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Componente pentru montarea

pe suprafaåã

Inductoare
Inductoarele montate pe suprafaåã sunt uti-

lizate în general în aplicaåii unde se cere o

mare densitate de echipare. În unele aplicaåii

de înaltã frecvenåã, inductoarele montate pe

suprafaåã pot oferi performanåe similare unor

inductoare THT. Desigur, componentele SMD
fiind limitate ca dimensiuni, nu se pot obåine

valori foarte mari ale inductanåei sau ale fac-

torului de calitate.

În prezent, existã douã variante de realizare

a inductoarelor în varianta SMD: inductoare

având conductor bobinat æi inductoare multi-

strat.

Inductoarele SMD cel mai des utilizate în

prezent sunt de tip clasic, cu fir bobinat. Pen-

tru valori mari ale inductanåei se utilizeazã bo-

binajul pe un miez de feritã, de cele mai multe

ori sub forma unui mosor. Pentru utilizare la

frecvenåe înalte se utilizeazã ca suport un ma-

terial nemagnetic, de obicei aluminã. Utiliza-

rea materialelor nemagnetice este impusã de

faptul cã proprietãåile materialelor magnetice

se modificã substanåial peste o frecvenåã de

câåiva MHz.

Construcåia inductoarelor SMD bobinate

poate fi urmãritã în figura 1(a).

Inductoarele bobinate pentru frecvenåe

medii æi joase cu miez de feritã sunt de obicei

mulate în rãæinã, inductorul SMD având as-

pectul similar cu cel al condensatoarelor cu

tantal mulate, dupã cum se poate observa în

figura 1(b). Existã însã æi variante neîncapsu-

late, la care miezul magnetic de feritã este vizi-

bil, acesta fiind cazul inductoarelor pentru cu-

renåi mari.

Inductoarele cu miez nemagnetic nu sunt

de obicei protejate, pentru a nu mãri pierderi-

le totale prin prezenåa materialul de protecåie.

Dimensiunile în planul plãcii de circuit im-

primat ale acestor componente sunt alese în

general ca sã coincidã cu cele ale condensa-

toarelor SMD larg utilizate, atât ale conden-
satoarelor chip, cât æi cu cele ale condensatoa-

relor cu tantal mulate în rãæinã. Codificarea di-

mensiunilor este identicã cu cea a componen-

telor discrete chip. Înãlåimea bobinelor poate

fi însã mult mai mare ca cea a condensatoare-

lor, fiind însã realizate æi forme constructive cu

profil redus.

O altã variantã de a realiza inductoare este

aceea de a realiza inductorul cu o structurã

multistrat. Metoda de realizare a inductoare-

lor multistrat a fost des folositã pentru realiza-

rea inductoarelor în circuite hibride æi din anul

1987 a fost utilizatã æi la realizarea inductoa-

relor SMD discrete. Construcåia sub forma
multistrat are trei avantaje: a) realizeazã
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Fig. 1 (a)

(b)

Fig. 1 Structura inductoarelor SMD bobinate;

(a) cu miez nemagnetic, (b) cu miez magnetic

(a) (b)

Fig. 2   Inductoare SMD bobinate; (a) cu miez nemagnetic

(b) cu miez de feritã, mulate în rãæinã
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o structurã monoliticã cu fiabilitate supe-
rioarã, b) realizeazã o ecranare magneticã
ce permite obåinerea densitãåilor mari de
echipare, c) prezintã o înãlåime redusã ce
conduce la costuri mici de echipare.

Inductoarele multistrat sunt realizate prin

depuneri succesive de pastã conductoare æi de

pastã izolatoare. Structura este apoi tratatã

termic pentru a realiza sinterizarea, dupã care

se realizeazã terminaåiile conductoare. Æi aici

existã varianta cu æi fãrã miez magnetic. În pri-

mul caz, pasta dielectricã este chiar o pastã de

feritã, ferita rezultatã înglobând complet

structura conductoare (vezi figura 3a), iar in
cel de-al doilea caz se utilizeazã un substrat de

aluminã, ca în figura 3(b). 

În figura 3(b) se prezintã structura con-

structivã a unui inductor SMD multistrat de

tipul ACCU-L al firmei AVX, produs de vârf în

domeniu. Diferitele straturi se prezintã sub

forma unor spirale conductoare acoperite cu

un strat de izolator; stratul izolator superior

are æi rol de încapsulare. 

Tehnologia utilizatã la realizarea compo-

nentelor ACCU-L este fotolitografia. Ea per-

mite realizarea unor inductoare de dimensiuni

reduse (0402) cu factor de calitate Q æi frec-

venåã proprie de rezonanåã SFR ridicate. 

Dintre principalii parametri ai inductoarelor
SMD amintim: inductanåa, factorul de calitate,

frecvenåa proprie de rezonanåã, rezistenåa,

curentul nominal. Desigur, inductanåa variazã

în funcåie de varianta constructivã, inductor

bobinat sau multistrat, cu miez magnetic sau

nu. În varianta multistrat se realizeazã induc-

toare cu dimensiuni reduse cu codurile 0402,

0603, 0805. Inductoarele bobinate au dimen-

siuni mai mari: 0805, 1008, 1206, 1210,

1812, etc. Sub rezerva marii variaåii de la pro-

ducãtor la producãtor, prezentãm totuæi cu

titlu informativ câåiva parametrii pentru fami-

lia de inductoare bobinate cu codul dimensio-

nal 1210: inductanåa 10nH...470mH, toleran-

åa ±5% æi ±10%, factorul de calitate 15...30,

frecvenåa proprie de rezonanåã 2,5 GHz...

...4 MHz, rezistenåa 0,13#... 40 W, curentul

nominal 450mA...25mA. Valorile anumitor

parametri au o explicaåie logicã dacã se åine

seama de volumul dat avut la dispoziåie. La in-

ductoarele cu valori reduse se poate utiliza un

conductor cu secåiune mai mare, deci cu un

curent nominal mai mare æi o rezistenåã mai

micã.

Alte componente pasive SMD

Alãturi de familiile clasice de componentele
pasive amintite pânã acum, se utilizeazã o

gamã extrem de variatã de alte componente

electronice pasive sau componente electro-

mecanice pentru montarea pe suprafaåã.

Existã astfel, rezistoare variabile, condensatoa-

re reglabile, termistoare, varistoare, comuta-

toare, conectoare, socluri, rezonatoare piezo-

electrice, siguranåe fuzibile, etc. Aceste com-

ponente, chiar dacã nu au modificãri spec-

taculoase ale construcåiei faåã de varianta THT

trebuie sã reziste trecerii prin cuptorul de li-

pire, fiind aæadar utilizate materiale plastice cu

punct de topire mai mare decât al materialelor

utilizate în cazul componentelor clasice.

Domeniul componentelor pasive compati-

bile cu tehnologia SMT este foarte dinamic æi

în plinã ascensiune. În prezent apar în revistele

de specialitate la fiecare ediåie noutãåi privind

componente SMD, numai trecerea lor în revis-

tã este o sarcinã dificilã. În figura 4 sunt pre-

zentate câteva componente SMD.

Componente active SMD

Componente active discrete

Diode SMD

Odatã cu larga utilizare a componentelor pa-

sive SMD, pentru a avea o anumitã omogeni-
tate a procesului tehnologic de asamblare, au

fost cerute de industrie æi componente active

în varianta SMD. Diodele au fost componente

uæor de adaptat pentru montarea pe

suprafaåã æi au fost realizate în acest scop

diverse variante constructive, unele variante

fiind derivate din componentele utilizate în cir-

cuitele hibride. Cu trecerea timpului, câteva

din capsule s-au impus în utilizare. Acestea

sunt prezentate în figura 5.

Capsula cilindricã MELF - Metal Elec-
trode Face este similarã cu cea utilizatã
pentru rezistoare. În cazul diodelor MELF

capsula are un corp de sticlã cu electrozi met-

alici la capete, pentru lipire, cum se poate
observa în figura 6. Cei doi electrozi metalici

contacteazã de asemenea structura de siliciu

care este prevãzutã cu bumbi de lipire. Pentru

diodele MELF existã douã variante, identificate

ca MLL 34 (SOD-80) æi MLL 41 (SOD 87).

tehnologie

(a)

(b)

Fig. 3 Construcåia inductoarelor SMD multi-

strat (a) cu miez de feritã, (b) pentru aplicaåii

de înaltã frecvenåã cu miez nemagnetic

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 4  Componente SMD diverse;

(a) push-button, (b) rezistor (semi)reglabil, 
(c) releu, (d) DIP-switch

Fig. 5 Principalele tipuri de capsule pentru

diode SMD
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Dimensiunile în inch ale capsulelor diodelor

MELF sunt prezentate în figura 7.

Componentele MELF se livreazã de regulã

sub formã de role cu bandã.

Capsula SOD 123 (Small Outline

Diode) care mai este cunoscutã ca DO
214 are dimensiunea corpului aproxima-
tiv egalã cu SOT 23 (vezi capsulele tranzis-

toarelor SMD). Capsula SOD 123 se utilizea-

zã ca înlocuitor pentru capsula MELF, fiind

mai uæor de plantat. Capsula poate avea do-

uã forme de terminale: "gull wing" (= aripã

de pescãruæ) sau terminal îndoit sub capsulã

ca în cazul condensatorului cu tantal în va-

rianta mulatã (molded). Aceastã ultimã vari-

antã este cunoscutã ca SMB pentru a o dife-

renåia de varianta "gull wing". Dimensiunile

æi aspectul capsulei SOD 123 pot fi urmãrite

în figura 8.

Capsula SOT 23 este specificã tranzis-

toarelor æi este descrisã la capitolul respectiv.

Capsula SOT 143 (EIA TO 253) are patru
terminale æi este utilizatã pentru diode
duble, punåi redresoare æi tranzistoare
Darlington, vezi figura 5. Dimensiunile

capsulei SOT 143 sunt foarte asemãnãtoare

cu cele ale capsulei SOT 23, dar cu un spaåiu

mai mic faåã de placã (2...5 mili). Dimensiunea

maximã a chipului este de 25 milsx25 mils.

Tranzistoare "Small Outline"

Tranzistoarele "Small Outline" au fost printre
primele componente active utilizate la mon-

tarea pe suprafaåã. Tranzistoarele sunt

disponibile în capsule cu trei sau patru termi-

nale, identificate ca SOT (Small Outline
Transistor), vezi figura 9. Cele mai rãspândite

capsulele cu trei terminale sunt SOT 23 (EIA

TO 236) æi SOT 89 (EIA TO 243). Dintre

capsulele cu patru terminale, mai des utilizatã

este capsula SOT 143 (EIA TO253). Toate aces-

te capsule pot fi utilizate atât pentru tranzis-

toare cât æi pentru diode. 

Construcåia capsulei SOT 23 este prezen-

tatã în figura 10. Capsula poate îngloba un

chip cu aria de maxim 30mils ´ 30 mils æi poate

disipa puteri de pânã la 200 mW în aer sau
350 mW pe substrat ceramic. 

Capsula SOT 23 existã în trei variante cu

înãlåimi (profile) diferite faåã de substrat: mic,

mediu æi mare, dupã cum se poate observa în

figura 11. Varianta cu profil redus (low - engl.)

este optimizatã pentru depunerea de adeziv æi

lipirea în val, cea cu profil înalt (high - engl.)

fiind preferatã pentru lipirea reflow æi permite

o mai bunã curãåare. Varianta cu profil mediu

este un compromis æi se poate utiliza în ambe-

le procedee de lipire. 

Capsula SOT 89 din figura 12, este utiliza-

tã pentru dispozitive de putere æi poate disipa

pânã la 500 mW în aer æi pânã la 1W pe sub-

tehnologie

Fig. 6  Diodã în capsulã MELF

Fig. 7

Dimensiunile

diodelor MELF

Fig. 8

Capsula SOD123 (a)

terminale "gull wing",

(b) terminale îndoite 

"C-bend" - capsula

SMB

a

b
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strat de aluminã. Pentru a asigura transferul

termic necesar, capsula se monteazã cu corpul

lipit de substrat. Capsula poate gãzdui un chip

cu dimensiunea maximã de 60milsx60 mils.

Capsula SOT 143 (EIA TO 253) este o

capsulã cu patru terminale æi este utilizatã în

special pentru tranzistoare RF. Poate fi utiliza-

tã de asemenea pentru diode, dupã cum a

fost prezentat anterior. 

Varianta SOT 223 (EIA TO 261) este un alt

tip de capsulã SMD, asemãnãtoare capsulei

SOT 89 utilizatã în special la tranzistoare

Darlington æi diode duble. Dimensiunile æi

aspectul capsulei SOT 223 pot fi urmãrite în
figura 13.

În figura 14 care respectã dimensiunile

relative, se pot observa diferenåele dintre

dimensiunile diverselor capsule SOT prezen-

tate anterior, fiind prezente si alte câteva
capsule derivate.

Pentru puteri disipate mari se utilizeazã

capsula TO 252 (DPAK) care este utilizatã la

tranzistoare de putere, Darlington sau la

diode duble, având o disipaåie de putere con-

siderabil mai ridicatã decât a altor capsule

SOT, disipaåie ce poate ajunge la 1,75 W.

Existã æi variante cu puteri mai mari ce core-

spund capsulelor TO263AB æi TO 268AA

cunoscute ca D2PAK æi D3PAK. Capsula

D2PAK este echivalentul SMD al capsulei

TO220 iar capsula D3PAK este echivalentul

SMD al capsulei TO247. Aceste capsule se

folosesc pentru diode redresoare sau tranzis-

tehnologie

Fig. 9 Capsule pentru tranzistoarele cu montare pe suprafaåã tip SOT

(cele mai utilizate tipuri)

Fig. 10 Capsula SOT23

Fig. 11 Capsule

SOT23 cu diferite

înãlåimi faåã de

placa de circuit

imprimat

Fig. 12 Capsula SOT89 

(a)

(b)
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toare de putere. Dimensiunile acestora sunt

prezentate în figura 15.

Toate capsulele de tranzistoare SMD

amintite sunt livrate în role de benzi æi sunt

singurele dispozitive active care nu au

restricåii deosebite privind procedeul de
lipire, putând fi lipite fie în val, fie prin pro-

cedeul reflow, spre deosebire de circuitele

integrate care vor fi prezentate într-un

numãr viitor, la care se cer luate unele mã-

suri de protecåie în cazul lipirii în val. ♦

tehnologie

Fig. 13 

Capsula 

SOT223

(a) dimensiuni

(b) structurã

constructivã

Dimensiuni în inch

Denumire componentã SMD L S W1 W2 T H(max) P1 P2

SOT223 0.270- 0.165- 0.025- 0.115- 0.035- 0.070- 0.090- 0.180-

0.290 0.195 0.035 0.130 0.050

Fig. 14 Comparaåie a dimensiunilor diferitelor capsule SOT

Dimensiuni nominale (mm)

Denumire componentã SMD Cod JEDEC L W H S

DPAK TO-252AA 6 6.5 2.3 10

D2PAK TO-263AB 9.2 10 4.4 15

D3PAK TO-268AA 14 16 4.7 18.8

Fig. 15 Capsulele DPAK 

(a) vedere de sus;  (b) vedere lateralã

(b)

(a)

(a)

(b)
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Cu sediul central în Lexington,

Carolina de Sud - S.U.A., compania

Cooper Tools este un furnizor important

pentru industria aerospaåialã,

de automatizãri, electronicã

sau energeticã, fiind prezentã,

prin 52 de reprezentanåe pe pieåele

din cele douã continente americane,

Europa sau Asia de Sud-Est.

B rand-ul Weller, cunoscut electron-

iætilor prin gama largã de scule pen-

tru lipit, face parte din Cooper

Tools.

Originea companiei se aflã cu mult în ur-

mã, în anul 1833, în Mount Vernon, Ohio, un-

de Cooper Industries era o micã topitorie

pentru metale. Cu timpul, compania ºi-a di-

versificat activitatea ºi a crescut financiar, ajun-

gând azi sã aibã peste 30000 de angajaåi ºi o

prezenåã în cca. 100 de åãri de pe glob.

Divizia specializatã în scule æi echipamente

din cadrul companiei, Cooper Tools, numãrã

7200 de angajaåi în cele 52 de reprezentanåe
ale sale, având 17 brand-name-uri importan-

te, printre care ºi Weller.

Weller reprezintã o gamã de scule pentru

lipit æi plantat componente în electronicã, fiind

un garant al calitãåii. Amintim ciocanele ºi

staåiile de lipit din seria "Temtronic", "Mag-

nastat", "Microtouch", staåiile de lipit cu aer

cald sau cele "Zero Smog" (care absorb fumul

degajat de la operaåiile de lipire).

Despre ciocanele din seria "Magnastat"

s-a mai scris în Conex Club (vezi nr. noiembrie

1999). Ele aduc eficienåã si protecåie pe o linie

de producåie. Temperatura vârfului de lipit es-

te menåinutã la o valoare constantã printr-un

regim termic intermitent cu histerezis îngust.
Performanåele de lipire ale ciocanelor din seria

"Magnastat" sunt similare cu ale unuia

convenåional de 100W, deºi consumul mediu

de putere este de numai 15W (datorita

regimului termic intermitent). Schimbarea

temperaturii de lucru se face manual, prin

schimbarea vârfului de lipit, acesta fiind rea-

lizat pentru temperaturi standard: 260, 360,

370, 425 ºi 4800C.

Creioanele ºi staåiile din seria "Temtronic"

sunt realizate pentru electroniºtii pretenåioºi.

Temperatura vârfului este controlatã electro-

nic cu o toleranåã de ±2%, maximul fiind de

4800C. Lipirea componentelor sensibile impu-

ne precauåii speciale. Carcasa staåiei ºi a creio-

nului sunt realizate din materiale ce nu permit

scurgeri de cureåi (“ESD safe”). Vârful creionu-

lui se poate pune la potenåialul masei
printr-un conector al staåiei. Weller a realizat

staåii, atât cu control ºi afiºaj digital, cât ºi cu

control analogic. Pot fi afiºate valorea prese-

tatã ºi cea cititã. Din aceastã serie mai fac

parte pensetele de lipit/dezlipit sau staåiile

pentru lipit/dezlipit circuitele integrate.

Gama Weller "Microtouch" este destinatã

operaåiilor de lipire de precizie (lucrul cu com-

ponente SMD). Prezintã trei moduri de lucru

în ce priveºte regimul de funcåionere: conti-

nuu, stand-by ºi "touch" (prin atingere). În

modul continuu temperatura este menþinutã

constantã, în stand-by temperatura scade

dupã cca. 50 secunde de la ultima utilizare

pentru a proteja vârful de lipit, iar în mod
"touch" elementul de încãlzire este alimentat

doar când se atinge inelul de metal de pe cor-

pul creionului de lipit.

Staåiile de lucru SMT sunt echipate cu

pompe cu vacuum ºi duze de diferite forme

pentru creion. Pot fi folosite ºi pensete calde.

O gamã aparte o reprezintã staåiile cu aer

cald. Se gãsesc duze rotunde sau pentru

capsule PLCC sau QFP.

O realizare de excepåie sunt ciocanele

Weller SPI: vârf "long life", element de încãl-

zire realizat dintr-un material oåel/micã acope-

rit cu ceramicã. Aceste ciocane au o duratã de

viaåã mare.   ♦

Cooper Tools - Weller®

Carte de vizitã

www.coopertools.de

info
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Detectoarele de trecere prin zero

a tensiunii reåelei electrice se utilizeazã

cu precãdere în redresoarele de putere, ale

cãror dispozitive de comutaåie sunt

tiristoarele; ele genereazã semnalele de

comandã cu o întârziere bine determinatã

faåã de trecerea prin zero a tensiunii

reåelei, determinând intrarea în conducåie

a dispozitivelor semiconductoare de putere. 

Se pot enumera însã æi alte aplicaåii:

mãsurarea frecvenåei reåelei cu o precizie

foarte mare, mãsurarea defazajului dintre

tensiune æi curent pentru cazul sarcinilor

rezistiv - inductive sau capacitive, etc.

D etectorul de trecere prin zero a

tensiunii prezentat în acest articol

este realizat cu un microcontroler

industrial din seria C51, AT 89C2051, în

scopul obåinerii unei precizii ridicate æi a
posibilitãåii conectãrii la un calculator per-

sonal prin portul serial, utilizând o interfaåã

RS232 clasicã.

Descriere constructivã

æi funcåionalã
Schema electricã este prezentatã în figu-

ra 1. Montajul se alimenteazã cu o tensiune

între 7 æi 24Vcc, foarte bine filtratã (nu nece-

sitã stabilizare).

Tensiunea de alimentare a microcontrole-

rului de +5Vcc este obåinutã cu un circuit

integrat 7805, decuplat corespunzãtor cu

condensatoarele C6 æi C7. Filtrajele supli-

mentare sunt realizate cu C5 æi C8. Dioda
D2 eliminã riscul distrugerii acestui circuit la

deconectarea tensiunii de alimentare, în

cazul în care tensiunea de la ieæirea circuitu-

lui integrat devine mai mare decât tensiunea

de intrare.

Circuitul de Reset al microcontrolerului

este format din R5 æi C2. Constanta de timp

a acestui circuit trebuie sã fie mai mare de

1ms pentru un cuarå cu frecvenåa de rezo-

nanåã de minim 10MHz.

Circuitul integrat CI2 - 4049 (6 buffere

inversoare de putere), asigurã interfaåarea

ieæirilor microcontrolerului, iar pe perioada

de Reset nivelul de tensiune 0 logic la ieæirile

OUT1, OUT2, OUT3 æi OUT4. 

Cristalul de cuarå utilizat în aceastã apli-

caåie are frecvenåa de 11,0592MHz, valoare

care asigurã o comunicaåie serialã cu eroare

nulã de transmisie/recepåie, pentru urmã-

toarele rate de baud: 1200, 2400, 9600 æi

19200. Încãrcarea capacitivã a cuaråului este

realizatã cu C3 æi C4, cu valori cuprinse între

20 æi 33pF.

Rezistoarele R6 æi R7 de 100k fixeazã

intrãrile comparatorului analogic intern

microcontrolerului la potenåialul pozitiv al
sursei de alimentare, realizând concordanåa

dintre nivelele de tensiune ale latch-urilor

pinilor P1.1 æi P1.0, æi nivelul de tensiune

aplicat din exterior. Se permit astfel dez-

voltãri ulterioare ale schemei æi posibilitatea

iniåierii modurilor de lucru cu putere redusã

Idle æi Power Down.

Condensatorul C9 asigurã decuplarea

circuitului integrat CI2.

Conectarea la reåeaua electricã de tensiu-

ne se face prin circuitul format din: R1, R2,

D1, D2 æi optocuploarele OPTOISO1 æi

OPTOISO2. Rezistoarele R1 æi R2 limiteazã

curentul prin diodele emiåãtoare ale optocu-

µµcontrolere

ZCD - Zero Cross Detector 
Detector de trecere prin zero a 
tensiunii reþelei
Leonard Lazãr

Fig. 5 Interfaåa graficã pentru mãsurarea

frecvenåei reåelei
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ieæiri sunt prezentate în figura 2.

Interfaåa graficã realizatã cu programul

Visual Basic 6 cu care se poate mãsura

foarte precis frecvenåa reåelei (precizie 6

cifre), este prezentatã în figura 5. Activarea

butonului de comandã încarcã forma de

lucru din figura 6, în care sunt detaliate va-

lorile de timp transmise serial.

Valorile transmise serial sunt durata semi-

alternanåei pozitive (prin registrele de uz ge-

neral R0 æi R1) æi durata unei perioade întregi

a reåelei (prin registrele de uz general R2 æi

R3). Calculul duratei semialternanåei nega-

tive, perioadei æi frecvenåei reåelei este reali-

zat de calculator, în funcåie de durata ciclu-
lui maæinã al microcontrolerului (frecvenåa

de rezonanåã a cristalului de cuarå), care în

cazul de faåã este de 1,0850 microsecunde.

Valorea ciclului maæinã poate fi calculatã cu

formula:

1 CM = 12/fcuarþ
Utilizarea unui cuarå cu o frecvenåã de

rezonanåã diferitã de cea indicatã pe

schemã, va conduce la un calcul eronat.

Rezultatele sunt afiæate în controalele de tip

text corespunzãtoare, cu o ratã stabilitã de

un control de tip timer cu valoarea de o se-

cundã.

În figura 7 este prezentatã schema elec-

tricã a interfeåei RS232 (nu este inclusã pe
cablajul imprimat al detectorului de trecere

prin zero).

Respectaåi polaritatea indicatã în schemã

pentru condensatoarele electrolitice, altfel

existã riscul distrugerii circuitului integrat

ADM232. 

Distanåa maximã dintre priza de reåea la

care se conecteazã detectorul de trecere

prin zero æi calculatorul personal este de

10m. Conectarea se poate face cu cablu

simplu, netorsadat.♦
Software-ul integral al acestei aplicaåii poa-

te fi obåinut prin email:

proiectare@conexelectronic.ro 

întreruperi sunt comandate ieæirile OUT3 æi

OUT4:

- la ieæirea OUT3 se genereazã un semnal

(1 logic) cu durata fixã de 1ms (reglabilã

software);

- la ieæirea OUT4 se genereazã un semnal

(1 logic) constant, pânã la trecerea prin zero

a tensiunii reåelei spre valori pozitive;

aceastã ieæire genereazã un semnal drep-

tunghiular activ pe semialternanåele nega-

tive ale tensiunii reåelei. 

Semnalul de la ieæirea OUT4 este defazat

cu 1800 faåã de semnalul de la ieæirea OUT2.

Formele de undã obåinute la cele patru

µµcontrolere

Fig. 7  Schema 

electricã a interfeåei 

seriale RS232

Fig. 9  Interfaåã serialã RS232: realizare practicã

Fig. 3  

Desenul 

cablajului

imprimat

Fig. 4

Desenul de 

amplasare a

componentelor
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Caracterizarea virtualã a sistemelor

digitale "high-speed" implicã

utilizarea unui mediu de modelare

æi simulare adecvat, care sã permitã

luarea în considerare a efectelor parazite

ce influenåeazã negativ funcåionarea 

acestora.

În articolul de faåã autorii au ales 

(pentru punerea în evidenåã a subtilelor

efecte nedorite) un program considerat a fi

printre cele mai performante în domeniul

analizei integritãåii semnalelor. 

H
yperLynx (numele comercial al soft-

ului prezentat) este un mediu de

evaluare a proiectelor digitale la

nivel de layout æi se dovedeæte a fi un instru-

ment extrem de util specialiætilor implicaåi în

dezvoltarea de produse noi, cu focalizare

asupra proiectãrii æi fabricaåiei de module PCB.

Soluåia HyperLynx combinã analiza ante-

rioarã æi posterioarã realizãrii structurii PCB,

elemente de EMC (compatibilitate electro-

magneticã, în limba românã) æi evaluare a dia-

foniei (crosstalk) în vederea reducerii efectelor

negative æi timpului de proiectare-fabricaåie,
evaluãrii fenomenelor de propagare a sem-

nalelor pe traseele conductoare æi analizei bu-

clele de traseu generatoare de structuri de tip

antenã (ce pot conduce la emisie sau recepåie

de câmpuri electromagnetice). În figura 1 este

prezentatã interfaåarea dintre douã blocuri

principale ale sistemului de simulare, Board-

Sim æi BoardSim Crosstalk.

BoardSim permite simularea traseelor de

pe o structurã de interconectare, incluzând

toate detaliile despre un anumit traseu: seg-

mente individuale, gãuri de trecere, pastile. Se

poate simula cuplajul dintre mai multe trasee,

dar nu se poate simula efectul electromagnetic

asupra unui traseu produs de curenåii æi tensiu-

nile din alte trasee. În esenåã, acest bloc are

capabilitatea de a efectua o simulare electro-

magneticã de tip traseu singular/trasee multi-

ple necuplate. Pentru un calcul exact asupra

cuplajului unui traseu cu celelalte trebuie rulat

un motor de tip "field solver". Acesta permite

o simulare care utilizeazã ecuaåiile de bazã a

electromagnetismului (ecuaåiile lui Maxwell). 

Deoarece în cadrul articolului de faåã
accentul se va pune pe evidenåierea fenome-

nului de diafonie, considerãm necesar sã pre-

zentãm pe scurt acest efect nedorit care apare

în cadrul  structurilor de interconectare æi lini-

ilor de transmisiune în general. Revista fiind

orientatã spre conceperea æi realizarea de mo-

dule electronice, problematica de faåã va fi

focalizatã spre acestea. Diafonia din cadrul

modulelor apare între trasee amplasate la dis-

tanåã micã unul de altul, un caz special fiind

acela al structurilor de tip "bus" în care un

numãr de linii de semnal sunt plasate paralel

pe o anumitã distanåã (de exemplu magistrale

de date sau de adrese). Nu trebuie omise în

momentul evaluãrii diafoniei semnalele
importante care perturbã sau pot fi la rândul

lor perturbate: semnalul de ceas, semnalele

periodice rapide, de control sau de interfaåare

cu exteriorul (numite uzual I/O). Diafonia este

o mãrime dependentã de frecvenåã iar în cazul

semnalelor digitale æi de timpii de front, care

nu trebuie niciodatã omiæi deoarece ei dictea-

zã catalogarea semnalelor în "high-speed"

sau "low-speed". Specialiætii cunosc faptul cã

"high-speed" în electronica digitalã nu

înseamnã "frecvenåã ridicatã" ci "timp de

front foarte mic".

Diafonia dintre douã trasee paralele (de

fapt, diafonia în general) este cauzatã de douã

Metode de caracterizare virtualã

a sistemelor digitale "high-speed"
Norocel - Dragoº Codreanu

Willi Ciszkowski

Facultatea Electronicã æi Tc., UPB-CETTI

E-mail: noroc@cadtieccp.pub.ro

Fig. 1 Interfaåarea dintre blocurile BoardSim

æi BoardSim Crosstalk

tehnologie
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fenomene diferite: cuplajul capacitiv, ce

implicã apariåia unui curent în traseul victimã

datorat fenomenelor de cuplaj prin câmp elec-

tric æi cuplajul inductiv, ce implicã apariåia unui

curent în traseul victimã datorat fenomenelor

de cuplaj prin câmp magnetic (figura 2). So-

luåia cea mai bunã pentru estimarea diafoniei

este simularea pe calculator a acesteia, urmatã

de interpretarea rezultatelor æi gãsirea unor

soluåii inginereæti de minimizare a fenome-

nelor negative ce apar.

O formulã des întâlnitã pentru calculul dia-

foniei, funcåie de tensiunile la care se gãsesc

liniile agresor æi victimã, este:

[dB].

Diafonia se mãsoarã uzual în "dB" deoarece

nivelul de referinåã nu este un nivel absolut. În

cazul în care se lucreazã cu module digitale æi

traseele de interconectare sunt considerate a

fi "lungi" din punct de vedere electric, coefi-

cientul de cuplaj KC este dat de formula:

unde Z0 reprezintã impedanåa caracteris-

ticã a traseului victimã. 

În literatura de specialitate pot fi gãsite va-

lori tipice de diafonie în cazul circuitelor impri-

mate, valori ce sprijinã proiectantul în gãsirea
soluåiilor practice de rezolvare a problemelor

cu care se confruntã. În figura de mai jos sunt

prezentate câteva exemple de coficienåi de

cuplaj specifici unor configuraåii mai des întâl-

nite. Este bine de reåinut cã valorile trebuie pri-

vite orientativ, ele fiind interesante mai mult

pentru compararea diverselor tipuri de geo-

metrii de interconectare din punct de vedere

al diafoniei æi nu ca valori cantitative.

Din cele de mai sus se poate observa cã

situaåia cea mai defavorabilã este cea în care

traseele de semnal se aflã unul în apropierea

celuilalt, structura de masã fiind la mare

depãrtare. Pentru a putea realiza operaåii de

minimizare a diafoniei, proiectantul de mo-

dule PCB trebuie sã aibã în vedere un numãr

de 4 factori importanåi: gradul de cuplaj capa-

citiv dintre trasee, gradul de cuplaj inductiv

dintre trasee, direcåia æi sensul semnalelor care

fac obiectul studiului de diafonie, semnalul

datorat "diafoniei inverse".

Diafonia este de fapt un fenomen complex

de cuplaj prin câmpurile electric æi magnetic æi

respectã toate regulile de cuplaj cunoscute.

De aceea proiectantului îi va fi uæor sã o

reducã æi practic sã o evite în cazul în care stã-

pâneæte aspectele teoretice ale celor douã

tipuri de cuplaj. Ca simple exemple, trebuie a-

mintit cã diafonia scade cu creæterea spaåierii

dintre trasee, cu scãderea lungimii de para-
lelism sau cu scãderea impedanåei caracteris-

tice a liniei victimã. Cercetãtorul Michael King

a descoperit o regulã interesantã pentru redu-

cerea diafoniei. Astfel, dacã distanåa dintre

centrele traseelor agresor æi victimã este de

3W (W - lãåimea traseelor, a se vedea figura 4)

cuplajul dintre trasee se reduce cu 70%! Tot el

a observat cã reducerea cuplajului ajunge

chiar pânã la 98% în cazul în care distanåa

devine 10W, dar aceastã regulã nu prezintã

aplicabilitate practicã din cauza spaåierilor ex-

cesiv de mari care apar.

Considerând lãåimea traseelor ca fiind W æi

distanåa dintre centrele lor 3W, spaåierea din-

tre trasee (mãrime ce reprezintã totdeauna un

parametru PCB important) rezultã cã trebuie

sã fie egalã cu 2W. Altfel spus, diafonia se

considerã a nu fi periculoasã dacã:

În cazul traseelor de lãåimi diferite regulile

de mai sus rãmân valabile, cu amendamentul

cã W se va înlocui cu W', W' fiind lãåimea celui

mai lat traseu de interconectare.

Având în vedere cele precizate, programul

Hyperlynx va fi utilizat în cele ce urmeazã pen-

tru punerea în evidenåã æi evaluarea diafoniei

într-o situaåie realã. Analiza "crosstalk" este

rulatã uzual dacã proiectantul suspecteazã cã

traseele din cadrul modulului electronic ar
putea avea probleme de diafonie (de exemplu

dacã densitatea de interconectare este foarte

mare sau dacã circuitele integrate driver sunt

de tipul "high-speed"). BoardSim Crosstalk

poate localiza aceste probleme, poate estima

importanåa lor æi poate oferi posibilitãåi de a le

reduce. În particular se poate face o combi-

naåie între urmãtoarele capabilitãåi oferite:

- modul interactiv - se alege un traseu

victimã. BoardSim va gãsi agresorul. Se simu-

leazã pentru a se vedea ce influenåã are aces-

ta asupra "victimei".

- modul rapid - se ruleazã o analizã rapi-

dã a întregului layout pentru a se face o esti-

mare globalã cu privire la maximul de dia-
fonie. Analiza se concretizeazã într-un raport

care evidenåiazã ce trasee trebuie analizate în

continuare în detaliu.

- modul detaliat - se ruleazã o analizã de

profunzime cu luarea în considerare a tuturor

efectelor, generându-se în final rapoarte de

procesare.

În figura 5 este prezentat layout-ul unui

modul electronic PCB. Se poate observa layer-

ul neelectric de tip "mascã de inscripåionare"

(silk-mask), layer ce permite localizarea com-

ponentelor electronice dispuse pe placa de cir-

cuit imprimat.

În plus, în figurã mai este reprezentatã æi

Fig. 2 Diafonia dintre douã trasee de interconectare

Fig. 3  Comparaåie între diafonia unor

geometrii de interconectare uzuale
(s-a considerat cã spaåierea dintre trasee

este egalã cu lãåimea traseelor)

Fig. 4 Regula 3W

tehnologie
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de layer-e 
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structura arborelui de interconectare CLK ce

distribuie semnalul de ceas generat de circui-

tul U1 circuitelor U7 æi U9. Arborii de inter-

conectare agresori sunt prezentaåi punctat æi

se observã cã sunt plasaåi în apropierea

arborelui victimã. O situaåie aproape similarã

este oferitã în figura 6, figurã în care arborele

victimã este N00027. 

Spre deosebire de primul caz, în care

traseele agresoare erau în imediata vecinãtate

a arborelui de ceas, în cazul de faåã, prin seta-

rea unui prag de diafonie mai redus, au fost
luate în considerare trasee agresoare dispuse

spaåial la distanåe mai mari de victimã. Pe

lângã acest lucru, în figurã poate fi remarcat

faptul cã scãderea nivelului pragului a condus

la o creætere a numãrului de trasee luate în

considerare pentru etapa de simulare. Utiliza-

torii nu trebuie sã considere aceastã situaåie ca

fiind extrem de favorabilã (la prima vedere

pare benefic, pentru evaluarea structurii PCB,

sã se considere æi sã se evalueze un numãr cât

mai mare de arbori) deoarece simularea elec-

tromagneticã poate dura un timp inacceptabil

pentru situaåiile din practicã sau pot apãrea

blocãri ale sistemului de calcul. Nu trebuie

omis nici faptul cã un raport de procesare de

mare întindere poate crea confuzii sau înåele-

geri eronate ale unor fenomene din cadrul

modulului electronic. Ideal ar fi sã se gãseascã

un compromis între precizia doritã de dezvol-

tatorul de module electronice æi timpul/re-

sursele de simulare ale sistemului hardware.

Din pãcate, sistemele CAD de proiectare

nu dispun, în marea lor majoritate, de un pa-

chet integrat de analizã a integritãåii semna-
lelor. În aceste condiåii structura de inter-

conectare monostrat, dublustrat sau multi-

strat nu conåine decât informaåii de naturã

geometricã æi tehnologicã, datele de naturã

electricã lipsind cu desãvâræire. 

Pentru realizarea simulãrilor destinate eva-

luãrii integritãåii semnalelor æi studiului diafo-

niei este necesarã specificarea stivei ("layer

stackup", în englezã) de materiale conduc-

toare æi dielectrice ale structurii PCB, precum æi

proprietãåile elementelor ce o compun. În

figura 7 este prezentatã fereastra Hyperlynkx

de configurare a elementelor precizate mai

sus, un avantaj al programului fiind acela cã

dupã descrierea proprietãåilor de material se

calculeazã în mod automat æi impedanåa ca-

racteristicã a structurii generate prin dis-

punerea layer-elor electrice, putându-se astfel

estima într-o fazã incipientã configuraåia opti-

mã a terminaåiilor (rezistoare, grupuri rezistive

sau RC) necesar a fi utilizate.

Programul oferã posibilitatea de a modifica

structura de straturi de semnal sau de referin-

åã (masã sau alimentare) æi chiar deplasarea la-

yer-elor în cadrul unui PCB multistrat deja con-

figurat.
Dacã utilizatorul este interesat de studierea

anumitor arbori de interconectare, aceætia pot

fi selectaåi dintr-un tablou de tipul celui din

figura 8. Un arbore selectat va fi considerat

"victimã" æi sistemul va lua în considerare, în

conformitate cu pragurile, limitele æi setãrile

impuse, toåi arborii "agresori" care se în-

cadreazã în plaja specificaåiilor introduse de

Fig. 6 Selecåia

semnalului

N00027

Fig. 8 Zona de selecåie a arborilor pentru

vizualizare

Fig. 9 Meniul Crosstalk

tehnologie

Fig. 5 Selecåia

semnalului CLK
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utilizator. În final, selectând comanda "Enable

Crosstalk Simulation" (figura 9), programul va

intra în procedura de simulare æi va oferi

rapoarte cu informaåii legate de evaluarea

efectuatã.

Prin intermediul unor ferestre sugestive

Hyperlynkx poate informa proiectantul asupra

matricei impedanåã, terminaåiilor adecvate

situaåiei concrete analizate, spaåierilor din ca-

drul board-ului, lãåimii traseelor de semnal,

regiunii de cuplare, etc.

Ca æi în cazul altor sisteme CAD perfor-

mante, programul Hyperlynkx dispune de un

postprocesor grafic cu o interfaåã cu utiliza-
torul asemãnãtoare aparatelor æi echipa-

mentelor reale de mãsurã æi control. În figura

11 este prezentatã interfaåa graficã a blocului

de osciloscopie virtualã, foarte asemãnãtoare

ca panou frontal æi mod de operare cu

osciloscoapele de laborator obåinuite, având

în plus toate avantajele existenåei tehnicii de

calcul în spatele sãu.

Similar cu osciloscopul virtual prezentat

mai sus, în figura 12 este exemplificat cazul

analizorului de spectru virtual, pentru punerea

în evidenåã a componentelor spectrale aso-

ciate semnalelor care se propagã prin struc-

tura de interconectare.

Evaluarea spectralã a semnalului de ceas

(CLK) poate oferi informaåii utile dezvoltatoru-

lui de produse electronice în legãturã cu pro-

blemele care ar putea apãrea în practicã, ætiut

fiind cã acest semnal este cel mai rapid din toa-

te câte se propagã în cadrul sistemului digital.

În final, sistemul software propune æi

aplicã tehnica terminaåiilor, soluåie practicã

esenåialã ce trebuie utilizatã pentru realizarea

adaptãrilor dintre traseele de interconectare æi

circuitele electronice digitale din cadrul

proiectului. ♦

Bibliografie:
1. Hyperlynx, User's Guide, Innoveda,
U.S.A., 2001
2. Web: www.innoveda.com 

Fig. 11 

Osciloscopul digital 

cu simularea realizatã 

pentru semnalul 

N00027 (cu roæu)

Fig. 12  

Analizorul de spectru 

cu simularea semnalului 

CLK (cu roæu)

Fig. 13 

Wizard-ul pentru alegerea 

terminaåiei optime 

(la nivelul de propunere)

Fig.14 

Wizard-ul pentru alegerea 

terminaåiei optime (dupã 

aplicarea valorilor

propuse)

tehnologie

Fig. 10  Regiunea de cuplare
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tensiune de programare mai mare decât cea

de alimentare, respectiv de 12V, aplicatã la

pinul /MCLR - Vpp. În stare de funcåionare

normalã acest pin realizeazã funcåia de reset.

Producãtorul garanteazã 1000000 de cicluri

ætergere/scriere æi o menåinere a informaåiei în

memorie pe o perioadã de cel puåin 40 ani.

Datele de scris sunt introduse în memoria

microcontrolerului (în starea de programare)

prin portul RB7 - Data I/O, sincroniazat de

semnalul de ceas la pinul RB6 - CLK. 

Tensiunea de programare de 12V este

obåinutã din sursa 78L12, iar tensiunea de ali-

mentare de la sursa 78L05. Prezenåa tensiunii

de alimentare este semnalizatã de dioda

LED1. De fapt, tensiunea de programare de

12V este mai mare cu 0,6V ca urmare a uti-

lizãrii diodei D5, respectiv 12,6Vcc. 

Alimentarea montajului trebuie sã se facã

de la o sursã de tensiune continuã de

15…18V, la conectorul JP1 (un terminal bloc
cu douã porturi).

În tabelul ce însoåeæte schema se prezintã

în figura 1 corespondenåa pinilor de progra-

mare între aceasta æi capsulele microcontrole-

relor (memoriilor I2C).

În figurile 2a...2g se prezintã asignarea

pinilor la capsule.

Descriere constructivã

Desenul cablajului imprimat este prezentat

în figura 3. Pentru realizarea cablajului s-a

preferat soluåia "aerisitã", utilizând mai multe

ætrapuri. “Compartizarea” conduce la creæte-

rea densitãåii “on-board” æi reprezintã exact

inversul principiului de proiectare “aerisit”.

Desenul de amplasare a componentelor pe

cablaj este prezentat în figura 4.

Pentru microcontrolere se vor utiliza socluri
PDIP. Toate rezistoarele sunt de 0,25W. Se uti-

lizeazã un conector DB9 tatã.

Alimentarea se face pe la terminalul bloc

cu douã cãi. Sunt de preferat LED-uri de 3mm.

Partea software

Interfaåa software a aplicaåiei este progra-

mul IC-Prog realizat de Bonny Gijzen.

Programul poate fi descãrcat de pe Internet de

la adresa www.h2detoo.demon.nl. Bineînåe-

les, acesta nu este singurul site web de unde

poate fi descãrcat.
IC-Prog este un program care permite tran-

sferul fiæierelor compilate, în format "hex",

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 3 Desenul

cablajul

imprimat al

programatorului

Fig. 4 Desenul

de amplasare a

componentelor

pe cablaj a

programatorului

Fig. 5 Despre IC-Prog

programatoare
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meniul "File" pentru a selecta ("OpenFile")
fiæierul ".hex" ce se doreæte a fi înscris în

memorie. Acesta este afiæat în fereastra “de

sus” a interfeåei grafice. Urmeazã sã se alegã

urmãtoarele opåiuni, dupã cum urmeazã:

- CP - Code Protect - dacã nu se doreæte a

se citi ulterior conåinutul memoriei (asigurã

copyright-ul); rescrierea este permisã,

- WDT - Watchdog Timer - verificã dacã

programul ce urmeazã a fi înscris nu "intrã"

într-o buclã infinitã de program,

- PWRT - Power Up Timer - opåiunea asi-

gurã un "soft start" al microcontrolerului.

Urmeazã alegerea oscilatorului, care  se

face în funcåie de tipul de oscilator utilizat în

aplicaåia finalã: LP - low power crystal pentru

frecvenåa de lucru cuprinsã între 32KHz si

200KHz, XT - dacã aplicaåia utilizeazã un
cuarå cu frecvenåa între 455KHz si 4MHz, HS

- pentru cuarå de 8…10MHz sau RC - pentru

oscilator cu grup RC, în  aplicaåii unde nu se

crere precizie mare de timp. 

În majoritatea cazurilor se alege modul XT,

cuaråul de 4MHz fiind cel mai uzitat.

Pentru programarea propriu-zisã se alege

meniul "Command" æi apoi "Program All".
Dupã programare, urmeazã operaåia finalã:

verificarea, din acelaæi submeniu alegându-se

"Verify". ♦

Fig. 2d

Fig. 6 Configurarea programului IC-Prog

Fig. 8 

Selectarea

opåiunilor,

a programãrii æi

verificãrii

fiæierului .hex

înscris în

memorie

Fig. 2e
Fig. 2g

programatoare

Fig. 2f

Fig. 7

Alegerea

tipului de

componentã

din calculator în memoria microcontrolerelor

PIC sau într-o memorie tip EEPROM.

Configurarea

Dupã instalarea în calculator, programul

trebuie configurat.

Din meniul principal se alege "Settings",
apoi "Hardware". Pentru un programator pe

port serial se selecteazã "JDM Programmer",

respectiv portul Com utilizat. 

Programarea

Se alege tipul de componentã care se do-

reæte a se programa. Din meniul principal se

alege "Settings" æi apoi "Device", de unde se

selecteazã tipul de componentã. Se deschide
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cele cu NiCd, nu au prea multe avantaje:

necesitã circuite de încãrcare mai precise
(panta negativã de tensiune care indicã termi-

narea încãrcãrii este mai redusã), se autodes-

carcã foarte repede, iar funcåionarea sigurã în

regim tampon de lungã duratã nu este sufi-

cient de bine documentatã. Au aceleaæi dome-

nii de aplicabilitate ca æi NiCd. Modelele mo-

derne utilizate în special în telefonia mobilã

exploateazã capacitatea mai mare la un volum

mai redus.

Acumulatoarele LiIon funcåioneazã pe

baza schimbului de ioni între doi electrozi de

litiu intercalaåi într-un electrolit format dintr-un
solvent organic care conåine sãruri dizolvate de

litiu. Acestea acumulatoare au o mare den-

sitate de energie (de 4 ori decât PbA), permit

rate de descãrcare mari, iar autodescãrcarea

este cea mai redusã dintre toate tipurile

amintite. Sunt foarte scumpe, necesitã o
electronicã complicatã pentru protecåie la
încãrcare sau descãrcare excesivã, ridicã

probleme de siguranåã în exploatare - litiul es-

te un material puternic reactiv, unele variante

având un electrolit inflamabil. Aplicaåiile lor

sunt limitate deocamdatã la telefonia mobilã æi

calculatoarele portabile, unde principalul avan-

taj îl reprezintã capacitatea ridicatã.

Acumulatoarele LiPo funcåioneazã pe baza
schimbului ionic între un electrod de litiu meta-

lic æi unul de oxid metalic, iar electrolitul (de

unde vine æi denumirea) este unul solid - un

polimer. Aceste tipuri au o densitate de ener-

gie mare, nu au materiale toxice, au o tensiune

pe element ridicatã dar sunt foarte scumpe, au

o capabilitate de putere limitatã, necesitã un
mecanism de reglare termicã care in-
troduce pierderi (acumulatorul funcåio-
neazã între 400C-600C), nu sunt eficiente vo-

lumetric æi circuitele electronice care se ocupã

de managementul electric æi termic al bateriei

sunt scumpe. Au acelaæi domeniu de aplicaåie

predilect ca æi acumulatoarele LiIon.

În aplicaåiile curente cele mai des utilizate

acumulatoare miniaturã sunt cele cu NiCd,

NiMH æi LiIon. În figura 1 se poate vedea o car-

acteristicã tipicã de încãrcare pentru acumula-

toare NiCd æi NiMH. De obicei aceste acumula-

toare se încarcã cu un curent constant o duratã

de timp determinatã (0,1C - de exemplu pen-

tru un acumulator de 500mAh cu 50mA timp

de 15 ore). Aceastã metodã este denumitã

încãrcare lentã æi este cea mai uæor de realizat,

dar are unele neajunsuri (favorizeazã efectul de
memorie) æi dureazã mult. Pentru încãrcare

rapidã trebuie utilizate circuite mai complexe.

Se recomandã ca o încãrcare rapidã sã nu fie

fãcutã cu un curent mai mare de 2C. Deoarece

în timpul încãrcãrii temperatura internã creæte

æi apar gaze, iar la încãrcarea rapidã acest pro-

ces are o amploare mai mare, imposibil de

compensat prin mecanismele electrochimice

implementate de producãtor, se impune

supravegherea atentã a încãrcãrii: se urmãreæte

curentul de încãrcare, tensiunea pe element,

temperatura acumulatoarului æi durata de

încãrcare. Cea mai bunã metodã de încãrcare,

mai ales pentru o baterie de acumulatoare cu

toate elementele în bunã stare, este cea care
detecteazã o variaåie micã de tensiune care

apare atunci când bateria este încãrcatã, denu-

mitã uzual - (DELTA)V. Deæi aceastã variaåie este

micã, mai ales la curenåi mici de încãrcare æi la

NiMH (unde este de cca. 2,5mV/element),

existã circuite integrate specializate care pot

rezolva elegant problema; din pãcate aceste

circuite implicã un preå de cost ridicat. Dacã se

încarcã mai multe elemente conectate în serie

(o baterie) æi elementele nu sunt bine

împerecheate (sau unul este defect), evident,

Fig. 1 Caracteristica de încãrcare pentru acumulatoare NiCd æi NiMH, trasatã la diferite valori

pentru curentul de încãrcare. Se poate observa cã panta negativã a tensiunii pe element - cri-

teriu de finalizare a încãrcãrii este mai puåin accentuatã la curenåi mici de încãrcare. Mai

mult, la NiMH - DV este mai mic de cât la NiCd, dar totuæi detectabil.

fãrã sarcinã. Efectul de memorie, denumit

aæa oarecum impropriu, este fenomenul în

care tensiunea de descãrcare pentru o sarcinã

datã este mai micã decât ar trebui sã fie.
Aceasta se manifestã aparent ca o reducere a

capacitãåii, când de fapt, ar trebui denumitã

diminuare a tensiunii.

Acumulatoarele cu PbA au avantajul cã

sunt ieftine æi prezintã autodescãrcare redusã.

Existã æi tipuri care eliminã unele din dezavan-

tajele celor cu electrolit lichid. Acestea sunt fie

acumulatoare cu gel, fie cele capsulate, cu val-

vã (VRLA -Valve Regulated Lead Acid). Aceste

douã tipuri mai sunt denumite generic SLA -

Sealed Lead Acid - acumulatoare etanæe cu

PbA. Din pãcate acumulatoarele cu PbA au

cea mai micã densitate energeticã, efectul

Peukert este pronunåat, necesitând adesea su-

pradimensionarea bateriei pentru anumite
aplicaåii care impun rate ridicate de descãrcare,

nu se comportã prea bine la temperaturi ridi-

cate æi au o duratã de viaåã redusã. Acumula-

toarele cu PbA sunt utilizate la surse nein-

teruptibile de tensiune, în telecomunicaåii æi la

pornirea motoarelor cu explozie.

Acumulatoarele cu NiCd se comportã

bine la temperaturi scãzute, pot asigura rate

mari de descãrcare, au o duratã mare de uti-

lizare æi o densitate de energie ceva mai

bunã decât acumulatoarele cu PbA. Deæi au

în componenåã un material toxic (cadmiul)

sunt reciclabile. Din pãcate sunt scumpe æi

se autodescarcã ceva mai repede decât acu-

mulatoarele cu PbA. Se utilizeazã ca surse
de energie în telecomunicaåii, pentru rezer-

varea alimentãrii, în tampon, la surse nein-

teruptibile de tensiune æi, mai rar, la

pornirea unor motoare cu explozie.

Acumulatoarele NiMH au o densitate de

energie mai mare (de cca. 3 ori faåã de PbA),

efectul Peukert îæi face mai puåin simåitã pre-

zenåa, permit rate de descãrcare mari æi se

comportã bine cu temperatura. Aceste acu-

mulatoare sunt mai scumpe decât cele cu

NiCd, principalul lor avantaj fiind de naturã

ecologicã - eliminarea cadmiului. De fapt acu-

mulatoarele NiMH, chiar dacã par a avea capa-

citãåi mai mari (la gabarite comparabile) decât
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metoda - (DELTA)V nu dã rezultate, mai mult,

riscã sã distrugã toate elementele bune prin

supraîncãrcare. Pentru majoritatea acumula-

toarelor supraîncãrcarea este dãunãtoare.

Desigur, dacã temperatura creæte inadmisibil

sau dacã timpul de încãrcare a expirat se reco-

mandã oprirea încãrcãrii. 

Cãldura excesivã conduce la îmbãtrânirea

prematurã a elementelor constitutive ale

acumulatoarelor. Autodescãrcarea se accel-

ereazã odatã cu creætera temperaturii iar

capacitatea disponibilã se reduce aæa cum se

poate vedea din graficul din figura 2.

O caracteristicã de descãrcare în sarcinã,
la diferiåi curenåi de descãrcare, tipicã pentru

un acumulator NiMH este cea din figura 3.

Atât pentru NiCd cât æi pentru NiMH, o

baterie se considerã descãrcatã la o tensiune

mai micã de 1V pe element.

O curbã de încãrcare tipicã pentru o bate-

rie LiIon (de 0,7Ah) este cea din figura 4. Se

observã încãrcarea iniåialã cu curent con-

stant, pânã la atingerea unei tensiuni pe ele-

ment de 4,2V dupã care se trece pe o încãr-

care în tensiune constantã. Încãrcarea se

considerã terminatã atunci cînd se produce o

scãdere a curentului absorbit sub o anumitã

valoare de prag. Se poate remarca încãrcarea

cu un curent mare raportat la capacitate,
ceea ce conduce la economie de timp.

În figura 5 se poate vedea caracterstica

de descãrcare pentru un acumulator LiIon, la

un curent de descãrcare rezonabil, în funcåie

de temperaturã. La temperaturi ambiante
în domeniul +200C-…400C se utilizeazã
cel mai bine capacitatea nominalã a ba-
teriei. Atunci când este frig, capacitatea
se poate reduce cu pânã la 60%.

Se amintea anterior de fenomenul de me-

morie, prezent la acumulatoarele cu NiCd æi

NiMH. Pentru NiCd, categoria cel mai des afec-

tatã, diminuarea tensiunii este de cca. 50mV

pe element (destul de mult, deoarece pentru o

baterie de 12V reprezintã 0,5V). Totuæi, chiar æi
la NiCd, fenomenul apare rar æi implicã modi-

ficãri fine în structura cristalinã a electrozilor,

fiind de cele mai multe ori datorat su-

praîncãrcãrii la curenåi mici (prin raportare la

capacitatea nominalã). Se pretinde deseori cã

acumulatoarele cu NiMH nu suferã de aceastã

problemã, dar nu este întrutotul adevãrat.

Pentru evitarea fenomenului de memorie,

cu metode curente de încãrcare, atât la NiCd

cât æi la NiMH, trebuie prevenitã formarea

cristalelor de dimensiuni mari. De exemplu, o

încãrcare lentã cu un curent mic favorizeazã

apariåia acestui fenomen. Lucrurile se accen-

tueazã æi mai mult la temperaturi ridicate.

Fig. 2 Caracteristica de autodescãrcare pentru un acumulator NiCd. Cu cât temperatura este

mai mare autodescãrcarea este mai rapidã. La NiMH autodescãrcarea este mai pronunþatã.

Fig. 3 Caracteristica de descãrcare, la temperatura de 200C, pentru un acumulator NiMH, în

funcþie de curentul debitat de acumulator.

Fig. 4 Caracterstica de încãrcare tipicã pentru un acumulator cu LiIon.

Fig. 5 Caracteristica de descãrcare pentru un acumulator cu LiIon, pentru o sarcinã tipicã de

0,2C, în funcþie de temperatura la care se aflã acumulatorul.
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tatã în figura 2.

Recomandãri de asamblare

Toate componentele vor fi lipite cu o

staåie de lipit de micã putere (maxim 40W).

Se utilizeazã un aliaj de lipit subåire, cu
diametrul de 1mm, cu decapant în interior.

Componentele se monteazã în ordinea

indicatã în instrucåiunile de montaj ale kit-

ului: jumper-e, rezistoare 0,25W, rezistoare

0,6W (care pot arãta ca rezistoarele de

0,25W, dar au marcatã o dungã albã supli-

mentarã), rezistoare de 1W (care se

monteazã la distanåã de câåiva milimetri de

cablaj pentru o rãcire corespunzãtoare),

diodele (conform polaritãåii), diodele Zener

(conform polaritãåii), semireglabilele, so-

clurile circuitelor integrate, condensatoa-

rele nepolarizate, condensatoarele elec-

trolitice (conform polaritãåii), rezistorul de

10W (montat la câåiva milimetri de cablajul
imprimat pentru o rãcire corespunzãtoare),

tranzistoarele, diodele de referinåã,

LED-urile (care se monteazã în suporturile

furnizate, iar conecatrea la cablajul impri-

mat se face prin conductoare), conectorii

de tip pin, conectorul de alimentare, push-

butonul (care poate fi montat la distanåã

prin conductoare de legãturã), tranzis-

toarele de putere, radiatoarele tranzis-

toarelor de putere, circuitele integrate (în

soclurile corespunzãtoare, conform poziåei

fiecãruia).

Componentele marcate cu semnul excla-
mãrii (!) necesitã o atenåie mãritã la

montare.
Dacã asamblarea se face într-o cutie, tre-

buie prevãzute suficiente gãuri de aerisire în

jurul radiatoarelor tranzistoarelor de putere.

Testare æi reglaje

- Se monteazã un jumper la pinii notaåi

"CAL";

- Se monteazã un jumper la pinii de

selecåie ai timpului de încãrcare corespunzã-

tori poziåiei "52 min" (încãrcare rapidã) ;

- Se monteazã un jumper la pinii de

selecåie pentru tensiunea nominalã a acu-

mulatorului corespunzãtori tensiunii de

1,2V;

- Se conecteazã la reåeaua de tensiune al-

ternativã adaptorul de 15V/ 800mA æi se

verificã dacã borna negativã "-" este la ex-

teriorul conectorului de alimentare;

- Se roteæte semireglabilul RV1 în poziåia

medianã;
- Se apasã push-button-ul SW1; în mod

normal LED-ul Verde trebuie sã se aprindã;

- Dupã 12 secunde, LED-ul verde trebuie

sã se stingã; dacã durata de timp nu este

cea indicatã, se regleazã semireglabilul RV1

(spre stânga pentru reducerea timpului, spre

dreapta pentru mãrirea timpului);

- Se scoate jumperul de la pinii notaåi

"CAL";

Instrucåiuni de utilizare

Se conecteazã acumulatorul la bornele

ACCU.

Setãrile pentru încãrcare normalã (14

Fig. 1 Schema electricã a încãrcãtorului

ore) sunt:

- Se monteazã un jumper pe poziåia 14h;

- Se selecteazã tensiunea nominalã a acu-

mulatorului, prin montarea unui jumper la

pinii corespunzãtori (1,2V ... 9,6V);

- Se selecteazã curentul de încãrcare,

montând un jumper la valoarea corespunzã-

toare doritã (15mA...750mA); Curentul de

încãrcare a acumulatorului se determinã prin

divizarea cu 10 a capacitãåii nominale a acu-

mulatorului;

Spre exemplu, pentru un acumulator cu

capacitatea de 500mAh, curentul de încãr-

care va fi 50mA; se alege valoarea imediat
apropiatã, disponibilã, adicã 55mA;

- Se apasã push-butonul pentru a începe

procesul de încãrcare a acumulatorului. Da-

cã acesta nu este complet descãrcat, LED-ul

roæu va lumina, indicând iniåierea procesului

de descãrcare. Procesul de încãrcare începe

automat dupã descãrcarea completã a acu-

mulatorului, durata de încãrcare fiind de 14

ore;

Setãrile pentru încãrcare rapidã (52
minute):

- Se monteazã un Jumper pe poziåia 52

minute;

- Se selecteazã tensiunea nominalã a acu-

mulatorului, prin montarea unui jumper la
pinii corespunzãtori (1,2V...9,6V);

- Se selecteazã curentul de încãrcare,

montând un jumper la valoarea doritã

(15mA...750mA); Curentul de încãrcare al

acumulatorului trebuie sã coincidã acum cu

capacitatea acumulatorului;

- Se apasã push-button-ul pentru a în-

cepe procesul de încãrcare a acumulatorului.

Dacã acesta nu este complet descãrcat, LED-

ul roæu va lumina, indicând iniåierea proce-

sului de descãrcare. Procesul de încãrcare

începe automat dupã descãrcarea completã

a acumulatorului, durata de încãrcare fiind

de 52 minute.   ♦

Notã:
- Se recurge la încãrcarea rapidã numai în
cazuri de urgenåã. Durata de viaåã a acu-
mulatorului se reduce în cazul încãrcãrilor
rapide repetate!
- Nu se combinã acumulatoare cu capaci -
tãåi nominale diferite!
- Nu se selecteazã niciodatã douã tensiu-
ni nominale sau doi curenåi; se utilizeazã
pentru selecåie un singur jumper!
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security

Prezentãrile fãcute în episoadele

anterioare au avut ca scop enumerarea

noåiunilor teoretice definitorii

pentru subansamblul cel mai important

dintr-un sistem de securitate: camera video

de supraveghere. S-a insistat pe

acele subansamble care influenåeazã

calitatea semnalului video: lentile, senzori

de imagine æi dispozitivele adiacente de

control ale imaginii. Cunoaæterea unor

aspecte teoretice nu îæi va dovedi însã

utilitatea decât cunoscând æi aspectele

practice. Ne referim la tipurile de camere

CCTV æi de obiective existente.

Cerinåele pe care le poate îndeplini

fiecare categorie în parte constituie

tema principalã a acestei prezentãri. 

S impla trecere în revistã a unor oferte

de pe piaåa echipamentelor CCTV

poate crea aparent confuzie. Multi-

tudinea de tipuri æi modele dã senzaåia unei

alegeri anevoioase, însã având clar în atenåie

cerinåele de îndeplinit æi bugetul disponibil, al-

ternativele se vor reduce la câteva opåiuni.

Acordând ceva mai multã atenåie, utilizatorul

va ajunge la concluzia cã nu are de-a face de-

cât cu câteva categorii distincte.

Clasificarea camerelor video de suprave-

ghere se poate face dupã mai multe criterii,
cum ar fi tipul de senzor utilizat, performanåe,

aspecte constructive etc. Pentru un utilizator

obiænuit, clasificarea dupã condiåiile de utili-

zare redã imaginea cea mai completã asupra

capacitãåilor funcåionale.

Camera video ,,ascunsã"

(Hidden Camera)

Reprezintã categoria utilizatã preponde-

rent în cadrul ,,indoor", acolo unde se cere o

supraveghere discretã. Integrarea camerei în

ambient o va face imposibil de detectat. De

obicei se recurge la varianta camuflãrii în obi-

ecte a cãror prezenåã, aparent fireascã, nu vor
atrage atenåia: ceasuri, radio, detectoare de

fum, senzori PIR etc. Teoretic însã, pot fi am-

plasate oriunde. Este indicat ca de existenåa

camerei sã fie informat un numãr cât mai re-

strâns de persoane, pentru ca efectul pre-

zenåei ei sã aibã eficienåã. Producãtorii oferã

gama care poate acoperi orice cerinåã privind

calitatea: camere monocrom sau color, cu di-

verse grade de rezoluåie æi sensibilitate. De

asemenea, pot reda æi semnal audio, având

prevãzut microfon pentru captarea sunetului.

Constructiv, sunt realizate la dimensiuni redu-

se de gabarit pentru o disimulare facilã. Trans-

miterea semnalului se poate face prin cablu

sau radio (wireless). Camerele din a doua cat-

egorie conferã libertatea de amplasare. Lenti-

lele utilizate preponderent sunt cele de tip

,,pin-hole". Caracteristica acestora este cã

partea frontalã a lentilei are o deschidere mult

redusã faåã de lentila clasicã, ceea ce permite

captura întregului cadru printr-un orificiu de

numai 6mm diametru. Dezavantajul camere-

lor pin-hole îl constituie sensibilitatea redusã. 

Ca mod de utilizare, poate suplini douã

variante de supraveghere, cum urmeazã:

Supraveghere redondantã

Zonele cu grad de risc, dotate cu camere

video de supraveghere tradiåionale,  pot do-

bândi un grad mãrit de securizare prin utiliza-

rea camerelor ,,ascunse". La o tentativã de e-

fracåie sau jaf este foarte probabilã tentativa

de distrugere a camerelor amplasate la vedere

sau evitarea câmpului de captare al acestora.

În ambele situaåii, camera video disimulatã es-

te o ,,rezervã" eficientã.

Supraveghere discretã

În practicã existã cazuri când o urmãrire a

fluxului de persoane, care se vehiculeazã

printr-o anume zonã, este necesarã. Ne refe-
rim mai ales la instituåii sau  reæedinåe, acolo

unde supravegherea necamuflatã ar putea

leza unele persoane.

Minicamera video

Evident, de gabarit ceva mai mare decât

precedenta, este echipatã fie cu lentile pin-
hole, fie cu lentile clasice. Are sensibilitate mai

mare decât prima æi oferã imagini de calitate

mai bunã. În plus, camerele monocrome pot fi

prevãzute cu LED-uri care emit în spectrul de

infraroæu, astfel încât sã poatã fi facilitatã

vizionarea în condiåii de întuneric. Figurile 2-4

prezintã câteva exemple de modele. Se pot

Sisteme 

de securitate (V)
Silviu GUÅU

- continuare din numãrul trecut - 
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security

distinge variante PCB (neîncasetate) sau

încasetate. Producãtorii utilizeazã atât senzori

C-MOS, cât æi CCD.

Camere de tavan

(dome camera)

Reprezintã o categorie uæor de distins prin

aspectul constructiv. La modul elementar, este

vorba de o minicamerã încasetatã într-o semi-

sferã, aparent opacã, astfel ca poziåia, la un

moment dat a camerei, sã nu fie sesizabilã.

Dome-urile au culoare fumurie, argintie sau

aurie. Pe lângã o esteticã superioarã camere-
lor de supraveghere tradiåionale, se dovedesc

a fi æi mai eficiente ca mijloc de descurajare.

Un alt avantaj major constituie un grad înalt

de protecåie al camerei æi cablurilor. Pentru zo-

ne cu risc, sunt utilizate dom-uri cu rezistenåã

sporitã la æocuri mecanice de diverse inten-

sitãåi, inclusiv cel provocat de glonå. Bineînåe-

les cã existã æi inconveniente. Dome-urile fu-

murii estompeazã din fluxul luminos captat de

camera. O compensare a acestei atenuãri în-

seamnã asigurarea unei iluminãri de douã ori

mai intense faåã de situaåia când camera ar fa-

ce capturã printr-o semisferã complet transpa-

rentã. Datoritã suprafeåei curbate a semisferei

apare fenomenul de reflexie internã a luminii,
fapt ce altereazã, într-o mica mãsurã, calitatea

imaginii. Camerele video dome se preteazã

atât la supravegherea de interior, cât æi de ex-

terior.

Oferta pieåei cuprinde variante mutiple din

punct de vedere al gabaritului, perfor-

manåelor æi complexitãåii. Funcåie de condiåii æi

de cerinåe, sunt utilizate camere dome fixe
æi ,,speed-dome". Cele din prima categorie

sunt utilizate acolo unde cadrul de interes nu

se modificã. Pentru a se acoperi o arie cât mai

largã, existã æi varianta de dom care înglobea-

zã 3 sau 4 camere dispuse la unghi de 120°,

respectiv 90° (în plan orizontal). Supraveghe-

rea de acest gen este limitatã în sensul nu per-
mite utilizatorului sã modifice condiåiile de vi-

zionare.

Camera ,,speed-dome"

Reprezintã ultima inovaåie pan&tilt æi con-

stituie varianta optimã pentru o supraveghere

care cere rapiditate æi flexibilitate. Orientarea

se realizeazã prin intermediul unui mecanism

acåionat de motor. Gradele de libertate sunt

360° în plan orizontal æi 90° în plan vertical.

Practic, se poate monitoriza orice cadru. Æi

camera se situeazã la alte standarde de cali-

tate. Este dotatã cu obiectiv zoom de perfor-

manåã, care poate face o focalizare de pânã la

16x. Marea majoritate au un zoom de 12x.
Dacã dome-ul este echipat cu camerã DSP, la

un zoom optic de 12x se mai adaugã 8-12x

zoom digital. Multiple facilitãåi oferã æi varie-

tatea regimurilor de inspecåie. De la cel ma-

nual, unde comanda orientãrii  se face de la

un joystick, la un regim în care factorul uman

nu mai intervine. Acest meniu se traduce prin

inspecåie periodicã asupra zonelor de interes.

Camera staåioneazã un timp prestabilit asupra

fiecãrei zone cu posibilitatea de a face zoom

pe un detaliu de imagine. Pot fi presetate pâ-

nã la 128 poziåii distincte. Pentru o integrare

mai bunã în sistem, dome-ul poate fi prevãzut

cu un circuit receptor cuplat direct la senzori

(antiefracåie, fum etc). La apariåia unui eveni-
ment, camera este orientatã, în mai puåin de

o secundã, spre zona respectivã. În general, vi-

teza de rotaåie în plan orizontal este reglabilã

în limitele 1°…360°/s, iar în cel vertical

1°…90°/s.

Camerele din clasa de vârf sunt dotate cu

senzor digital de miæcare. În momentul când

în cadru apare un element în miæcare, fluxul

luminos captat de camera se modificã æi se

transmite semnal de activare a sistemului de

alarmã. Acolo unde se cere o calitate foarte

bunã a imaginii, se utilizeazã camere hibride

color/monocrom, dotate cu doi senzori foto-

sensibili. Funcåie de intensitatea luminoasã,

camera îæi selecteazã regimul de lucru. Existã
modele dotate cu interfaåã de comunicare

serialã, ceea ce permite utilizatorului sã stabi-

leascã setãrile optime de vitezã, zoom, foca-

lizare etc., prin soft-ul aferent.

Având în vedere facilitãåile enumerate,

dome-ul îæi dovedeæte eficienåa æi în cadrul sis-

temelor de pazã perimetralã. Utilizarea în me-

diu supus intemperiilor presupune însã dotãri

suplimentare, pentru a pãstra condiåii optime

de captare, indiferent de variaåiile de tempe-

raturã æi umiditate. Astfel, dome-urile sunt

prevãzute cu sistem propriu de încãlzire æi ven-

tilaåie. ♦

Fig. 1  Diverse obiecte

care pot ,,ascunde" o

camera video

Fig. 2  Minicamerã video

pinhole B/W încasetatã 

Fig. 3 Minicamerã video

PCB B/W cu LED-uri IR

pentru vedere pe timp de noapte

Fig. 4 Minicamerã video

cu captare de sunet æi LED-uri IR

Fig. 5  Camerã

video de

supraveghere

de tip dome

(de tavan) (continuare în numãrul viitor)
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precis, un anume canal TV care nu este folosit

în amplasament de cãtre posturile locale de

televiziune. În caz contrar, veåi fi "deranjat" de

semnalul TV captat din eter.

Al doilea etaj, realizat tot cu un transistor

de tipul BFR93A funcåioneazã în regim de

dublor de frecvenåã.

Al treilea etaj (æi ultimul) este realizat tot cu

tranzistor de tipul BFR93A æi este un etaj

amplificator de semnale de radiofrecvenåã

modulat în amplitudine în circuitul de emitor. 
Gradul de modulaåie se ajusteazã cu aju-

torul rezistorului semireglabil P1 (vezi figura

2). Semnalul video complex sosit de la camera

video se aplicã la cursorul lui P1, în serie cu

condensatorul C16 æi rezistorul R11. Valoarea

semnalului video trebuie sã fie de 1Vvv.

Condensatorul C14 conectat în paralel cu

semireglabilul P1 are rolul de a împiedica

pãtrunderea semnalelor de radiofrecvenåã

spre circuitul de intrare a semnalului video.

Sã presupunem cã se doreæte utilizarea

canalului 36 TV care are frecvenåa (purtãtoare)

de 591,25MHz. În acest caz frecvenåa oscila-

torului (realizat cu T1) va fi de 295,625MHz.

Ajustarea valorii frecvenåei se face cu ajutorul
condensatorului trimmer CV1. Cel de al doilea

etaj (T2) se acordeazã pe frecvenåa de 591,25

iar cel de al treilea etaj (T3) pe aceeaæi

frecvenåã. Având în vedere cã selectoarele de

canale TV sunt prevãzute cu acord continuu

nu este obligatoriu sã folosim valori de

frecvenåã exacte cu cele ale canalelor pos-

turilor de emisie TV, ci putem folosi æi valori

intermediare, aleatorii, cum ar fi frecvenåa de

580MHz sau oricare alta, cuprinsã în dome-

niul 500...630 MHz cu condiåia, cum se

menåiona anterior, sã nu coincidã cu frecvenåa

unui post local de televiziune. 

Pentru a transmite semnalul TV de la

modulator la televizorul folosit, poate fi uti-

lizat un tronson de cablu coaxial cu impedanåa

de 75# cu lungimea pânã la 50m sau un radi-

ant (antenã). 

Ca antenã se va folosi un conductor (rigid
mecanic) cu diametrul de 1,2...2mm, de

preferinåã din cupru, cu lungimea de 13cm,

care se va conecta direct la borna notatã ANT

pe schema modulatorului TV.

În acest caz, raza de acåiune va fi de ordinul

a 30m, în funcåie de condiåiile de amplasa-

ment. Dacã instalaåia se foloseæte în clãdiri, iar

între modulator æi postul de recepåie sunt

pereåi, care de regulã sunt "absorbanåi" ai

semnalelor de ultraînaltã frecvenåã, aceastã

distanåã va fi mai micã (25m).

În figura 4 este prezentat modul de

amplasare a componentelor electronice iar în

figura 3, desenul cablajului imprimat la scara
1:1. Rezistoarele R4 æi R8 au valoarea ohmicã

zero. În locul lor pot fi folosite ætrapuri. ♦

Atenþie! Tranzistoarele SMD tip BRF93A
se monteazã pe faþa cu trasee a cablajului
imprimat. 

Fig. 4 Amplasarea componentelor

Fig. 3 Desenul cablajului imprimat

security

BFR93A
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Firma SANYO a dezvoltat recent o

noua familie de circuite integrate hibride

pentru amplificatoare audio de putere,

a cãror caracteristicã majorã

este compatibilitatea pin la pin a tuturor

tipurilor din serie precum

æi din serii diferite. Acest lucru

permite fabricantului de amplificatoare

de diferite puteri sã proiecteze

æi sã utilizeze un singur

tip de circuit imprimat.

D intre caracteristicile notabile ale cir-

cuitelor din seria STK401 - xxx se

remarcã urmatoarele: 

- compatibilitatea la pini cu seria STK 400-

XXX (3 canale pe capsulã);

- impedanåã de sarcinã de la 3 la 6#;

- o nouã asignare a pinilor pe blocuri

funcåionale separate (intrãri, ieæiri, alimentare)

fapt care determinã minimizarea degradãrii

parametrilor electrici datoratã circuitului

imprimat;

- necesitã puåine componente externe (nu

mai sunt necesare rezistoare æi capacitoare de

bootstrap).
În figura 1 este redatã schema internã

echivalentã iar în tabelele 1 æi 2 sunt prezen-

tate principalele caracteristici ale seriilor

STK400-XXX æi STK401-XXX (unde Vcc1 æi

Vcc2 sunt tensiunile de alimentare pentru

sarcinã de 6# æi 3#) respectiv, parametrii elec-

trici ai circuitului integrat STK401-140 (în

urmãtoarele condiåii: temperatura mediului

ambiant 250C, sarcinã neinductivã de 6#,

rezistenåa internã a sursei de semnal 600#  æi

câætigul în tensiune 40dB).

În continuare, în figurile 2 æi 3, se prezintã

un exemplu de aplicaåie tipicã (schemã elec-

tricã æi desenul circuitului imprimat cu menåi-

unea cã pinul 1 de la seria STK401-XXX core-

spunde pinului 6 de la seria STK400-XXX)

însoåitã de o descriere a rolului componentelor

externe circuitului integrat.

C1, C11 - condensatoare de cuplare a

intrãrilor care blocheazã componenta conti-

nuã. Dacã se reduce valoarea reactanåei aces-

tor capacitoare se poate micæora zgomotul pe

ieæire.
C2, C12 - condensatoare din filtru de

intrare care împreunã cu R1, R11 determinã

reducerea benzii de zgomot.

C3, C13 - condensatoare care determinã

frecvenåa limitã de jos a benzii reproduse fL
conform relaåiei :fL=1/(2πC3(13)xR3(13)). Se

poate mãri valoarea acestora în scopul creæ-

terii câætigului la frecvenåe joase, dar realizând

un compromis, deoarece creæterea exageratã

catalog

STK401-XXX
Amplificatoare audio de putere duble
cu alimentare simetricã
Marian Dobre

Fig. 1 Schema electricã internã echivalentã a circuitului STK401 
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provoacã mãrirea zgomotului de impuls la
cuplarea alimentãrii.

C4, C14 - condensatoare care previn

intrarea în oscilaåie la semnale mari æi/sau tem-

peraturi ridicate în funcåionare.

C5, C15 - condensatoare care previn

oscilaåiile.

C6, C7 - aceste condensatoare trebuie sa

fie amplasate pe circuitul imprimat în imedia-

ta vecinãtate a pinilor de alimentare ai circuit-

ului integrat æi au rolul de micæora impedanåa

internã a sursei de alimentare fapt ce deter-

minã o funcåionare stabilã a montajului.

C8, C9 - formeazã o constantã de timp,

împreunã cu R8 æi R9, care asigurã micæorarea

zgomotului la pornire precum æi
creæterea rejecåiei riplului ali-

mentãrii.

R2, R12 - rezistoare de

polarizare care determinã în

mare mãsurã impedanåa de

intrare.

R3, R13, R4, R14 - stabilesc

câætigul în tensiune. Se reco-

mandã ca pentru modificarea

acestuia sã se schimbe valorile

R3, R13.

R5, R15, R6, R16, L1, L2 -

componente care previn apariåia

oscilaåiilor. ♦

catalog

TAB.  1 -  CARACTERISTIC I  TEHNICE COMPARATIVE ALE C IRCUITELOR STK400 Æ I  STK401
STK400-XXX PUTERE DE IEªIRE STK401-XXX PUTERE DE IEªIRE Vcc1(V) Vcc2(V)
STK400-010 3X10W STK401-010 2X10W +/-17,5 +/-14
STK400-020 3X15W STK401-020 2X15W +/-20 +/-16
STK400-030 3X20 STK401-030 2X20W +/-23 +/-19
STK400-040 3X25W STK401-040 2X25W +/-25 +/-21
STK400-050 3X30W STK401-050 2X25W +/-26 +/-22
STK400-060 3X35W STK401-060 2X35W +/-28 +/-23
STK400-070 3X40W STK401-070 2X40W +/-30 +/-24
STK400-080 3X45W STK401-080 2X45W +/-31 +/-25
STK400-090 3X50W STK401-090 2X50W +/-32 +/-26

STK400-100 3X60W STK401-100 2X60W +/-35 +/-27
STK400-110 3X70W STK401-110 2X70W +/-38 -
- - STK401-120 2X80W +/-42 -
- - STK401-130 2X100W +/-45 -
- - STK401-140 2X120W +/-51 -

TAB. 2 -  DATE TEHNICE
PARAMETRU SIMBOL CONDIÞII min. tipic. max. UM

Curent de repaus Icco Vcc=+/-61V 20 60 100 mA

Putere de ieæire Po Vcc=+/-51V,THD=0,4% 120 140 W
Distorsiuni armonice totale THD Vcc=+/-51V, f=1kHz, Po=30W 0,02 %
Caracteristica de frecvenåã fL , fH Vcc=+/-51V, Po=1W/-3dB 20-50k Hz
Impedanåa de intrare ri Vcc=+/-51V, f=1kHz, Po=1W 55 k ΩΩ
Tensiunea de zgomot la iesire VNO Vcc=+/-61V, Rg=10k ΩΩ 1,2 mVrms
Tensiunea continuã la ieæire VN Vcc=+/-61V -70 0 +70 mV

Fig. 2  Schema electricã de aplicaåie cu STK401 - xxx sau STK400 - xxx

Fig. 3 Cablajul æi amplasarea corespunzãtoare schemei

din figura 2 (dupã SANYO)
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douã linii în mod 8 biåi, 06h - cursor la în-
cepul liniei 1, C0h - cursor la începul
liniei 2.

Pentru afiæarea mesajelor din adresele de

memorie corespunzãtoare, liniile D0…D7 sunt

incrementate de ieæirile numãrãtorului 4060.

Ieæiriea Q0 valideazã datele la pinul E al afiæo-

rului, în câteva µs.

Selecåia mesajului se face cu ajutorul

intrãrilor IN 0…IN7 prezente la conectorul

CN2. În repaus acestea sunt pe 1 logic,

LCD-ul afiæând mesajul de la adresa FFh.

Funcåional, afiæarea unui mesaj din memo-

rie este divizat în patru faze ce corespund la 4
linii de memorie EPROM, aæa cum se remarcã

în tabel.

Faza1. Numãrãtorul avanseazã de la 0h la

Fh (în binar), LCD-ul recunoscând datele din

design

I nterfaåa pentru display LCD prezentatã

permite afiæarea unor mesaje text pro-

gramate într-o memorie EPROM 27128

sau EEPROM 28128. Se pot afiæa 256 de

mesaje pe un display cu 2x16 caractere.

Selecåia mesajului afiæat se face pe 8 biåi, prin

adresare paralelã.

Analizând schema electricã din figura 1, se

remarcã la display-ul LCD, prezenåa liniilor de

date D0…D7 æi a pinilor de comandã a

funcåionãrii: RS, R/W æi E. cu ajutorul lui P1 se

regleazã contrastul afiæorului.

Bitul RS informeazã afiæorul LCD dacã oc-

tetul prezent pe liniile D0…D7 este o coman-
dã (nivel logic 0) sau un set de caractere ASCII

pentru afiæat (nivel 1). Bitul E (Enable) validea-

zã datele de pe RS æi D0…D7. Diferite co-
duri pentru comenzi sunt: 38h - afiæare

Fig. 1 Schema electricã a interfeåei pentru display alfanumeric LCD

Interfaåã

pentru
display LCD

mulatorului. Noile tipuri de acumulatoare,

de mare capacitate, sunt realizate într-o

tehnologie care implicã electrozi cu o bazã

poroasã, putând astfel îngloba mai mult

material activ, deci putând "împacheta"

capacitãåi mai mari în acelaæi volum. Din

pãcate, o astfel de construcåie conduce la

acumulatoare cu rezistenåa internã mai

mare decât cele realizate prin procedeul mai

vechi, cu electrozi sinterizaåi. Unul din prin-

cialele avantaje ale acumulatoarelor cu NiCd

- rezistenåa internã micã, este adeseori sac-
rificatã în favoarea unei capacitãåi mai mari.

Acest lucru poate sã fie avantajos pentru

funcåionarea în tampon sau pentru aplicaåi-

ile la care nu se solicitã curenåi mari. De

exemplu un acumulator NiCd format AA/R6

avea odatã o capacitate de 450mAh. Au

urmat 500mAh, 750mAh æi acum se tinde æi

spre 900mAh. Sunt câteva tipuri care oferã

capacitate mare, chiar cu electrozi sinteriza-

åi - de exemplu Sanyo KR-800 asigurã

800mAh, cu o rezistenåã internã micã.

În tabelul 3 sunt trecute în revistã cîteva

tipuri de acumulatoare NiMH miniaturã

mai uzuale - din cele cu formã "standard".

Forma acumulatoarelor destinate
rezervãrii memoriei în sistemele cu
microprocesor (sau care necesitã ali-
mentare continuã) este adaptatã cer-
inåelor de montare pe cablaj imprimat.
Pentru NiCd, în tabelul 4 se pot vedea

câteva exemple. Se remarcã capacitãåi mai

reduse, dar æi un parametru important

pentru aplicaåiile în tampon - domeniul de

curent admis sau curentul maxim admisibil

la funcåionarea în tampon de lungã duratã.

ªi acumulatoarele cu NiMH sunt utilizate

pentru rezervare în tampon a sursei de ali-

mentare, iar tabelul 5 aratã câteva tipuri.

La acest capitol se poate vedea cã uti-

lizarea acumuatoarelor NiMH nu este aæa
de rãspînditã, utilizatorii fie preferînd utili-

zarea acumulatoarelor cu NiCd, fie baterii

nereîcãrcabile cu litiu.   ♦
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EEPROM ca o commandã pânã când ieæirea

Q5 a numãrãtorului (corespunzãtor lui RS de

la display) trece în 1 logic. Numai ultimele date

(comenzi), 38h, 0Ch, 06h æi 80h sunt recunos-

cute, valorile FF sunt ignorate (vezi descrierea

acestor comenzi mai sus).

Faza 2. Când numãrãtorul avanseazã de la

10h la 1Fh, Q5 este în 1 logic, iar display-ul

afiæeazã caractere ASCII  din memoria EPROM,

pe prima linie.

Faza 3. Pe durata acestei faze, Q5 este în

0 logic, numãrãtorul avanseazã de la 20h la

2Fh, recunoaæte comanda C0h (cursor la

începutul liniei 2) de la adresa 2Fh, iar cursorul

display-ului trece la debutul liniei 2.

Faza 4. În final, numãrãtorul trece de la

30h la 3Fh, Q5 este în 1 logic, iar afiæorul

recunoaæte caracterele ASCII pentru linia 2
înscrise la aceste adrese.

În concluzie, programarea memoriei

EPROM (27128) sau EEPROM (28128) se rezu-

mã la programarea a 4 linii cu 16 coduri de tip

hexazecimale: prima æi a treia linie sunt iden-

tice cu cea prezentatã în tabel (liniile 001xh æi

002xh), a doua æi a patra conåinând carac-

terele ASCII ce se doresc a fi afiæate.

Selecåia se face pe 8 biåi la intrãrile IN
0…IN7, mesajul fiind programat la adresele

0000h…003Fh, mesajul 1 de la adresa 0040h

la 007Fh æ.a.m.d. ♦
Adaptare dupã F. Giollon,

Electronique Practique nr. 264

Tab. 1 Programarea memoriei EPROM

Fig. 2  Cablajul

imprimat

Fig. 3  Desenul de

amplasare







Nume .................................. Prenume ....................................................
Str. ............................................ nr. ........ bl. ........ sc. ...... et. ..... ap. ......
Localitatea  .........................................    Judeþ / Sector ................................
Cod poºtal ..........................................    Tel. : .............................................

Data .............................  Semnãtura ...........................................................

Doresc sã mi se expedieze lunar, cu plata ram-

burs, revista ConexConexClub. Mã angajez sã achit

contravaloarea revistei plus taxele de expediere.

Doresc ca expedierea sã se facã începând

cu nr. ............................ / ........................

Nume .................................. Prenume ....................................................
Str. ............................................ nr. ........ bl. ........ sc. ...... et. ..... ap. ......
Localitatea  .........................................    Judeþ / Sector ................................
Cod poºtal ..........................................    Tel. : .............................................

Data .............................  Semnãtura ...........................................................

Doresc sã mã abonez la revista ConexConexClub începând

cu nr. ...... / anul ................... pe o perioadã de:

12 luni 6 luni

Am achitat mandatul poºtal nr. ......................... din

data ............................. suma de: 300 000 lei

.......................................................... 180 000 lei 

1) Abonament pe 12 luni
300 000 lei

2) Abonament pe 6 luni
180 000 lei

3) Angajament:
plata lunar, ramburs
(preþul revistei plus taxe de expediere)

PENTRU OBÞINEREA REVISTEI

TRIMITEÞI TALONUL COMPLETAT

ªI CONTRAVALOAREA ABONA-

MENTULUI (PREÞUL ÎN LEI) PE

ADRESA

Claudia  Ghiþã

Revista 

Str. Maica Domnului 48, 

sector 2,  Bucureºti ,

C o d  p o º t a l  7 2 2 2 3

Revista Conex Club se expediazã folosind ser-
viciile Companiei Naþionale Poºta Românã.
În cazul în care nu primiþi revista sau primiþi
un exemplar deteriorat vã rugam sã luaþi
legãtura cu redacþia pentru remedierea
neplãcutei situaþii.

3 MODURI
P E N T R U
A  P R I M I
R E V I S T A

Atenþie! Începând cu luna ianuarie 2003preþurile abonamen-

telor s-au modificat conform prezentului talon. NU vor mai fi

luate în considerare taloane din numerele anterioare!!!
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electronicã PC

Interfaåa permite citirea, memorarea æi

editarea agendei (sau ai altor para-

metrii) ai cartelelor SIM GSM. De

asemenea, se pot importa/exporta, respec-

tiv edita, mesajele text-SMS.

Toate informaåiile de pe cartela dvs. SIM

pot fi tipãrite, astfel încât numerele prefer-

ate nu vor fi pierdute dacã se întâmplã ca

SIM-ul sã fie furat sau sã se defecteze. În
plus, datele se vor stoca pe hard-ul

PC-ului.

Accesul la agenda SIM-ului GSM intro-

dus în interfaåã este protejat, ca æi la tele-

fon, prin codul PIN (PIN1 æi eventual PIN2).

Nu sunt acceptate (citite) card-urile SIM

care au codul PIN dezactivat.

Editarea agendei se face foarte uæor. Pot

fi vizualizate sau æterse ultimele apeluri

efectuate sau primite. Interfaåa se

conecteazã cu PC-ul prin portul serial

RS232.

În calculator se instaleazã de pe CD-ul

inclus în pachet, pe disk-ul local, soft-ul

"ChipReader", alegându-se "icon-ul"
Install. Se va crea automat pe desktop

"icon" cu programul executabil. Detec-

tarea portului se face automat sau manu-

al. La introducerea card-ului în interfaåã

sunt afiæate informaåiile din SIM (dupã

introducerea codului PIN) precum æi pro-

ducãtorul, numãrul de telefon sau seria

card-ului.  ♦

GSM Card Reader
Cititor ºi editor pentru 

cartele SIM

Atenåie! Interfaåa recu-
noaæte numai cartele SIM
GSM.

Pentru mai multe infor-

maåii vizitaåi site-ul furni-

zorului:

www.velleman.be








