de îmbunãtã-
åire a comutaåiei, realizate cu rezistenåe,
diode, æi elemente reactive - bobine æi

condensatoare.

Îmbunãtãåirea regimului

de deschidere

Figura 8a prezintã evoluåiile tensiunii

colector - emitor æi curentului de colector

(idealizate) în cursul blocãrii tranzistorului. La

momentul t1, începe procesul de blocare.

Curentul prin tranzistor începe sã scadã, dar,

aæa cum s-a arãtat anterior, curentul prin

bobina L este practic constant, ceea ce în-

seamnã cã diferenåa de curent este preluatã

de dioda D, care intrã în conducåie. Aceasta

face ca tensiunea colector - emitor a

tranzistorului sã creascã brusc de la vCE saturaåie,

la o tensiune aproximativ egalã cu tensiunea

de alimentare E (mai exact E + vdiodã în conducåie).

Trebuie remarcat cã, în multe scheme

practice, tensiunea VCE creæte la mai mult de

E - vezi figura 2, figura 4. Puterea medie este

0,5 iLE.
Reåeaua de protecåie la deschidere este

formatã din Rp, Cp æ i  Dp, pe schema din

figura 7. Rolul acestei reåele este de a

Fig. 5 Structurã de

sursã, având comuta-

toare în semipunte

Fig. 6 Sursele

pot fi reduse la

acestã formã

pentru  analize

funcåionale 

Fig. 8

Forme de undã

în procesul de

comutaåie

Fig. 9

Grup de protecåie în

colectorul

tranzistorului

alimentare

Fig. 7  Reåea de protecåie

la deschidere
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împiedica creæterea bruscã a tensiunii colec-

tor - emitor, aæa cum se aratã în figura 8b.

Scãderea curentului de colector al tranzis-

torului comutator este însoåitã de încãrcarea

condensatorului Cp, prin dioda Dp.  Cp preia

diferenåa între curentul prin bobina L æi

curentul de colector, împiedicând intrarea în

conducåie a diodei D. Tensiunea pe Cp creæte

parabolic cãtre E, menåinând o tensiune

colector - emitor redusã pe tranzistor pe

intervalul t3 - t4. Dacã la momentul t4, VCE

este mai micã decât 30% din E, puterea

medie pe blocare scade la mai puåin de

0,075 iLE. Rezistenåa Rp are rolul de a limita
curentul de descãrcare al condensatorului C

p

la intrarea în conducåie a comutatorului. În

anumite scheme practice, se renunåã la

dioda Dp, sau la Dp æi Rp, conectând direct

condensatorul Cp în paralel pe tranzistor, dar

pot sã aparã suprasolicitãri ale acestuia.

Îmbunãtãåirile regimului de închidere

În figura 10a se prezintã comportarea

dinamicã a tensiunii colector - emitor æi

curentului de colector la intrarea în conducåie

a tranzistorului T din figura 6. Creæterea

treptatã a curentului de colector este însoåitã

de scãderea treptatã a curentului prin dioda D

(suma lor este constantã), ceea ce face ca

dioda D sã rãmânã în conducåie pânã când

tranzistorul preia tot curentul bobinei L

(momentul t2). În practicã, situaåia este mai

grea, deoarece dupã momentul t2 curentul

prin tranzistor creæte în continuare pânã la

blocarea diodei D (care nu se face instanta-

neu).

Pentru a provoca o cãdere rapidã a

tensiunii colector - emitor se introduce în

serie cu colectorul grupul Lp, Rp æi Dp (vezi

figura 9). La închiderea comutatorului Dp

este blocatã. Inductanåa Lp preia dinamic o

mare parte din tensiunea de alimentare E,

fãcând ca tensiunea colector - emitor sã aibã

evoluåia din figura 10b, linia continuã.

Rezultate superioare se obåin dacã Lp este o

inductanåã cu miez saturabil - linia întreruptã

pe figura 10b. Grupul Rp, Dp creeazã o cale

de evacuare a energiei stocate în miezul
bobinei L

p
, la deschiderea comutatorului T.

Introducerea acestei reåele micæoreazã

puterea medie disipatã pe tranzistor la

intrarea în conducåie æi limiteazã

supracurentul asociat timpului de blocare a

diodei D.

Circuite pentru comanda

comutatorului
Comutatorul electronic, fie el tranzistor

bipolar sau tranzistor cu efect de câmp,

necesitã circuite de comandã prin care sã se

realizeze funcåiile sursei în comutaåie æi o

funcåionare optimã a dispozitivului

semiconductor de putere. Schema bloc a

comenzii tranzistorului de comutaåie este

prezentatã în figura 11. Deæi existã surse la

care etajul de putere este autooscilant,

schemele performante folosesc un oscilator

separat. Circuitele de comandã trebuie sã

amplifice în putere semnalul oscilatorului, sã

deplaseze tensiunea de comandã, sã forme-

ze impulsurile aplicate elementului de

putere, uneori cu separare galvanicã între

comandã æi etajul de putere. Prin cãi de reac-

åie, se mãsoarã tensiunea pe tranzistorul de

putere æi curentul prin acesta, modificându-

se în consecinåã factorul de umplere, even-

tual frecvenåa oscilatorului.

Comanda în bazã a

tranzistorului bipolar de comutaåie

Circuitul de comandã în bazã al tranzis-

torului comutator trebuie sã rãspundã la toate
cerinåele impuse de funcåionarea în cele 4 re-

gimuri: conducåie, blocare, deschiderea æi în-

chiderea comutatorului.

În conducåie, curentul de bazã trebuie sã

menåinã tranzistorul în conducåie la o

tensiune colector-emitor cât mai micã.

Saturaåia tranzistorului nu este recomandatã

în toate aplicaåiile deoarece mãreæte mult

timpul de blocare, respectiv disipaåia la

deschidere.

În blocare se recomandã sã existe o cale

externã de curent între baza æi emitorul

tranzistorului, pentru ca acesta sã nu intre în

conducåie la variaåii rapide ale tensiunii de

alimentare, sau termic. Este preferatã polari-
zarea negativã a bazei tranzistorului npn, cu o

tensiune de ordinul 2…3V, caz în care

tensiunea colector - emitor maximã creæte.

La închidere, curentul de bazã trebuie sã

creascã rapid pentru a micæora timpul de

tranziåie. Pentru anumite sarcini, se impune o

supracomandã pe durata tranziåiei.

La deschidere, forma curentului de coman-

dã diferã în funcåie de gradul de conducåie a

tranzistorului. Pentru un tranzistor saturat,

comanda de blocare trebuie sã asigure

evacuarea purtãtorilor în exces din zona

Fig. 10

Comportarea

dinamicã a

tensiunii uCE

Fig. 11 Schema bloc de comandã a comutatorului electric

Fig. 12 Circuit de comandã

special-surse
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colectorului æi dupã aceea curentul invers de

bazã poate fi crescut. Pentru un tranzistor

aflat deasupra limitei de saturaåie, curentul

invers de bazã poate lua valori importante

de la începutul procesului de blocare, ceea

ce reduce mult timpul de tranziåie. Se pot

folosi circuite care detecteazã ieæirea din

saturaåie a tranzistorului, astfel putându-se

modula optim comanda în bazã.

Figura 12 prezintã un circuit de comandã

simplu, alimentat cu o singurã tensiune,

pozitivã, care poate satura tranzistorul co-

mutator. Blocarea acestuia se face prin apli-

carea unei tensiuni negative datorate induc-

tanåei L1, urmând ca dupã terminarea

regimului tranzitoriu, baza lui T3 sã fie legatã

la masã prin R6 (rezistenåa bobinei L1 poate fi

neglijatã). T1, T2 împreunã cu rezistenåele

aferente formeazã un amplificator de curent

continuu, capabil sã lucreze la frecvenåe

mari în comutaåie, datoritã sarcinilor rezis-

tive æi utilizãrii unor tranzistoare de micã pu-

tere æi joasã tensiune (tranzistoare suficient

de rapide).

În figura 13 este schema unui circuit de

comandã cu alimentare diferenåialã, capabil

sã polarizeze invers baza tranzistorului T

dupã blocare. Tensiunea inversã este aplica-

tã bazei prin D4. Diodele D1,…, D3 formeazã

un circuit care împiedicã tranzistorul T sã se

satureze, menåinând tensiunea colector -

bazã la o valoare de aproximativ 0,7…0,9V

(se reaminteæte cã saturarea unui tranzistor

bipolar se caracterizeazã prin polarizarea
directã a joncåiunii colector-bazã). Re-

zistoarele R1 æi R2 limiteazã curenåii de bazã.

Comanda tranzistorului MOS

Comparativ cu tranzistorul bipolar, tran-

zistorul MOS-FET este mai uæor de comandat.

Totuæi, pentru tranzistoarele MOS de putere

apare o problemã legatã de capacitatea relativ

mare de intrare pe poarta tranzistorului.

Figura 14 ilustreazã schema echivalentã a

tranzistorului MOS, evidenåiind capacitãåile

parazite ale structurii. Capacitatea poartã -

sursã poate atinge valori de ordinul 2…4nF.

Dificultatea constã în încãrcarea æi descãrcarea

rapidã a acestor capacitãåi, în caz contrar,

regimurile tranzitorii de închidere, respectiv

deschidere, iau valori nepermis de mari, ceea

ce se traduce, evident, prin disipaåii mari pe

comutator.
Soluåia constã în introducerea unor

amplificatoare de curent, aæa cum se aratã în

figura 15, unde tranzistoarele T2 æi T3 lucreazã

ca repetoare pe emitor, amplificând în curent

semnalul de comandã din colectorul lui T1.

Utilizarea celor douã tranzistoare complemen-

tare permite atât încãrcarea cât æi descãrcarea

capacitãåii de poartã.

Mai multe comentarii asupra implicaåiilor

schemelor de comandã æi protecåie vor fi

prezentate în viitor, când se vor oferi scheme

practice de surse în comutaåie. ♦
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auto

Chiar æi cei mai sceptici admit

cã utilizarea aprinderii electronice

conferã multiple avantaje

în comparaåie cu aprinderea clasicã.

M ontajul electronic prezentat

este o aprindere electronicã

complet tranzistorizatã pentru

motoare cu ardere ce utilizeazã combustibil

benzina. Aprinderea electronicã oferã multiple

avantaje, constructorii noilor automobile

incluzând-o deja în echiparea noilor modele.

Avantajele sunt:

- pornire mai bunã;

- fum degajat mai puåin poluant;

- economie de benzinã;

- funcåionare mai bunã a motorului, în

special la viteze de rulaj foarte mari sau

foarte mici;

- uzurã mai micã (chiar vizibilã) a

ruptorului (contactul de platinã).

Date tehnice
- construcåie "antiæoc";

- testat pentru motoare cu 2, 4, 6 sau 8

cilindrii pe o distanåã totalã de 2.500.000 km;

- principiul de funåionare: aprindere cu

tranzistor;

- element de conexiune (comutatoare):

tranzistor Darlington, triplu difuzat;

- curent comutat: 4A;

- frecvenåã de comutare: pânã la

500KHz;

- timp de aprindere mediu (tipic): 2ms.

Detalii constructive

Montajul se oferã în kit, dezasamblat. Pa-
chetul conåine componentele electronice,

cablajul imprimat, radiatorul, manuale.

Schema electricã a montajului este

prezentatã în figura 1. Se remarcã numãrul

redus de componente.

În figura 2a se prezintã desenul de am-

plasare a componentelor pe cablaj, iar în

figura 2b o vedere în spaåiu explicativã

pentru modul de montaj al tranzistorului

comutator T2 (Darlington).

Capsula tranzistorului T1 trebuie sã atingã

cablajul imprimat (terminalele cât mai scurte).

Tranzistorul T2 se monteazã ca în desenul

din figura 2b, terminalele sale se îndoaie la

90°C cu un cleæte. A nu se omite montajul

foliei de micã, izolatoare, dintre capsula tran-

zistorului æi radiatorul de aluminiu. Acesta se

prinde de cablaj (æi tranzistor) cu æurub de

Aprindere

electronicã

pentru motoare pe benzinã

Fig.1 Schema electricã

a aprinderii electro-

nice pentru motoare

pe benzinã

K2543
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3mm (3x10mm). Dupã strângerea æuruburilor,

urmeazã sã se execute lipirea terminalelor lui

T2 la cablaj! T2 este ultima componentã care

se monteazã.

Instalarea pe automobil

Primul pas care trebuie fãcut este sã se

identifice punctele de conexiune conform

diagramei din figura 3. Aceste puncte sunt

particulare fiecãrui model de automobil

(constructiv).

Se regleazã corect ruptorul (platina) dupã

normele de fabricã.

Se eliminã condensatorul de pornire, care

se poate afla atât în exteriorul, cât æi în

interiorul distribuitorului.

Conexiunile (cele 4 fire, conform figurii 3)

se vor realiza cu cablu de secåiunea minimã

de 1mm2, având grijã ca toate lipiturile sã

fie realizate corect.

Kit-ul se va monta într-o zonã feritã de

acåiunea agenåilor externi (nu sub capotã).

Se poate monta sub bord, lungimea firelor

nefiind o problemã. O variantã este

utilizarea unui spray tehnic, aplicat pe

montaj, cu proprietãåi izolante bune. Nu se

vor utiliza carcase neventilate natural.

Conexiunea cu masa (4) se face la æasiul

automobilului. Dacã toate conexiunile sunt

bine realizate, iar montajul electronic bine

izolat de restul automobilului, aprinderea

electronicã se poate testa fãrã probleme.

Întreåinerea

Montajul propriu-zis nu necesitã întreåi-

nere, dacã execuåia s-a fãcut conform

manualului de instalare.

Singura verificare ce trebuie fãcutã este la

fiecare 5000...10000km la platinã. Ea se cu-

rãåã. Se verificã dacã prezintã "arsuri" æi de-

puneri de material. Dupã 50000km se

recomandã înlocuirea platinei. De ase-

menea, se recomandã un control periodic al

bujiilor.

Valorile din schemã sunt:
R1, R2 = 330Ω/1W; R3 = 150Ω;
R4 = 100Ω; R5, R6, R7 = 150Ω/1W; 

D1, D2, D2, D3, D4 = 1N4007;

ZD1, ZD2 = diodã Zener 150V;

C1 = 0,22µF,

T1 = BSX45, 2N2291A, T2 = TIP162. ♦

Fig. 2a Desenul de amplasare a

componentelor pe cablaj

Fig. 2b Desenul de amplasare a

componentelor æi modul de

montaj detaliat al tranzistorului

T2 æi al radiatorului de aluminiu

(vedere 3D)

Fig. 3 Modul de cablare al kit-ului

în automobil

oferã în paginile

revistei spaþiu

publicitar ºi articole de

prezentare pentru

societãþiile comerciale.

Pentru informaþii

suplimentare

contactaþi departa-

mentul vânzãri la

telefon: 021-242.22.06
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laborator

Convertoarele analog-numerice (A/D)

sunt circuite des utilizate

pe scarã largã azi în aplicaåiile

industriale. Existã diverse

variante de conversie, iar cea

prezentatã de Conex Club este ineditã.

A plicaåia prezentatã este cunoscutã

sub denumirea de convertor

paralel.

Un factor important în achiziåiile de date

sunt întârzierile de conversie care provin dintr-

o schemã complexã de la lanåul generator

dintre ferestrãu, comparator, numãrator sau

oscilator. În cazul schemei prezentate întârzie-

rea este micã, astfel încât întregul proces de

conversie este foarte rapid. Dezavantajul me-
todei constã în numãrul mare de componen-

te, deoarece fiecare pas de conversie necesitã

un comparator, ceea ce în schema prezentatã

- conversie pe trei biåi - nu este o problemã

deosebitã. Comparatoarele utilizate sunt de

tip LM324. Tensiunile de prag ale acestora

sunt furnizate de un regulator de tip LM7805,

ce oferã +5V prin divizare cu rezistoare de

precizie de ±1%.

Tensiunea de referinåã fixã (+5V) se aplicã

intrãrilor inversoare a celor trei comparatoare.

Semnalul de intrare analogic este aplicat

pe intrãrile neinversoare ale comparatoa-

relor.
Ieæirile acestora sunt cuplate la cele douã

buffere neinversoare cuplate în paralel.

Bufferele aparåin capsulei circuitului integrat

CD4050 (æase inversoare/comparatoare) æi

Convertor

A/D rapid

pe trei biþi
Mircea Zbarnia

Fig. 1 Schema electricã a convertorului
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P
latforma software la care se va face

referire - REALIZER - oferã posibilita-

tea electroniætilor de a programa

microcontrolerele din diferite familii, într-un

timp mult mai scurt, în comparaåie cu cel de

dezvoltare a unei aplicaåii utilizând progra-

marea în limbaj de asamblare specific sau de

nivel înalt (C sau Basic).

Fãrã a se face o delaraåie de rãzboi contra

limbajelor actuale pe baza cãrora sunt

dezvoltate aplicaåiile pentru microcontrolere -

limbaj de asamblare sau de nivel înalt -

programul Realizer reprezintã o interfaåã facilã

de programare graficã, ce reduce cu mult

timpul de proiectare.
Dacã dureazã mai bine de o sãptãmânã

pentru a realiza un proiect cu microcontroler

în limbaj C sau Basic sau o lunã pentru a îl

realiza în limbaj de asamblare, cu Realizer

timpul se reduce la câteva zile.

Sunt suficiente câteva ore pentru ca

proiectantul sã se iniåieze cu universul

programãrii grafice, fãrã a mai aminti cât timp

este necesar pentru a deprinde programarea

în limbaj de asamblare!

Cu Realizer electroniætii dispun de toate

uneltele de programare: de la concepåie la

realizare, codul sursã/hexa fiind direct furnizat

de program, programatorul nemaifiind nevoit

sã lucreze ca o veritabilã "secretarã" pentru a

îl edita!

Utilizatorul dispune de o bogatã bibliotecã

graficã: simboluri logice, logicã secvenåialã,

timere, funåii matematice, numãrãtoare, con-

vertoare, comparatoare, compnente I2C, in-

trãri æi ieæiri digitale æi posibilitatea de a crea

propriile componente. 

Fiecare componentã selecåionatã generezã

propriul cod în hexa, binar, în asambler æi de

asemenea în C sau Ansi C.

Programul dispune de unelte de a realiza

conexiuni între componentele librãriei ca orice

soft pentru editat scheme electronice. Cone-

xiunea reprezintã fluxul informaåional al unei

componente din bibliotecã la alta. Odatã

schema terminatã de editat, programul

Realizer genereazã codul de program al

aplicaåiei.

Actualmente Realizer permite dezvoltarea

de aplicaåii pentru toate tipurile de

microcontrolere din familia ST6/ST7 (27 tipuri)
æi cele din familia PIC de la Microchip (30 de

tipuri), un total de 57 de microcontrolere.

Dupã ce schema funcåionalã a fost

editatã æi dupã compilare existã posibilitatea

simulãrii proiectului, un pas important pen-

tru a detecta eventualele erori de progra-

mare.

Programul se oferã în variantã "full" sau

pe pachete de microcontrolere, preåul fiind

deosebit de accesibil pe piaåa Europeanã, por-

nind de la câteva sute de Euro. ♦
Mai multe informaåii despre programarea

graficã a microcontrolerelor se poate gãsi pe

Internet la adresa www.mercuretelecom.com.

Noi tendinåe

Programarea graficã

a microcontrolerelor
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Sisteme 

de securitate (VII)
Silviu Guåu

- urmare din numãrul trecut - 

security

U n sistem CCTV reprezintã un in-

strument de asistare vizualã, având

abilitatea de a furniza informaåii

privind descrierea sau identificarea elemen-

telor care intervin în timpul derulãrii unui

eveniment, dar nu au capacitatea de aver-

tizare asupra unei efracåii sau a unui incen-

diu. Sistemul de alarmã este cel care îndepli-

neæte aceastã funcåie. Condiåia este sã existe

o interdependenåã funcåionalã între cele

douã sisteme. Aspectele practice care se iau

în consideraåie la implementarea unui sistem

de supraveghere æi a unui sistem de alarmã
reprezintã tema prezentatã în continuare.

Elaborarea unui sistem CCTV are la
bazã:

a) determinarea obiectivelor care ur-

meazã sã fie securizate. Dacã se cere supra-

vegherea mai multor locaåii, se va stabili clar

scopul utilizãrii fiecãrei camere. Aceasta fazã

precede momentul studierii ofertelor de

piaåã æi al proiectãrii sistemului. Avantajul

major al sistemului CCTV îl constituie

posibilitatea supravegherii zonelor dintr-o

singurã locaåie, dar o monitorizare con-

stantã æi o întãrire a mãsurilor de securitate

presupune implicarea factorului uman.

Obiectivul pe care trebuie sã-l îndeplineascã
fiecare camerã include æi evaluarea gradului

de risc la care este supusã zona respectivã.

Dacã aceasta înglobeazã un element care

cere mãsuri speciale de pazã, sistemul CCTV

va fi interfaåat cu un sistem de alarmã prin

utilizarea unor senzori (detector PIR, celula

fotoelectricã etc.).

Zonele cu risc scãzut nu necesitã aceastã

interfaåare, fiind suficientã înregistrarea

video.

b) determinarea ariilor de suprave-
ghere semnificã precizarea acestora, determi-

narea particularitãåilor fiecãrei zone æi ce-

rinåele pe care le are de îndeplinit sistemul de

supraveghere. Particularitãåile sunt legate de

luminã, mediul înconjurãtor æi alternativele de

amplasare ale camerei video.

Lumina influenåeazã preponderent calita-

tea imaginilor captate. Avem de-a face cu un

cadru care reflectã puternic lumina sau este

mai întunecat? Iluminarea este constantã sau

variabilã? Se cere utilizarea unor surse de lu-

minã suplimentare? Acestea sunt întrebãri la

care trebuie gãsite rãspunsuri precise, pentru

cã vor influenåa configuraåia sistemului.

Mediul înconjurãtor determinã condiåiile

climaterice în care va funcåiona camera vi-
deo. Amplasarea în mediu extern impune

compensarea unor valori extreme de

temperaturã. Se utilizeazã dispozitive supli-

mentare de încãlzire sau ventilaåie, integrate

în incinte speciale. De asemenea condiåiile

de mediu ridicã æi problema modului cum va

fi protejatã camera împotriva tentativelor de

neutralizare.

Amplasarea se face åinând cont de urmã-

toarele:

- pentru o supraveghere eficientã, fiecãrei ca-

mere i se vor aloca maxim douã obiective

(major æi minor);

- unghiul de vizibilitate al camerei sã fi de mi-

nim de 90° (45° de o parte æi de alta a direc -
åiei de focalizare);

- monitorizarea este ineficientã atunci când se

aæteaptã prea mult de la o singurã camerã sau

dacã existã un exces de unitãåi;

- se va avea permanent în atenåie obiectivul

(scopul) supravegherii;

- în limita posibilitãåilor, pentru zonele cu grad

înalt de risc se vor utiliza 4 camere, care sã asi -

gure vizualizarea permanentã a unei arii de

360°.

În figura 1 este reprezentatã amplasarea

indoor a unei camere video. Cele douã zone

de interes sunt calea de acces æi fereastra. În

ipoteza cã unghiul de vizibilitate al camerei es-

te de 90°, ambele se aflã în câmpul de vizibili-

tate. Problema este însã legatã de direcåia fo-

calizãrii, care se aflã într-o poziåie intermedia-

rã. Acest aspect influenåeazã calitatea imaginii

atunci când distanåa între camerã æi  cele douã

Fig. 1 Supravegherea a douã zone

cu o camerã video

Fig. 2 Supravegherea individualã a

fiecãrei zone

Fig. 3 Supraveghere cu incintã “dome”



zone depãæesc 20m. Se micæoreazã astfel

câmpul de vizibilitate al camerei, iar detaliile

adiacente acestuia îæi pierd din claritate.

În figura 2 sunt prezentate douã alterna-

tive care reprezintã soluåii la cele menåionate

anterior. Fie se utilizeazã douã camere

standard, amplasate pe aceeaæi direcåie cu

cele douã zone de interes, fie se monteazã o

incintã ,,dome" cu minim douã camere. A

doua variantã are avantajul cã distanåele se

reduc, dar æi unghiul util de vizibilitate se

reduce (figura 3).

Amplasarea este condiåionatã, în primul

rând, de obiectivul vizat, dar asta nu exclude

compromisul, pentru cã nu pot fi neglijate

mãsurile de protecåie ale camerei sau traseele

de interconectare.

c) alegerea lentilei va fi determinatã de

urmãtoarele aspecte:

- formatul æi clasa din care face parte camera;
- distanåa ,,d" dintre camerã æi cadru;

- câmpul de vizibilitate dorit;

- irisul.

Pe baza relaåiei dintre distanåa focalã a len-

tilei æi distanåa d, au fost determinate o serie

de constante, a cãror utilizare simplificã mult

procedura de alegere a lentilei.Tabelul I repre-

zintã un instrument uæor de utilizat, chiar æi

pentru cei mai puåin avizaåi în domeniu. Pe

baza unor mãsurãtori fãcute în prealabil æi cu

ajutorul valorilor din tabel, se determinã æi

dimensiunile cadrului care va fi redat de ima-

ginea monitorului. Ordinea operaåiilor este

urmãtoarea:

- se alege distanåa focalã;
- se alege formatul traductorului (CMOS,

CCD etc.) cu care este echipatã camera;

- se determinã distanåa “d”.

Luând un caz concret: pentru o lentilã cu

distanåa focalã de 8mm æi o camerã cu

traductor de 1/2", câmpul de vizibilitate este

de 43° (în plan orizontal). Dacã distanåa d =

10m, imaginea monitorului va reda un cadru

de 5,9x7,9m. Prima valoare reprezintã

înãlåimea, iar a doua, lungimea cadrului. ♦
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TAB.  1 -  VALORI  ALE CÂMPULUI  DE VIZIBIL ITATE

FUNCÅIE  DE DISTANÅA FOCALÃ






