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Condensatoarele ceramice fãrã terminale

au fost utilizate mult înaintea

apariåiei tehnologiei montãrii pe suprafaåã

în montaje de radiofrecvenåã,

fiind preferate condensatoarelor

cu terminale pentru inductanåa lor

parazitã mai micã. Condensatoarele SMD au

fost utilizate la început pentru

decuplarea circuitelor logice,

fiind plasate pe faåa cu lipituri,

imediat sub circuitele integrate.

Condensatoare ceramice

multistrat 

Pentru varianta SMD, se utilizeazã în cvasi-

totalitatea cazurilor condensatoare ceramice

multistrat "chip" cunoscute sub denumirea

MLC (Multilayer Chip Capacitor). Aceste con-

densatoare s-au impus pentru capacitatea

specificã mare obåinutã, fapt ce permite o mai

bunã utilizare a suprafeåei disponibile pe placa

de circuit imprimat. Construcåia acestor con-

densatoare este prezentatã în figura 1.

Condensatoarele multistrat ceramice sunt

construite prin stratificarea unor folii dielec-

trice ceramice care prezintã depuneri conduc-

toare metalice, cu rol de armãturi, folii aflate

în stare "verde" - ("green tape" din englezã).

Depunerea armãturilor se realizeazã prin seri-

grafie æi este conceputã astfel încât, dupã

tãierea foliilor, la un capãt sã existe un spaåiu

de gardã, dupã cum se poate observa în figu-

ra 2. Foliile se aranjeazã apoi astfel încât zona

terminalã sã alterneze. Forma finalã "chip" se

obåine dupã presare, tãiere æi tratament ter-
mic (sinterizare) la circa 1200°C. Pentru

contactare, se utilizeazã ca æi în cazul rezis-

toarelor un strat de argint sau argint-paladiu

urmat de un strat de barierã de nichel, strat

peste care se realizeazã metalizarea finalã cu

Sn-Pb sau Sn, în funcåie de cerinåele de lipire.

Depunerea de nichel previne dizolvarea stratu-

lui de argint în stratul exterior de Sn-Pb sau Sn.

Materialele ceramice de tip I sau II fiind

cele mai utilizate la fabricarea conden-

satoarelor determinã æi modul de utilizare în

circuit: condensatoare cu rol de control (al

frecvenåei, al duratei impulsurilor, etc.) respec-

tiv condensatoare de filtrare/decuplare. Pen-

Fig. 1 Detalii constructive ale condensatoarelor multistrat ceramice "chip"

Fig. 2 Structura condensatoarelor multistrat

ceramice

tehnologie
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tru aplicaåii unde se cere o bunã stabilitate

într-un domeniu extins de temperaturã se uti-

lizeazã condensatoarele cu dielectric ceramic

de tip I. În aplicaåii unde este necesar sã uti-

lizãm o capacitate mai mare concentratã într-

un volum mai mic, iar stabilitatea acesteia cu

temperatura este mai puåin importantã se uti-

lizeazã condensatoarele tip II.

Cel mai utilizat dielectric de tip I pentru

condensatoarele SMD este cel codificat COG

(sau NP0). Variaåia capacitãåii cu temperatura

pentru condensatoarele COG (NP0) este de

0 ±30ppm/°C, ceea ce înseamnã o abatere

relativã a capacitãåii de ±0,3% între -55°C æi
+125°C. Aceste condensatoare prezintã de

asemenea pierderi foarte mici (tg δ <10-3) æi in-

dependente de frecvenåã. Capacitãåile nomi-

nale ale acestora variazã de la 0,47 pF la

47 nF iar dimensiunile capsulei de la 0201 la

2225 (cod EIA). Reamintim cã specificarea

componentelor "chip" se face prin denumirile

stabilite de standardele EIA (Electronic Indus-

tries Association). În conformitate cu aceastã

codificare, dimensiunile componentelor sunt

exprimate în sutimi de inch. De exemplu,

componenta codificatã ca 0201, are lungimea

de 20 mils (codificatã 02) æi lãåimea de 10 mils

(codificatã 01). 

Cele mai întâlnite materiale dielectrice de

tip II sunt X7R, Y5V æi Z5U. 

Ceramica de tip II cu codificarea X7R mai

este denumitã ca fiind "stabilã" cu tempe-

ratura, termenul fiind inclus între ghilimele

deoarece stabilitatea se raporteazã la alte vari-

ante de ceramicã de tip II. Abaterea relativã a

capacitãåii cu temperatura este cuprinsã în

intervalul de ±15% între -55°C æi +125°C.
Variaåia capacitãåii în acest interval este

neliniarã æi în plus depinde de tensiunea æi de

frecvenåa de lucru. Pierderile acestor conden-

satoare exprimate prin tangenta unghiului de

pierderi pot ajunge pânã la 5%.

Condensatoarele realizate cu ceramicã

Y5V sunt de uz general având un domeniu

ceva mai îngust de temperaturã decât con-

densatoarele X7R. Variaåia cu temperatura

este foarte mare fiind cuprinsã între +22% æi

-82% în domeniului temperaturilor de lucru

care sunt cuprinse între -30°C æi +85°C.

Condensatoarele Y5V prezintã cea mai mare

capacitate specificã dintre toate conden-

satoarele ceramice multistrat æi sunt utilizate

în special în aplicaåii de tip decuplare a cir-

cuitelor integrate. 

Ceramica de tip II cu indicativul Z5U este

numitã "de uz general" æi este destinatã uti-

lizãrii într-un domeniu limitat de temperaturã

unde dimensiunile mici æi costul sunt factori

esenåiali. Condensatoarele realizate cu cera-

mica Z5U au variaåii mari ale capacitãåii sub in-
fluenåa factorilor de mediu sau a solicitãrilor

electrice ce apar în timpul funcåionãrii. Aceste

condensatoare se situeazã între conden-

satoarele realizate cu X7R æi Y5V în ceea ce

priveæte stabilitatea æi capacitatea specificã,

fiind un compromis între stabilitate, dimensi-

une æi preå. De asemenea, aceste condensa-

toare au o inductanåã parazitã serie (ESL) æi o

rezistenåã serie (ESR) cu valori reduse, ceea ce

Fig. 3 (a) Dimensiunile condensatoarelor ceramice "chip"; (b) valorile capacitãåii æi tensiunii nominale pentru diversele tipuri de conden-

satoare ale firmei AVX 

(b)

(a)
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le recomandã pentru decuplarea circuitelor

logice. Domeniul de temperatura pentru

condensatoarele multistrat ceramice Z5U

este cuprins între +10°C æi +85°C, dome-

niu în care abaterea relativã maximã a

capacitãåii este cuprinsã între +22% ºi 

-56%.

Capacitãåile condensatoarelor tip II vari-

azã de la 100 pF la 4,7 µF pentru X7R, de

la 1 nF la 22 mF pentru Y5V æi de la 10 pF

la 4,7 µF pentru Z5U. Desigur, aceste valori

trebuie luate cu titlu informativ, fiecare

firmã putând produce condensatoare cu

domenii de valori æi dimensiuni diferite. 
În figura 3 se pot observa domeniile de

valori, tensiunile de lucru æi dimensiunile

acestor condensatoare,

Aæa cum s-a atras atenåia în articolul

precedent, dimensiunile plane ale conden-

satoarelor ceramice "chip" sunt aceleaæi cu

cele ale rezistoarelor. Existã însã deosebiri

în ceea ce priveæte înãlåimea acestor com-

ponente, condensatoarele având înãlåime

dublã faåã de cea a rezistoarelor. Înãlåimea

diferitã a condensatoarelor face ca

pastilele de lipire ("land pattern") sã fie

diferite pentru condensatoare æi rezistoare,

chiar dacã au aceleaæi dimensiuni plane. 

O comparaåie vizualã între dimensiunile
diverselor capsule de condensatoare

"chip" poate fi urmãritã în figura 4.

În ultimul timp, condensatoarele ceram-

ice multistrat, în special cele produse de

firme importante se marcheazã printr-o

inscripåionare cu laser. Codul conåine una

sau douã litere æi o cifrã. Prima literã, care

poate lipsi, este codul producãtorului ( de

exemplu A pentru AVX, V pentru Vishay

Vitramon, K pentru Kemet, æ.a.). Cea de-a

doua literã exprimã cifrele semnificative ale

valorii capacitãåii, iar cifra reprezintã codul

multiplicatorului adicã puterea (exponen-

tul) lui 10 necesar pentru a exprima capaci-

tatea în picofarazi. În tabelul 1 este prezen-

tatã codificarea principalelor valori nomi-
nale (dupã standardul EIA 198). De exem-

plu, J5 reprezintã este un condensator

având un producãtor neprecizat cu val-

oarea de 2,2 x10 5 pF adicã 220 nF iar un

condensator marcat KA3 este un conden-

sator produs de firma Kemet cu valoarea de

1nF (1,0 x103 pF). În figura 5 se pot obser-

va douã condensatoare ceramice SMD mar-

cate în conformitate cu cele expuse an-

terior.

În ceea ce priveæte identificarea tipului

condensatoarelor SMD ceramice multistrat

care nu sunt marcate se poate folosi ca
indiciu culoarea corpului lor, care este de

regulã culoarea dielectricului. Conden-

satoarele tip I pot avea culorile: gri, alb, vio-

let, maro-roæiatic iar cele de tip II maro-roæi-

atic sau maro închis.

Condensatoarele multistrat ceramice

sunt componente destul de fiabile, dar pot

prezenta în timp crãpãturi, în special în

zona terminalelor. Aceste crãpãturi

("cracks") pot fi cauzate de suprasolicitare

termicã (la lipirea în val) sau suprasolicitare

mecanicã. Solicitãrile mecanice excesive se

pot datora fie lipirii defectuoase, fie cu aliaj

de lipit distribuit neuniform sau în exces. 

Condensatoarele ceramice sunt livrate

uzual în benzi (role), dintre care cea mai
rãspânditã este banda de 8 mm. Existã æi

varianta de livrare "în vrac" într-o cutie

(casetã) care se poate ataæa la maæina de

plantare automatã. 

Condensatoare SMD cu folie 

În varianta pentru montare pe suprafaåã

au fost realizate æi condensatoare cu folii

plastice dielectrice ("film capacitors").

Construcåia cea mai convenabilã a fost cea

cu folii metalizate, iar dintre diversele

materialele posibile cel mai utilizat este

poliesterul sau polietilentereftalatul cunos-

cut sub denumirea comercialã de mylar.

Condensatoarele cu folie în varianta SMD
sunt condensatoare de uz general care se

utilizeazã în aplicaåii de curent alternativ

sau continuu de joasã æi medie tensiune

unde sunt cerinåe deosebite privind minia-

turizarea. Aplicaåii tipice sunt în domeniul

auto, telecomunicaåii æi în domeniul apli-

caåiilor industriale de conversie a energiei.

Capacitatea condensatoarelor cu mylar

variazã considerabil cu temperatura, fiind

de cca. ±5% pe întregul interval al tem-

peraturilor de lucru, interval care este în

general cuprins între -55°C æi +100°C,

existând æi condensatoare cu limita max-

imã de temperaturã de +125°C.

Construcåia condensatoarelor se
bazeazã pe o structurã stratificatã (multi-

strat) neprotejatã de folii de mylar metal-

izat, rezistent la temperaturi ridicate,

rezultând în final o formã de tip "chip"

care este prezentatã în figura 6 (a). Este

posibil sã se realizeze æi o variantã prote-

jatã prin mulare în rãæinã, ca în figura 6 (b).

Din figura 6 (c) se observã cã dimensiu-

nile condensatoarelor au fost alese astfel

încât sã corespundã, la dimensiuni mici, cu

cele ale condensatoarelor "chip" ceram-

ice, din motive de compatibilitate cu

maæinile de plasare automatã. Aceste con-

densatoare sunt compatibile cu procesul

tehnologie

Fig. 4 Comparaåie între diferitele dimensiuni

de capsule, de la stânga la dreapta: 1206,

0805, 0603, 0402, 0201; grila din imagine

este de 1 mm

TAB.  1 -  CODUL PRINCIPALELOR VALORI  NOMINALE UTIL IZATE
LA MARCAREA CONDENSATOARELOR MULTISTRAT SMD

(DUPÃ STANDARDUL E IA-198)

Litera Valoare Litera Valoare Litera Valoare Litera Valoare Litera Valoare
cod cod cod cod cod

A 1,0 F 1,6 L 2,7 R 4,3 W 6,8
B 1,1 G 1,8 M 3,0 S 4,7 X 7,5
C 1,2 H 2,0 N 3,3 T 5,1 Y 8,2
D 1,3 J 2,2 P 3,6 U 5,6 Z 9,1
E 1,5 K 2,4 Q 3,9 V 6,2 - -

Fig. 5 Condensatoare ceramice multistrat

marcate cu laser; se observã douã

condensatoare de 1nF, unul produs de

Kemet æi cel de-al doilea de Vishay

Vitramon
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reflow. Prin elasticitatea corpului lor sunt

compatibile cu multe tipuri de materiale

utilizate la realizarea circuitelor imprimate. 

Condensatoarele cu folii metalizate

prezintã proprietatea de autoregenerare,

armãturile fiind straturi metalice subåiri

care se evaporã local în cazul apariåiei unei

strãpungeri, fiind astfel componente

foarte fiabile. Datoritã structurii lor multi-

strat inductanåa parazitã æi rezistenåa

echivalentã serie a lor (ESR) are valori mici.

Condensatoare electrolitice

cu tantal 

Condensatoarele electrolitice cu tantal în

varianta SMD se utilizeazã atunci când în apli-

caåii se doreæte o capacitate mare æi stabilã.

Varianta constructivã care s-a impus în practicã

este varianta cu corp de plastic mulat cu ter-

minalele îndoite sub corpul componentei.

Condensatoarele de acest tip (condensatoare

mulate - "Molded Capacitors") mai sunt

numite tip cãrãmidã ("brick"). Corpul conden-

satoarelor mulate prezintã o teæiturã ca o indi-

caåie a polaritãåii. Construcåia acestui tip de

condensator poate fi urmãritã în figura 7.

Construcåia condensatorului este similarã

cu cea a condensatorului electrolitic cu tantal

în varianta THT, fiind construit în jurul electro-

dului anodic din tantal sinterizat. Existã douã

clase de valori numite standard æi extinsã, în

fiecare clasã fiind patru dimensiuni ale cap-

sulei codificate cu litere de la A la D.

Dimensiunile æi codificarea acestor conden-

(c)

(a) (b)

Fig. 6 (a) Condensator chip cu pelicula de poliester, varianta neprotejatã; (b) condensator SMD cu peliculã de poliester în varianta mulatã în

rãæinã; (c) dimensiunile condensatoarelor chip cu pelicula de poliester; (d) capacitatea æi tensiunea condensatoarelor chip cu pelicula de poli-

ester cu dimensiunea de la 1812 la 6054 ale firmei AVX

(d)
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satoare pot fi urmãrite în figura 8, valorile

fiind exprimate în inch.

Se observã cã aceste condensatoare sunt

codificate în sistem metric, de exemplu

capsula A, serie standard cu codul 3216 are

3,2 mm lungime æi 1,6 mm lãåime. De aseme-

nea, se observã mici diferenåe în configuraåia

terminalelor între cele douã serii de conden-

satoare, la seria extinsã terminalele fiind situ-

ate complet sub corpul componentei.

Capacitatea condensatoarelor cu tantal

variazã de la 0,1 la 100 µF iar tensiunea

nominalã de la 4 la 100 Vcc.

Condensatoarele cu tantal pot fi livrate în

formã vrac ("bulk") în tãvi æi în role cu
bandã. Pentru a asigura polaritatea corectã

se preferã varianta în role cu bandã, dimen-

siunile uzuale fiind de 8 æi 12 mm.

Este de remarcat cã diferite firme produc

condensatoare cu tantal de mici dimensiuni

în varianta "chip", asemãnãtoare condensa-

toarelor ceramice, de regulã cu codurile

0603 æi 0805.

Acest tip de condensatoare se realizeazã

de regulã pentru tensiuni nominale mici

(<10 V), dar diferenåa de dimensiuni faåa de

varianta mulatã în plastic este evidentã.

Marcarea polaritãåii la aceste condensatoare

se face cu o bandã coloratã. 

tehnologie

Fig. 7 Construcåia condensatorului SMD cu tantal

Fig. 8 Dimensiunile capsulelor condensatoarelor cu tantal SMD, seria standard æi seria extinsã

Fig. 9. Condensatoare cu tantal tip "chip"
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Condensatoarele electrolitice

cu aluminiu 

În varianta SMD sunt disponibile æi conden-

satoare electrolitice cu aluminiu. Ele au dimen-

siuni ceva mai mari decât condensatoarele

electrolitice cu tantal, la aceleaæi capacitãåi æi

tensiuni nominale. De asemenea, parametrii

electrici cum ar fi variaåia cu temperatura æi

curentul de fugã sunt inferiori conden-

satoarelor cu tantal. Condensatoarele elec-

trolitice cu aluminiu se utilizeazã însã acolo

unde nu este posibilã utilizarea condensatoa-

relor cu tantal. Condensatoarele electrolitice

cu aluminiu se pot utiliza în circuite de ali-

mentare sau în alte circuite cu solicitare în

impulsuri.

Existã douã variante constructive mai

importante, tip cãrãmidã - "brick", asemãnã-

tor tipului cu tantal mulat, având corpul ori-

zontal æi de tipul cu placã de bazã, cu corpul

vertical. În figura 10 se poate observa con-

strucåia variantei mulate în plastic.

Condensatorul este realizat prin bobinarea

a douã folii de aluminiu având foi de hârtie ca

izolator. Bobina impregnatã în electrolit este

apoi încapsulatã într-un tub de aluminiu care în

final se încapsuleazã în material plastic.

Construcåia variantei cu corp vertical este simi-

larã, în acest caz tubul de aluminiu ce conåine

condensatorul propriu-zis se ataæeazã unei

plãci de bazã de plastic, cu rol în susåinerea ter-

minalelor æi în fixarea pe placa de circuit impri-

mat. Aceastã variantã constructivã poate fi

observatã în figura 11. 

Marcajul cu bandã coloratã pe corpul con-

densatorului indicã terminalul anodic.

Capacitatea nominalã a condensatoarelor

electrolitice cu aluminiu poate varia în funcåie

de dimensiune, de la 0,47 µF la 1000 µF iar

tensiunea nominalã de la 6,3 la 100 Vcc.   ♦

Fig. 10 Construcåia condensatoarelor electrolitice cu aluminiu SMD cu montare orizontalã

Fig. 11 Condensatoare electrolitice cu aluminiu SMD cu montare verticalã
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automatizãri

Se prezintã un mini-sistem

pentru automatizãri ce permite comanda

a 10 echipamente electrice sau electronice,

având ca mediu de transmisie a comenzilor

un cablu cu douã conductoare.

Sistemul se compune dintr-un modul

emiåãtor (sau de control, cum mai poate

fi denumit) æi un modul receptor

pentru comenzi. Procedeul de transmisie

æi codificare este complet realizat pe

baza unor microcontrolere din seria PIC

de la Microchip.

B eneficiind de facilitãåile pro-

gramãrii microcontrolerelor, sis-

temul prezentat permite coman-

da electricã pe fir, la distanåã, într-un mod

economic æi elegant. Comanda celor 10 ca-

nale se face pe un bus din 2 fire, în mod

codificat. Sistemul îæi gãseæte aplicabilitate în
diverse domenii, de la cele casnice pânã la

cele industriale, cu modulul emiåãtor pe post

de panou de comandã.

Caracteristici

- Sistemul permite controlul a maxim 10

echipamente, utilizând un bus cu douã con-

ductoare;

- Controlul se face cu microprocesor;

- Intrãrile pot fi push-butoane, switch-uri

sau ieæiri de tip open-collector de la alte

echipamente;

- Partea de recepåie are disponibile 10 ieæiri

de tip open-collector ce permit comanda

directã a unor relee electromagnetice;
- Toate ieæirile sunt prevãzute cu LED-uri

indicatoare;

- Montajul poate fi utilizat împreunã cu alte

kit-uri Velleman: K6711 - Receptor IR cu 15

canale, K8000 -  Placã de interfaåã pentru PC

æi K8006 - Sistem de iluminat;

- Se poate conecta æi la placa standard cu

8 relee K6714.

Specificaåii tehnice

- 10 ieæiri de tip open-collector, 50V/

100mA;

- Testat pe distanåa de 50m;

- Tensiune de alimentare: 12...15Vca sau

Vcc, la curent de 300mA;

- Dimensiunile modulului de control (emi-

åãtor): 70 x 50 x 16mm;

- Dimensiunile modulului de recepåie:

103 x 50 x 24mm.

Recomandãri de asamblare

- Pentru asamblare este nevoie de un cio-

can de lipit de micã putere (25 - 40W), cu vârf

conic; 

- Atenåie în a menåine vârful curat, ætergân-

du-l periodic pe un buret special, umezit în

prealabil;

- Se recomandã aliaj de lipit subåire, cu

decapant în interior;

- Pentru tãierea terminalelor lungi, se utili-

zeazã un cleæte de tãiat adecvat;

- Se urmeazã cu atenåie æi întocmai instruc-

åiunile de montare prezentate în manuale;

- Atenåie la componentele polarizate!

Descriere

A. Modulul de control (P8023S)

Modulele (Receptor æi Control) se interconec-

teazã printr-un cablu cu douã conductoare, la

bornele marcate VTX+ æi VTX-. Prin acelaæi

cablu se realizeazã atât alimentarea modulului

de control, cât æi transmisia semnalelor de date

care conåin informaåii cu privire la starea celor

10 intrãri. Filtrarea æi stabilizarea tensiunii de

alimentare se realizeazã cu circuitul integrat

VR2, împreunã cu capacitãåile C15, C12, C13

æi C14, care eliminã posibilele oscilaåii ale regu-

latorului de tensiune.

Microcontrolerul monitorizeazã în mod

Telecomandã
cu 10 canale,

pe douã fire

K8023
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C ompania belgianã Velleman, ce are

sediul social în Gavere (lângã Gand) -

- Belgia, a împlinit anul trecut 30 de

ani de activitate.

Firma s-a dezvoltat mult, de când, în anul

1972 Dl. Velleman æi fiii sãi, au realizat

primul kit în micul lor atelier. Azi, fabrica

produce pe linia sa de asamblare peste

30 000 de kit-uri anual æi oferã peste 250

de modele în catalogul sãu.

Kit-urile Velleman se impun ca referinåã

prin diversitate, calitatea execuåiei, forma
de prezentare æi preåul accesibil.

Bazându-se pe succesul pe care l-au avut

kit-urile sale, Velleman  s-a lansat, în paralel,

în distribuåia de materiale æi compomente

pentru electronicã, grupate pe familii de pro-

duse: scule æi accesorii, securitate, audio-

video, componente pasive/active, alimenta-

toare, luminã æi sunet, casete, acumulatoare,

transformatoare, cabluri etc. 

Sunt deja cunoscute logo-urile "Velleman

Kits", "Velleman Instruments" ori "Velleman

Components".

Noutatea anului 2002 a

fost lansarea gamei de

accesorii æi materiale pen-
tru incinte acustice desti-

nate publicului larg -

"haut - parleurs" PA

(Public Addess).

În total, prin Velleman, se

distribuie circa 15 000 de

referinåe din electronicã,

printr-o reåea de 1000 de

revânzãtori, din peste 80

de åãri.

Logistica necesarã pentru

o foarte bunã funcåiona-

re nu este totul.

Velleman dispune de o

suprafaåã de 18 000m2 pentru depozitare.
Birourile comerciale æi administrative, show-

room-urile, liniile de fabricare kit-uri, la-

boratoarele pentru cercetare æi service-ul etc.,

formeazã un tot unitar funcåional, ce favori-

zeazã buna comunicaåie între departamente

æi reacåia acestora la doleanåele clienåilor,

extinderea æi îmbunãtãåirea activitãåii.

Peste o sutã de salariaåi formeazã echipa

Velleman pe plan internaåional (sediul social

din Belgia, sucursala de vânzãri din Franåa, bi-

rourile de aprovizionare din Taiwan, China sau

Hong Kong, filiala de vânzãri din SUA).

Firma Velleman este în continuã expansi-

une, are o cifrã de afaceri (la începutul anului

trecut) de peste 25 milioane euro æi nu doreæte

sã se opreascã aici.

Pentru mulåi, Velleman reprezintã un mo-

del, o adevãratã reåetã a succesului, "fabricatã

în Belgia" sau altfel spus "succes story made

in Belgium"!
În România, Conex Electronic este repre-

zentantul exclusiv al firmei Velleman.   ♦

Velleman - 30 de ani de succes

Carte de vizitã

www.velleman.be

info







service

IANUARIE 2003 15

releu Reed) corespondent. Se poate rãs-

punde la apel prin deschiderea clapetei.

Din categoria telefoanelor cu clapetã fac

parte modelele GF768, T10, T18, T20,

T28/29.

Din categoria telefoanelor farã clapetã se

aminteºte A1018, A2618, A2628, R320 sau

mai nou T65/66/68/200/300.

Continuând aceastã sumarã clasificare,

se specificã faptul cã modelele T68 ºi T300

au display color.

Scule de lucru ºi accesorii

În figura 1 se remarcã un set de instru-
mente necesare în operaåia de dezasamblare

a unui model de telefon Ericsson. Se utili-

zeazã, funcåie de modelul de telefon,

ºurubelniåa torx nr. 7 sau 6, ºurubelniåa cu

cap tip U (la ºuruburile de contact cu bateria

- modelul A1018), spatulele din plstic (la

modelele T20, R320 ºi T29). La acestea se

adaugã sculele deja cunoscute, prezentate

în articolele precedente.

Nu trebuie sã lipseascã o staåie SMT, un

ciocan de putere micã de 8...15W (seria

Antex sau Donau - Elektronik) pentru opera-

åii de lipire finã, spray-uri tehnice ºi/sau

alcool tehnic, perie pentru curãåat, cutter

sau banalul multimetru.
Cum defectele nu sunt numai de naturã

hardware, o interfaåã de date telefon - PC

este utilã. Ea poate fi cumpãratã sau se con-

struieºte dupã schemele apãrute pe Internet

(caz în care trebuie trebuie procuratã o mufã

pentru telefon, de la un Hands Free).

Schemele sunt clasice ºi utilizezã, ca de obi-

cei, convertorul Rs232-TTL de la Maxim -

MAX232, însã costul unei interfeåe industri-

ale determinã pe mulåi a afirma cã este mai

bine sã se cumpere; se economiseºte timp,

iar investiåia se recuperezã repede. La gama

Ericsson clasicã se utilizezã doar douã tipuri

de intefeåe; diferenåa este datã de natura

constructivã a conectorului telefonului.

Multe din problemele telefonului se rezolvã

prin rescrierea memoriei flash program. 

O sursã de tensiune completeazã gama

sculelor. Ea se utilizeazã pentru alimentarea te-

lefonului în cazul lipsei bateriei ori la încãrcarea

acesteia. Pe cât posibil, se va procura deºeuri

de PCB-uri echipate pentru comparaåii.

Prezentare A1018

În figura 3a se prezintã în detaliu un PCB

echipat de Ericsson, model A1018, faåa ce

conåine conectorul SIM. "Inima" telelefonului

Fig. 3a PCB echipat la modelul A1018, faåa 1 (cu conector SIM)

Fig. 2 Interfeåe de date pentru seria Ericsson

Fig. 4   Sursa de tensiune tip “stabilizator

LDO” utilizatã în telefonul Ericsson, 

schema bloc (poziåia 23, fig. 3a)



Fig. 3b PCB echipat la modelul A1018, faåa 2 (cu display) Fig. 5a Ericsson T10, PCB faåa 1
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o constituie procesorul (poziåia 1) pe 32 biåi

produs de Atmel ori Ericsson ºi memoria flash

Intel (poziåia 2) de 512x1K. La poziåia 3 se re-

marcã o memorie I2C de la Atmel de tip

24C64. Majoritatea telefoanelor Ericsson din

generaåia veche utilizeazã acest tip de memo-

rie în diverse capsule. Procesorul de semnal se

regãseºte tot în partea de "jos" a telefonului

(4). Funcåionarea telefonului este grav afectatã

dacã una din aceste componente nu funcåio-

neazã corespunzãtor; de cele mai multe ori se

intervine software în telefon prin rescrierea

memoriei flash sau a EEPROM-ului tip 24C64.
Interfaåa între cartela SIM (introdusã în

soclul 8) ºi telefon este realizatã de compo-

nenta de la poziåia 7.

Responsabil de prelucrarea ºi calitatea

sunetului din telefon este controlerul audio (9). 

Oscilatoarele de pe cele douã tipuri de

reåele - VCO -, GSM (800MHz) sau DCS

(1800MHz) se regãsesc la poziåiile 10 ºi,

respectiv, 11.

Între transceiver (13) ºi amplificatorul

final RF (18) se aflã comutatorul pentru

antenã (16). În ce priveºte amplificatorul RF

de putere, acesta poate fi întâlnit în douã

variante constructive: circuit integrat în cap-

sulã SMD sau tehnologie hibridã, în ecran

de metal - tip PF08105 de la Hitachi.

Managementul tensiunilor de alimenare
este realizat de circuitul integrat de la poziåia

19. Regulatorul de tensiune pentru alimenta-

re de la bateria de acumulatori (23) este un

stabilizator LDO (low drop-out) tip LP2988 de

la National Semiconductors (vezi figura 4).

În figura 3a se noteazã astfel:
1. Micocontroler Ericsson 32 biåi 
2. Flash Intel TE28F800 = 512kx16 / max.

1Mx16 
3. (I2C) EEPROM Serial 24C64 Atmel
4. Ericsson DSP 
5. Interfaåã/alimentator Conector 
6. Oscillator (32.768kHz) 
7. Cititor SIM card  
8. Conector SIM card 
9. Procesor audio

10. VCO RX DCS 
11. VCO  RX GSM 
12. Oscilator 13MHz  
13. Ericsson transceiver 
14. Filtru trece jos 1842MHz 
15. Filtru trece banda 1842.5MHz 
16. Switch sursã antenã (int./ext.)
17. Conector antenã
18. Amplificator putere RF 
19. Controler tensiune  
20. Filtru SAW 947.5MHz 
21. Murata Balun (Tx) 
22. Filtru Murata
23. National Semiconductor LP2988:
200mA Ultra Low-Dropout Low Noise

TAB.  1 -  TIPUL DE AMPLIFICATOR RF DE PUTERE UTILIZAT

FUNCÅIE  DE MODELUL DE TELEFON

Componenta Producator Tip telefon
PF01410A Hitachi Ericsson 628

RM009 ISP Conexany Ericsson T20/28
ANT6107 Anadigics Ericsson T20/28
T019 403 05/1 Ericsson Ericsson T28
CX77302 Conexany Ericsson T28s/68
RF2173; RF2174 _ Ericsson T39

service
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teazã automat portul paralel pentru a verifica

dacã este bidirecåional. Interfaåa graficã de
test este prezentatã în figura 1.

Testul de port se face în modul urmãtor:

dupã selectarea portului (LPT1, LPT2 sau LPT3)

se încearcã setarea pe nivel 0 logic a bitului 5

din registrul de control; dacã operaåia este

acceptatã, înseamnã cã adresa portului para-

lel este corect aleasã, iar controlul de tip

"check" corespunzãtor se va activa; în cazul în

care portul paralel selectat nu existã, bitul 5 al

registrului de control nu poate fi setat pe 0 æi

utilizatorul va fi informat printr-o fereastrã de

dialog (vezi figura 2); dacã portul este corect

ales, se încearcã setarea pe nivel logic 1 a bit-

ului 5 din acelaæi registru de control; dacã por-

tul este bidirecåional operaåia de setare este
acceptatã, controlul de tip "check" corespun-

zãtor se va activa æi interfaåa de test se va

închide; în cazul în care operaåia de setare a

bitului 5 nu va fi acceptatã, înseamnã cã por-

tul paralel nu este bidirecåional iar utilizatorul

va fi informat printr-o fereastrã de dialog cã

nu poate rula aplicaåia.

Dupã realizarea testului de port va deveni

activã forma principalã a programului, care va

conåine în bara de titlu "SISTEM DE GESTIUNE

EVENIMENTE" - figura 3.

Forma conåine cinci elemente de meniu,

"FILE", "LPT", "EVENIMENT", ABOUT",
"EXIT", un element "Check" pentru confir-

marea portului bidirecåional æi un control de

tip "Text" în care vor fi afiæate evenimentele

æi momentele de timp de apariåie ale acestora

în format datã æi orã curentã (elemente pre-

luate de la sistemul de calcul). 

Conåinutul controlului "Text" va fi salvat

într-un fiæier care poate fi gestionat prin

deschiderea meniului "FILE" - figura 4. Prin

deschiderea oricãrei opåiuni a acestui meniu

(cu excepåia opåiunii "Print"), se va deschide o

fereastrã de dialog - figura 5 - cu care utiliza-

torul îæi poate crea singur un fiæier nou sau un

direcor (opåiunea "NEW DIRECTORY"), poate

deschide pentru vizualizare un fiæier deja exis-

tent (caz în care nu se mai fac înregistrãri ale

evenimentelor apãrute) (opåiunea "Open),

poate salva un fiæier (opåiunea "Save") sau

poate salva imediat dupã apariåia formei prin-

cipale conåinutul controlului "Text" (opåiunea

“Save As”).

Controlul "Text" dispune de o barã de

scroll (sau defilare) verticalã, iar deasupra lui se

gãsesc douã etichete: în partea dreaptã ceasul

sistemului iar în partea stângã numele fiæieru-

lui curent. Imediat dupã pornirea aplicaåiei,

numele fiæierului va fi înlocuit cu "New File".

Pentru crearea unui fiæier nou, se selec-

teazã opåiunea "Save As" din meniul "FILE".

Pe ecran va apare o fereastrã identicã cu cea

din figura 5, având în bara de titlu textul

"SAVE AS - SALVAT CA". Utilizatorul îæi poate

crea un fiæier sau director nou (NEW DIREC-

TORY), în drive-ul dorit (vezi figura 6) æi într-un

director specificat. Numele este introdus în

controlul de tip text cu eticheta "Fiæier".

Extensia fiæierului poate fi ".txt" sau ".dat" æi

poate fi selectatã din controlul combo-box

etichetat "Extensie" (figura 7). 

Ca exemplu, în figura 5 a fost creat fiæierul

"SistGest", cu extensia .txt, în drive-ul C,

direct pe "Desktop".

Dupã apãsarea butonului "OK" aceastã

fereastrã se va închide. Numele fiæierului nou

creat va apare în forma principalã, deasupra
controlului text (figura 8). 

Fig. 3 Interfaåa graficã “Sistem de gestiune

evenimente”

Fig. 4

Deschiderea

meniului “File”

Fig. 5 Interfaåa graficã a ferestrei de

gestiune a fiæierelor

Fig. 6 Selectarea driver-ului

Fig. 7 Selectarea extensiei fiæierului

nou creat

Fig. 8 Interfaåa graficã în timpul funcåionarii

Fig. 9 Fiæierul “Sist.Gest txt” deschis cu

programul NOTEPAD
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Notã. Fiæierul poate fi deschis cu orice edi-
tor de text care suportã extensiile specifi-
cate mai sus. În figura 9 este prezentat
fiæierul  SistGest.txt deschis cu programul
Notepad.

Din acest moment, sistemul de gestiune

devine activ æi va memora toate eveni-

mentele care apar la portul paralel, pe liniile

de date D0 - D7. În mod automat este

afiæatã data curentã æi ora la care a fost por-

nitã aplicaåia. 

În figura 8 este dat un exemplu de apli-
caåie: sistemul a fost pornit în data de

23.12.2002, la ora 07:08:26; la ora

07:22:13 a apãrut un eveniment pe linia D0:

"EV_LINIA_D0_START". Din punct de

vedere hardware, evenimentul este sesizat

când linia de date este pusã la masã. La ora

07:22:15 a dispãrut evenimentul de pe linia

D0: "EV_LINIA_D0_STOP" (linia de date nu

mai este pusã la masã).

Pentru mãrirea preciziei, dupã ora curentã

este afiæatã æi valoarea Timer-ului Basic.

Timpul de eæantionare a portului paralel

este de 250ms, deci pot fi detectate patru

stãri diferite ale liniilor de date D0 - D7 într-

un interval de o secundã. 

Dupã fiecare eveniment apãrut, este iniåi-

atã automat procedura de salvare pe HDD a

fiæierului care conåine datele înregistrate.

Aceastã mãsurã de precauåie înlãturã peri-

colul pierderii datelor înregistrate în cazul

cãderii tensiunii de alimentare a sistemului

de calcul.

Pentru redenumirea evenimentelor, se

deschide meniul "EVENIMENT", æi va afiæatã

fereastra din figura 10. Pentru fiecare linie

de port se specificã numele evenimentului

de apariåie æi dispariåie în controalele text

corespunzãtoare, iar în final se apasã

butonul "OK". (de exemplu: Motor Pornit,

Motor Oprit, Releu Acåionat, Releu Eliberat,

etc). Pentru revenirea la denumirile de bazã

ale programului se apasã cu mouse-ul

butonul "DEFAULT". 

Elementul de meniu "LPT" permite schim-

barea adresei de bazã a portului paralel,

adresã care este în prealabil verificatã (se

Fig. 10 Fereastra pentru redenumirea

evenimentelor

Fig. 11 Ieæirea din aplicaåie

Fig. 13  Desenul cablajului imprimat (scara 1:1)

Fig. 14  Desenul de amplasare a componentelor

electronicã PC
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"shell32.dll" Alias  "ShellExecuteA"
(ByVal hWnd As Long, ByVal
lpOperation As String, ByVal lpFile  As
String, ByVal lpParameters As String,
ByVal lpDirectory As String,  ByVal
nShowCmd As Long) As Long.

Specificaåii hardware

Schema electricã a pãråii hardware este

prezentatã în figura 12. 
Conectarea la calculator se face printr-un

cablu de port paralel standard, cu conectori

DB 25 tatã la ambele capete. Separarea gal-

vanicã faåã de calculator este realizatã prin

optocuploarele de tip PC817, ISO1, ISO3,

...ISO15, iar faåã de echipamentul care ge-

nereazã comanda prin ISO2, ISO4,...ISO16.

Semnalul de comandã poate fi sub forma

unei tensiuni cu valoarea cuprinsã între 5 æi

48Vcc care se aplicã la blocurile terminale

(bornele Ucom+ æi Ucom-), sau poate fi uti-

lizat un simplu contact ale cãrui terminale se

conecteazã la bornele +Vcc æi Ucom+ (caz în

care se monteazã æi ætrapurile J1...J8).

Tensiunea de alimentare a montajului
este de 5...24Vcc (5...20Vca). Dioda D0 de

tip 1N4001 realizeazã protecåia la alimenta-

rea cu polaritate inversatã pentru cazul uti-

lizãrii unei tensiuni continue, sau redresarea

monoalternanåã pentru cazul utilizãrii unei

tensiunii de alimentare alternative.

Condensatorul C1 asigurã filtrarea

corespunzãtoare. Tranzistoarele utilizate

sunt cu siliciu, de micã putere, de tipul

BC546 cu factorul de amplificare minim

200.

Desenele cablajului imprimat æi amplasãrii

componentelor sunt date în figurile 13 

æi 14. ♦

Fig. 12 

Schema electricã a montajului

Atenåie! Imprimanta se va seta în preala-
bil din "START/ Settings/ Control Panel/
Printers" (se va alege fontul de literã
dorit æi formatul paginii).
Funcåia API utilizatã declaratã în modulul

module general.bas este urmãtoarea: 

Declare Function ShellExecute Lib

genereazã automat interfaåa graficã de test a

portului paralel).

Elementul de meniu "EXIT" permite ieæirea

din aplicaåie, prin fereastra din figura 11.

Pentru tipãrirea la imprimantã a fiæierului

de date, se utilizeazã submeniul "Print" din

meniul "FILE".
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A ceastã familie de circuite inte-

grate monolitice produse de

firma ROHM, împreunã cu câteva

componente adiåionale externe (conden-

satoare æi rezistoare), se constituie în niæte
egalizoare grafice stereo în cinci puncte.

Fiecare circuit integrat are douã canale æi

cinci frecvenåe centrale, pentru fiecare ca-

nal, stabilite de condensatoare externe. Cir-

cuitele au un domeniu al tensiunilor de ali-

mentare destul de larg (Vcc=3,5V pânã la

14V) æi sunt disponibile în capsule compacte Fig. 1 - Dimensiunile capsulei SZIP24

Prezentãm o gamã de circuite integrate

pe care Conex Electronic

le comercializeazã æi cu care se pot

realiza egalizatoare

grafice stereo performante.

Reglajul se face în cinci puncte.

Egalizor grafic stereo 

cu 5 canale
Marian Dobre

BA 3822LS, BA 3822FS, BA 3823LS, BA 3824LS

TAB.  1 -  VALORI  MAXIME ABSOLUTE (T A =250C)
PARAMETRU SIMBOL LIMITA UM
Tensiunea de alimentare Vcc 14 V
Puterea disipatã Pd 500 (SZIP), 800(SSOP) mW
Domeniul temperaturilor de operare Topr -25...+75 0C

Domeniul temperaturilor de stocare Tstg -55...+125 0C

TAB. 2 -  VALORILE COMPONENTELOR DIN FILTRE

FUNCÅIE DE TIPUL DE CIRCUIT INTEGRAT UTILIZAT

BA 3822LS BA3823LS BA3824LS
C1, C9 1nF 1nF 680pF
C2, C10 33nF 47nF 22nF
C3, C11 3,3nF 4,7nF 2,2nF
C4, C12 100nF 100nF 68nF
C5, C13 10nF 10nF 6,8nF

C6, C14 330nF 470nF 220nF
C7, C15 33nF 47nF 22nF
C8, C16 1 µµF 1 µµF 0,68 µµF
C23, C24 22nF 33nF 15nF
R1, R2 1k ΩΩ 510 ΩΩ 1,8k ΩΩ

audio
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tru cele cinci benzi controlate din spectrul

audio. Alegerea se face în funcåie de nece-

sitãåile aplicaåiei. ♦

de tip SZIP sau SSOP de 24 de pini. Toate

aceste calitãåi le recomandã pentru utilizarea

în sisteme audio stereo.

Diferenåa principalã dintre cele patru

tipuri de circuite integrate este datã de

nivelurile de accentuare/dezaccentuare pen-

TAB. 3 -  CARACTERISTIC I  ELECTRICE T IPICE

T A = 2 5 0C ,  V c c =8V,  V in = 1 0 0 m Vr m s( 1 k H z ) ,  RL = 2 0 k W ,  r e g l a j e  =  0 d B
PARAMETRU SIMBOL BA3822LS/FS BA3823LS BA3824LS UM CONDIÅII

Curent absorbit Icc 7 6,7 7 mA fãrã semnal
Tensiune maximã pe intrare VinM 0,6 0,6 0,6 Vrms THD=1%
Distorsiuni armonice totale THD 0,1 0,01 0,1 %
Tensiune de zgomot la ieæire Vno 10 3 10 µµVrms Rin=2,2kΩΩ
Câætig Gv -1,5 0,5 -1,5 dB
Reglaje CR +/-11 +/-10 +/-8,5 dB
Diafonie CT 70 73 70 dB între canale
Echilibrare canale CB +/-2 +/-1,5 +/-2 dB între canale
Rejecþie riplu RR 50 dB f=100Hz,Vin=-20dBm

Fig 1. Schema electricã de aplicaåie - pentru valori ale componentelor a se vedea tabelul 2
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Prezentãm o familie de circuite

integrate pentru amplificatoare audio

de putere, respectiv TDA 1519, A, B, C

proiectatã æi produsã de firma PHILIPS,

destinatã în principal

aplicaåiilor auto, fiind alimentate

între +6V æi maxim +17V. 

D intre caracteristicile comune vari-

antelor A, B æi C ale lui TDA 1519 ,

se pot enumera:

- numãr mic de componente externe;

- putere de ieæire ridicatã;

- bandã de putere la -1dB: 35...15000Hz

- câætig în tensiune fixat intern (dezechili-

brul maxim dintre canale:1dB);

TDA 1519
Amplificator audio

Marian Dobre

Fig. 1 SIL 9MPF 

Fig. 2 SIL 9P

Fig. 3 SMS 9P

audio
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- atenuarea de diafonie: 40dB;

- rejecåie bunã a riplului alimentãrii;

- intrare de "mute/stand-by";

- protecåie la scurtcircuit în curent alterna-

tiv æi continuu cãtre masã sau plusul alimen-

tãrii;

- protecåie la supratemperaturã;

- farã zgomot la pornire sau oprire;

- rezistenåã termicã scãzutã.

Deosebirile principale între cele patru

tipuri de circuite apar la modul de operare

(stereo sau în punte), impedanåa de sarcinã

(2; 4; 8W), puterea de ieæire precum æi tipul

de capsulã conform tabelului alãturat.

Circuitele integrate TDA1519C asamblate în
capsulele  SMS9P æi HSOP20 se monteazã pe

suprafaåã (SMT). Notaåiile pinilor circuitelor

integrate din schemele de aplicaåii tipice

prezentate se referã la capsulele SIL9MPF,

DBS9P, SIL9P si SMS9P.   ♦

Fig. 5 Schema

aplicaåiei în

punte

TAB.  1 -  CARACTERISTIC I  ELECTRICE  TDA1519
CARACTERISTICI TDA1519 TDA1519A TDA1519B TDA1519C UM
Capsulã SIL9MPF DBS9P SIL9MPF SIL9P, SMS9P, HSOP20
Mod operare stereo stereo punte stereo punte stereo punte
Impedanåã minimã
de sarcinã 4 2 4 4 8 2 4 ΩΩ
Putere maximã la ieæire (THD=10%) 2x6 2x11 22 2x6 12 2x11 22 W
Impedanåã de intrare 60 60 30 60 30 60 30 K ΩΩ
Câætig în tensiune 40 40 46 40 46 40 46 dB
Tensiunea de zgomot
la ieæire, cu intrarea
în scurtcircuit 150 150 200 150 200 150 200 µVRMS

Fig. 4 Schema

aplicaåiei

stereo

Fig. 5 Schema

aplicaåiei

stereo

audio

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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Acumulatoarele Li-Ion se pot încadra

în categoria "cele mai".

Cele mai scumpe, cele care au

densitatea de energie cea mai mare,

cea mai mare tensiune pe element,

cele mai uæoare, cele mai explozive...

A cumulatoarele Li-IOn au o ratã de

autodescãrcare scãzutã, putând

debita un curent mare, permiåând

pânã la 500 de cicluri încãrcare-descãrcare.

Tipul de acumulatoar este din ce în ce mai

popular (1). 

Tensiunea nominalã pentru fiecare element

este de 3,6V, tensiunea de încãrcare fiind de

obicei de cca. 4,2V. Atât aceastã tensiune, cât

æi curentul de încãrcare, sunt specificate de

cãtre producãtor pentru fiecare acumulator în

parte. Algoritmul uzual de încãrcare cuprinde

douã faze principale: o fazã de încãrcare în cu-

rent constant, care asigurã bateriei cca. 70%

din capacitate urmatã de o fazã de încãrcare

la tensiune constantã, monitorizând curentul
prin baterie - când acesta scade sub o valoare

minimã încãrcarea se considerã terminatã.

Uneori, înainte de prima fazã, dacã tensiunea

bateriei este prea scãzutã, se face o preîcãr-

care, cu un curent mic. Alura generalã a ten-

siunii æi curentului de încãrcare se poate vedea

în graficul din fig. 1.

Circuitele specializate pentru încãrcarea

acumualtoarelor Li-Ion nu sunt foarte rãspân-

dite, deæi în ultimul timp s-a reuæit realizarea

unui singur circuit integrat capabil sã asigure

încãrcarea diferitelor tipuri de acumulatoare

(Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, SLA). 

Revenind la acumulatoarele cu Li-Ion, cu

circuitul LM3240-xx, produs de National

Semiconductors, se poate realiza un încãrcã-

tor simplu æi relativ ieftin (2). Circuitul (fig. 2)

cuprinde un amplificator operaåional, o refer-

inåã de tensiune stabilã æi un circuit de ieæire.

Pentru a simplifica æi mai mult schema de
încãrcare, circuitul se fabricã cu divizorul de

tensiune încorporat, deci gata reglat, pentru

1...3 elemente Li-Ion. Avem astfel circuite cu

sufixul 4, 2, 8, 4 æi 12, 6 pentru 1, 2 sau 3 ele-

Acumulatoare Li-Ion

Posibilitãþi de încãrcare 
ªtefan Laurenåiu

Fig. 1 Forma

tensiunii æi

curentului de

încãrcare

Fig. 2 Circuitul

LM 3420 pentru

încãrcarea

acumulatoarelor

Li-Ion

laborator
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mente. Pentru amatori acest circuit este mai

greu de folosit, deoarece se fabricã numai în

varianta SMT, în capsula SOT23 cu cinci termi-

nale. Cu o vedere bunã, rãbdare æi eventual o

placã de adaptare SOT-DIL se poate totuæi

realiza un încãrcãtor. Consumul acestui circuit

este redus (de cca. 85µA), precizia cu care se

determinã terminarea încãrcãrii este bunã

(1%) æi permite construirea de încãrcãtoare
simple æi nepretenåioase, atât lineare, cât æi în

comutaåie. Cel a cãrui schemã este datã în fig.

3 este un încãrcãtor linear, utilizând un

LM317T drept sursã de curent constant. La

începutul ciclului de încãrcare, atunci când

tensiunea pe acumulator este sub 4,2V (sau

8,4V sau 12,6V), LM3420 nu debiteazã curent

prin terminalul de ieæire, VT1 este blocat iar V1

debiteazã curentul prescris de R2. Tranzistorul

VT2 asigurã întreruperea circuitului dintre acu-

mulator æi LM3420 atunci când nu avem ten-

siune din reåea. Astfel se evitã încãrcarea

inutilã a bateriei cu cei 85µA consumaåi de V2.

Tranzistorul VT2 lucreazã saturat-blocat,

având tensiunea de saturaåie, la curentul mic

consumat de V2 de cca. 5-10mV. Dioda VD1

împiedicã descãrcarea acumulatorului prin V1.

Odatã cu creæterea tensiunii prin baterie, ten-

siunea la bornele acesteia creæte, atingând în
cele din urmã pragul "aæteptat" de V2 la ter-

minalul 1. Acum LM3420 începe sã stabi-

lizeze, debiteazã curent prin terminalul de

ieæire, îl injecteazã în baza lui VT1 care începe

sã controleze terminalul ADj al lui V1. Acesta,

din generator de curent constant tinde sã de-

vinã sursã de tensiune, stabilizând tensiunea

pe acumulator la valoarea doritã. Curentul de

încãrcare începe acum sã scadã, ajungând în

final la o valoare foarte micã. Deæi schema

permite (prin V1) curenåi de încãrcare de pânã

la 1,5A, din considerente termice nu se reco-

mandã utilizarea ei pentru încãrcarea cu un

curent maxim mai mare de 0,5A.

În fig. 4 este o variantã de stabilizator în

comutaåie, care înlãturã neajunsul unei

disipãri masive printr-un element de reglare

serie, mai ales la curenåi mai mari æi la variaåii

mai mari ale tensiunii de intrare. Aici este o
variantã care utilizeazã un stabilizator în

comutaåie coborâtor de tensiune LM2575-

ADJ, capabil sã debiteze curenåi de pânã la

1A. Din aceeaæi familie, în configuraåii

asemãnãtoare, se pot utiliza alte circuite care

permit curenåi de pânã la 3A (de exemplu

LM2576-ADJ). Evident, dioda de comutaåie,

inductanåa, condensatoarele de filtrare tre-

buie dimensionate pentru aceastã nouã situa-

åie. Revenind la schema din fig. 4, funcåio-

Fig. 3 Încãrcãtor cu

circuit integrat liniar

LM317 æi LM 3420

Fig. 4 Încãrcãtor cu

stabilizator în

comutaåie tip

LM 2575 æi LM 3420

laborator



IANUARIE 2003 31

narea este urmãtoarea: cu o baterie descãr-

catã la ieæire circuitul funcåioneazã ca o sursã

de curent constant formatã din V3A æi com-

ponentele asociate, rezistorul R5 æi tensiunea

de referinåã de 1,23V care apare la terminalul

FDBK al lui V1. Iniåial, ieæirea lui V3A este în

zero, LM2575 furnizeazã curent, iar când

acesta atinge 1A, pe R5 cãderea de tensiune
este de 50mV care, amplificatã de 25 de ori

de cãtre V3A (RV1, R4, R6) închide bucla de

reacåie, limitând astfel curentul la 1A. Acest

curent se poate regla grosier prin modificarea

valorii lui R5 sau fin, din RV1. Pe mãsurã ce

bateria se încarcã la tensiunea de prag,

LM3420 (V2) preia controlul buclei de reacåie,

schema funcåionând ca o sursã de tensiune

constantã. Dioda VD3 polarizatã invers

împiedicã operaåionalul V3A sã absoarbã

curent atunci când LM3420 controleazã ten-

siunea de ieæire. Pentru stabilizarea

funcåionãrii buclei se utilizeazã reåeaua RC

formatã din R2, R3, C5. Atunci când se între-

rupe tensiunea din reåea dioda VD1 previne

descãrcarea bateriei conectate la ieæire.

Bateria nu se descarcã prin V2 (divizorul rezis-

tiv din interiorul acesteia æi R5) deoarece V1B

are etajul de intrare (realizat cu tranzistoare

pnp) polarizat invers. R1 asigurã în perma-

nenåã absorbirea unui mic curent din stabi-

lizatorul în comutaåie, pentru a preveni
creætera tensiunii de ieæire atunci când bateria

este deconectatã.

Un circuit complet, care înglobeazã un

modulator de impulsuri în duratã (PWM) pen-

tru construirea regulatorului în comutaåie, cir-

cuite pentru sesizarea curentului de încãrcare,

o logicã care implementeazã un algoritm de

încãrcare performant (cu etape de calificare -

preîncãrcare, curent constant, tensiune con-

stantã) æi circuite de semnalizare a stãrii de în-

cãrcare a bateriei este bq2954 de la

Benchmarq, actualmente parte a Texas

Instruments. Schema bloc a acestui circuit

este cea din fig. 5. Încãrcarea începe atunci

când se aplicã tensiunea de reåea sau când se

introduce în circuitul de ieæire o baterie care

respectã cerinåele de încãrcare. Pentru raåiuni

de securitate în exploatare, circuitul inhibã în-

ceperea încãrcãrii rapide dacã temperatura

acumulatoarelor (mãsuratã cu un termistor

extern, aflat în contact termic bun cu bateria)

este în limitele admise. Mai întâi se verificã

temperatura bateriei æi dacã aceasta este în li-

mitele permise, se începe încãrcarea. Pe tot

parcursul încãrcãrii se verificã temperatura

bateriei æi dacã aceasta este prea scãzutã sau

creæte peste limita maximã fixatã încãrcarea

este opritã. Dacã tensiunea minimã la borne
nu este în limitele normale, pe durata preîn-

cãrcãrii se furnizeazã bateriei un curent mic.

Dacã tensiunea nu creæte peste valoarea mi-

nim admisã, încãrcarea se opreæte, semnali-

zându-se starea anormalã a bateriei. Un ciclu

de încãrcare, urmat de reluarea încãrcãrii (la

scãderea tensiunii pe element sub 3,85V) se

poate vedea în fig. 6.

O schemã de încãrcare pentru un acumu-

lator format din trei elemente (12,6V) æi care

utilizeazã bq2954 poate fi cea din fig. 7.

Circuitul V2 necesitã alimentare în +5V de

aceea s-a introdus stabilizatorul V1. Etajul de

putere, funcåionând în comutaåie, este format

din VT1, VT2, VT3 æi componentele asociate.
Deoarece frecvenåa de comutaåie poate fi de

pânã la 200KHz, tranzistoarele trebuie sã fie

de comutaåie. Pentru curenåi de pânã la 0,5A

se poate utiliza æi BD135 pentru VT1. Stabili-

zatorul în comutaåie este completat de VD1 æi

L1. Frecvenåa de comutaåie este dictatã de

valoarea condensatorului C7. La frecvenåa

aleasã, factorul de umplere variazã între 0 æi

80%. VT5 æi VT4, comandate din pinul de

BTST permit circuitului sã verifice dacã o

baterie este prezentã la ieæire. Rezistorul de

sesizare pentru curentul maxim de încãrcare

este R12.

Pinul ITERM (6) permite (prin neconectare,

conectarea la +5V sau la masã) selectarea va-
lorii curentului aplicat bateriei la sfâræitul încãr-

cãrii, raportat la curentul maxim de încãrcare.

Valorile selectabile sunt indicate în tabelul din

fig. 7.

Circuitul bq2954 opreæte încãrcarea la atin-

gerea tensiunii finale pe element sau la expi-

rarea unui timp prestabilit. Aceastã tempo-

rizare este dictatã de R18 æi C6. Se recomandã

pentru C6 o valoare de 0,1µF. Cu R18 de

100K#, durata de încãrcare este de cinci ore.

Stabilind acest timp æi curentul maxim se pot

încãrca baterii de diferite capacitãåi.

Pentru semnalizare sunt utilizate trei termi-

nale ale circuitului, douã comandã fie un LED

Fig. 5 Schema bloc a circuitului integrat specializat pentru încãrcarea bq 2954

Fig. 6 Forme de undã explicative pentru încãrcare/descãrcare

laborator
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bicolor cu trei terminale, fie douã LED-uri; al

treilea terminal constituie returul LED-urilor de
semnalizare. R17 este rezistorul de limitare a

curentului prin LED-uri. Terminalele de sem-

nalizare sunt utilizate æi ca intrãri pentru pre-

scrierea modului de semnalizare (DSEL) sau

tipului de sesizare a curentului prin baterie

(CSEL). CSEL lãsat în aer indicã un rezistor de

sesizare al curentului cãtre masã, iar prin co-

nectarea sa la masã (printr-un rezistor de

10KΩ) æi prin utilizarea unei oglinzi de curent

se poate sesiza curentul printr-un rezistor

plasat în circuitul polului pozitiv al bateriei.

Pentru DSEL legat la masã (printr-un rezistor

de 10KΩ) HL1 semnalizeazã etapele de încãr-

care (aprins continuu), sau o eventualã stare

anormalã a bateriei (semnalizare intermiten-
tã), iar HL2 aprins continuu semnalizeazã

baterie încãrcatã sau expirarea timpului

maxim de încãrcare.

La terminalele BAT æi SNS se preiau infor-
maåiile despre tensiunea bateriei (divizatã

corespunzãtor) æi curentul maxim de încãr-

care. Tensiunea de referinåã internã a circuitu-

lui este de 2,05V æi are un coeficient de vari-

aåie cu temperatura de -0,5mV/0C.

Condensatoarele C8, C9 compenseazã în

frecvenåã cele douã amplificatoare oper-

aåionale (bucla de curent, repectiv de tensi-

une).

Rezistoarele R10, R11 liniarizeazã carac-

teristica termistorului utilizat pentru

mãsurarea temperaturii. Citirea tensiunii se

face diferenåial între pinul TS æi polul negativ

al bateriei. Circuitul bq2954 dispune de o

fereastrã de tensiuni în care este permisã
încãrcarea. Dacã temperatura este prea

scãzutã sau dacã temperatura este prea ridi-

catã (tensiunile nu se gãsesc în intervalul

0,4Vcc-0,6Vcc) încãrcarea este opritã.
Reluarea încãrcãrii se face dupã revenirea

tensiunii în domeniul 0,44Vcc-0,6Vcc.

Pentru determinarea exactã a valorii rezis-

toarelor R10, R11 trebuie cunoscutã cu

exactitate caracteristica termistorului (3).

Dacã se doreæte inhibarea controlului tem-

peraturii (ceea ce nu este recomandat, dat

fiind potenåialul exploziv...) R10 æi R11 sunt

egale æi de 10K#. Valorile din fig. 7 sunt

date pentru un termistor uzual de 10KΩ la

250C æi pentru un domeniu de temperaturã,

pentru acumulator, de +5...+400C.

Pentru cã æi asta conteazã, în tab. 1 se

indicã un preå  estimativ al circuitelor integrate

utilizate, raportat la preåul de cost al unui sta-
bilizator linear uzual (LM317T). Bobinele uti-

lizate în schemele din figurile 4 æi 6

se pot cumpãra.   ♦

Bibliografie
1. Neagoe, Rãzvan, Lumea bateriilor. Ghid
de supravieåuire, 
Radiocomunicaåii æi radioamatorism nr.
6/2001, pp 9-14;
2. ***, National Power ICs Databook,
National Semiconductor, 1995;
3. ***, Portable Products (PP) Data Book,
Texas Instruments, 2000.Tab. 1 Tipul de circuite integrate utilizate în încãrcãtoare

Fig. 7 Schemã elec-

tricã de principiu

pentru un încãrcãtor

pentru 3 elemente

(12,6V) cu bq 2954

laborator
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Mãsurarea intervalelor de timp, în care un

eveniment este activ sau pasiv, utilizând

calculatorul personal (PC), se poate

realiza prin intermediul interfeåei grafice

æi a montajului prezentate în continuare.

Ca exemple de utilizare se pot enumera:

mãsurarea duratei de timp în care

un întrerupãtor este închis sau deschis,

mãsurarea timpului în care un echipament

este alimentat (sau nealimentat)

cu tensiune electricã, mãsurarea

timpului în care un semnal electric

este activ sau nu, etc.

A plicaåia descrisã în continuare dis-

pune de o interfaåã graficã accesi-

bilã æi o schemã electricã simpã, cu

un minim de componente. Este prezentat de

asemenea æi listing-ul programului, astfel încât

aplicaåia sã fie abordabilã æi uæor de

realizat.

Specificaåii software

Interfaåa graficã realizatã în mediul de pro-

gramare Visual Basic 6 este prezentatã în
figura 1.

Principiul de funcåionare este urmãtorul: la

deschiderea interfeåei grafice (încãrcarea

formei de lucru principale) sau dupã Reset-ul

iniåiat de utilizator este cititã starea liniei de

control "BUSY" (pinul 11 - conector port

paralel), care devine stare de referinåã. În con-

tinuare, nivelul logic al acestei linii este testat

periodic (la fiecare milisecundã), printr-un con-

trol de tip "Timer", pentru a se detecta nivelul

logic complementar, moment în care este por-

nit Timer-ul Visual Basic æi este memoratã va-

loarea iniåialã a acestuia. Starea liniei de con-

trol "BUSY" este testatã în continuare pentru

a fi detectatã starea de referinåã (nivelul com-

plementar celui curent), moment în care

Timer-ul Visual Basic este oprit æi este memo-

ratã valoarea finalã a acestuia. Diferenåa celor

douã valori ale Timer-ului (valoare finalã - va-

loare iniåialã) reprezintã valoarea în secunde a

intervalului de timp mãsurat. Un calcul mate-

matic simplu permite conversia valorii obåi-

nute în format: ore, minute, secunde, milise-

cunde, nanosecunde.

Erorile de mãsurare depind de:
- rata de eæantionare a stãrii liniei "BUSY",

care nu poate fi sub 1ms (durata minimã a

unei temporizãri realizate cu un control de tip

"Timer" este de o milisecundã);

- eroarea maximã a temporizãrilor realizate

cu controale de tip "Timer" (garantatã de

producãtorul de software VB ca fiind de

maxim 10%).

Pentru cazul cel mai defavorabil, eroarea

maximã de mãsurare va fi de ± 2,2ms. În va-

lori relative, o eroare de sub 1% se obåine

pentru un timp minim de mãsurare de 220ms.

Elementele de meniu sunt: ABOUT, care

prin activare furnizeazã date despre varianta

Mãsurarea intervalelor

de timp

utilizând portul paralel al

calculatorului personal
Leonard Lazãr

Fig. 1 Interfaåa

graficã a

programului

electronicã PC
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Label22.Visible = False

ProgressBar1.Visible = False

Label25.Visible = False

Label5.Caption = ""

Label6.Caption = ""

Label7.Caption = ""

Label8.Caption = ""

Label11.Caption = "00"

Label13.Caption = "00"

Label15.Caption = "00"

Label17.Caption = "000"

Label19.Caption = "000"

Timer1.Enabled = True

ProgressBar1.Value = 0

'ProgressBar1.Visible = True

Port = Inp(PortAddress + 1)

MemBusy = (Port And 2 ^ 7)

If MemBusy = 0 Then

Line2.Visible = True

Line4.Visible = False

Label21.Caption = "CND"

Else

Line4.Visible = True

Line2.Visible = False

Label21.Caption = "CNI"

End If

End Sub

Private Sub Exit_Click()

r% = MsgBox("DORITI SA TERMINATI APLICATIA

?", 4 + 32 + 0, "EXIT")

If r% = 6 Then

Unload Form1

End If

End Sub

Private Sub Form_Click()

Label22.Visible = False

End Sub

Private Sub Form_Load()

Flag = 0

Flag_end = 0

PortAddress = &H378

Port = Inp(PortAddress + 1)

MemBusy = (Port And 2 ^ 7)

If MemBusy = 0 Then

Line2.Visible = True

Line4.Visible = False

Label21.Caption = "CND"

Else

Line4.Visible = True

Line2.Visible = False

Label21.Caption = "CNI"

End If

End Sub

Private Sub Label22_Click()

Label22.Visible = False

End Sub

Private Sub Label22_Error(Number As Integer,

Description As MSForms.ReturnString, SCode As Long,

Source As String, HelpFile As String, HelpContext As

Long, CancelDisplay As MSForms.ReturnBoolean)

End Sub

Private Sub lpt1_Click()

lpt1.Checked = True

PortAddress = &H278

lpt2.Checked = False

lpt3.Checked = False

Port = Inp(PortAddress + 1)

MemBusy = (Port And 2 ^ 7)

End Sub

Private Sub lpt2_Click()

lpt1.Checked = False

lpt2.Checked = True

PortAddress = &H378

lpt3.Checked = False

Port = Inp(PortAddress + 1)

MemBusy = (Port And 2 ^ 7)

End Sub

Private Sub lpt3_Click()

lpt1.Checked = False

lpt2.Checked = False

lpt3.Checked = True

PortAddress = &H3BC

Port = Inp(PortAddress + 1)

MemBusy = (Port And 2 ^ 7)

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

Port = Inp(PortAddress + 1)

Busy = (Port And 2 ^ 7)

If Busy = 0 Then

Line7.Visible = True

Line8.Visible = False

Label24.Caption = "OFF"

Else

Line8.Visible = True

Line7.Visible = False

Label24.Caption = "ON"

End If

If Flag_end = 1 Then

GoTo AFARA_TIMER

End If

If MemBusy = Busy Then 'Nici o schimbare

GoTo STOP_TIMER

Else

If Flag = 1 Then

GoTo PROGRESS_BAR

End If

Label5.Caption = Time

x = Timer

z = x + 0#

Label6.Caption = z

Flag = 1

ProgressBar1.Visible = True

Label25.Visible = True

PROGRESS_BAR:

ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value + 1

If ProgressBar1.Value = 25 Then

ProgressBar1.Value = 0

End If

GoTo AFARA_TIMER

End If

STOP_TIMER:

If Flag = 1 Then

Flag = 0

Label7.Caption = Time

y = Timer

w = y + 0#

Label8.Caption = w

dif = w - z

ProgressBar1.Visible = False

Label25.Visible = False

'Timer1.Enabled = False

Flag_end = 1

CALCUL_TIMP:

int_dif = Int(dif)

dif = (dif - Int(dif)) * 1000

mili_secunde = Int(dif)

nano_secunde = Int((dif - Int(dif)) * 1000)

Label17.Caption = mili_secunde

Label19.Caption = nano_secunde

ore = Int(int_dif / 3600)

minute = Int((int_dif - ore * 3600) / 60)

secunde = Int((int_dif - ore * 3600 - minute * 60))

Label11.Caption = ore

Label13.Caption = minute

Label15.Caption = secunde

End If

AFARA_TIMER:

End Sub

Fiæierul executabil al acestei aplicaåii cu

dimensiunea de 36K poate fi obåinut gratuit

de la Magazinul Conex Electronic sau prin

email: proiectare@conexelectronic.ro  ♦

electronicã PC
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tensiunii de alimentare de la transformatorul

de reåea. R1 trebuie sã fie un rezistor de pute-

re mai mare de 5W æi se va acorda atenåie la

montarea sa pe cablaj (trebuie montat aerisit).

În figura 4 este prezentat cablajul impri-

mat al montajului, iar în figura 5 desenul
de amplasare suprapus peste cel al cablaju-

lui. Se poate folosi orice tip de diodã din

seria 1N. Pe post de borne se utilizeazã

ætift-uri de 1÷1,3mm. Tensiunea de lucru a

condensatorului C2 se alege funcåie de

tensiunea furnizatã de secundarul transfor-

matorului.  ♦
Bibliografie 
1. St. Microelectronics - L200 note de apli-
caåii; www.st.com
2. Revista Tehnium; 10/98.

TAB. 1 -  VALORI  ABSOLUTE,  PARAMETRI  ELECTRIC I  L200
Parametru Simbol Min. Tip. Max. UM
Tensiune maximã Vi 40 V
la intrare
Tensiune de intrare Viv 60 V

de vârf (pentru 10ms)
Tensiune intrare-ieæire ∆∆Vi-o 32 V
Domeniul tensiunii Vo 2,85 - 36 V
la ieæire (Io=10A)
Stabilizarea tensiunii ∆∆Vo/Vo - 0,1 0,9 %
pe sarcinã pentru DIo=1,5A
Tensiune de referinåã Vref 2,64 2,77 2,86 V
la Vi=20V, Io=10mA
Coefientul de variaåie cu

temperaturã Vref, ∆∆Vref - 0,25 - mV/oC
pentru Vi=20V; Io=10mA
Impedanåa de ieæire Zo - 1,5 - mΩΩ
Stabilizare curent în 
sarcinã pentru ∆∆Io/Io - 0,9 - %
Vi=10V; DVo= 3V, Io=1,5A
Curent de scurtcircuit Isc - 3,6 - A
de vârf, Vi-Vo=14V

Fig. 3 Schema electricã de principiu a regulatorului de cuplu pentru minibormaæini

Fig. 4 Cablajul imprimat al montajului

Fig. 5 Desenul de amplasare a compo-

nentelor pe cablaj

atelier
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Modulul prezentat oferã posibilitatea

încãrcãrii controlate a acumulatorilor

cu acid æi plumb de micã sau

medie capacitate.

Bateriile de acumulatori sunt

utilizate în diverse aplicaåii casnice

sau de laborator.

K it-ul, realizat de firma belgianã
Velleman, este un complex pentru

buna întreåinere a acumulatoarelor

cu plumb, oferind ciclul de încãrcare automat

æi ciclul de mentenanåã.

Se pot încãrca acumulatoare cu tensiune

nominalã de alimentare de 6V respectiv

12V, cu 0,3 sau 1A curent, selectabil ma-

nual.

Caracteristici

- Recomandat pentru acumulatoare de 6V

sau 12V cu acid æi plumb, în construcåie nor-

malã sau capsulatã ;

- Încãrcare automatã æi ciclu de mente-

nanåã;
- Indicator pentru starea încãrcãrii, sfâræit

de încãrcare æi lipsã acumulator;

- Protecåie la polaritate inversatã;

- Conectare simplã;

- Nu necesitã supraveghere, procesul de

încãrcare fiind automat.

Specificaåii tehnice

- Curent de încãrcare: 0,3 sau 1A, selec-

tabil;

- Tensiune de alimentare: 2x9Vca/ 25VA;

- Dimensiuni: 97 x 140 x 40mm;

- Nu se utilizeazã pentru încãrcarea bateri-

ilor ne-reîncãrcabile sau NiCd/ NiMH.

Opåional
- Transformator 230V/ 2x9Vca/ 25VA;

- Carcasã pentru montare;

- Cablu de alimentare.

Recomandãri de asamblare

Schema electricã este prezentatã în figura

2. Se remarcã configurarea acesteia cu ampli-

ficatoare operaåionale æi tranzistoare bipolare.

Tranzistorul regulator serie este de tip

Darlinghton în capsulã TO-3; montarea aces-

tuia se face pe cablaj prin lipire æi pe radiatorul

cu aripioare laterale prin intermediul unor æu-

ruburi (vezi fotografia montajului). Acest

tranzistor primeæte informaåia atât cu privire la

curentul de încãrcare, cât æi a tensiunii pe
sarcinã (acumulatorul în speåã), informaåii

selectate manual prin intermediul celor douã

switch-uri: SW1 (selecåie curent) æi SW2 (se-

lecåie tensiune). Analiza æi decizia automatã

este realizatã cu amplificatoarele operaåionale

din schemã.

Se remarcã prezenåa LED-urilor LD1...LD4

pentru semnalizare stare încercare, lipsã acu-

mulator (fãrã sarcinã) ori sfâræit de încãrcare.

Ele se monteazã pe cablaj la 90°, pe aceeaæi

laturã cu cele douã switch-uri.

Bornele pentru alimentare æi acumulator

sunt de tipul terminal bloc cu douã porturi,

ceea ce faciliteazã conectarea uæoarã.

Încãrcãtor
inteligent

pentru acumulatoare
cu plumb

K8012







Lentilele zoom oferã cele mai mari posibi-

litãåi de ajustare a distanåei focale æi a câm-

pului de vizionare. Astfel, operatorul poate

examina anumite zone critice din aria de

monitorizare. În figura 2 este reprezentatã

variaåia câmpului de vizibilitate pentru lentile

zoom cu distanåa focalã variabilã de 6...36

mm. Raportul zoom este, în aceastã situaåie,

de 6:1 ºi este denumit generic ,,zoom in"

(figura 3).

La rândul lor, lentilele “zoom” pot fi

acåionate manual sau cu motor. Cele din

prima categorie nu au o utilizare prea largã

în rândul echipamentelor CCTV, datoritã

faptului cã de multe ori este necesarã modi-

ficarea unghiului în plan vertical al camerei,

funcåie de zoom-ul dorit (in sau out).

Prezenåa lentilelor cu zoom motorizat se

face simåitã la camerele pan-and-tilt (camere
dotate cu mecanism comandat de la dis-

tanåã care dã posibilitatea de reorientare în

plan vertical sau orizontal). Inelul lentilei

zoom este acåionat de un minimotor de

curent continuu. Dacã s-a fãcut o alegere

corectã a tipului de lentilã, atunci focalizarea

nu trebuie sã se modifice între douã limite

de zoom.

Formatul lentilelor 

Se exprimã prin valori standardizate (1",

2/3", 1/2", sau 1/3") æi reprezintã raportul

dintre diametrul lentilei æi mãrimea imaginii.

În practica uzualã, formatul lentilei se alege

dupã mãrimea senzorului CCD (figura 4).
Este posibilã folosirea unei lentile cu format

1/2" la o camerã cu dispozitiv CCD de 1/3".

Dacã lentila are format 1/3" æi traductorul

CCD 1/2", pe ecranul monitorului se va

obåine o imagine trunchiatã. Lentilele cu for-

mat mai mare oferã un câmp de vizionare

mai profund æI imagine cu distorsiuni mai

reduse în colåuri, comparativ cu lentilele de

format redus. Prin îmbunãtãåirea tehno-

logiei, matricile CCD æi-au micæorat dimensi-

unile, fiind premisã astfel utilizarea unor

lentile cu gabarit redus æi calitãåi optice

superioare.

Formatul lentilelor include æi aspectele le-

dreazã între 3,7...75mm. O lentilã cu dis-

tanåã focalã medie (de exemplu 8mm la o

camerã de 1/3") produce o imagine care

aproximeazã câmpul de vizbilitate al ochiului

uman. Distanåe focale mai mari se pot

obåine prin intercalarea unui adaptor 2x în-

tre lentilã æi camerã. Trebuie însã menåionat

cã, în aceste condiåii, intensitatea luminii

captate de camerã se reduce la jumãtate. 

Lentilele cu distanåã focalã variabilã au

plajã restrânsã de reglaj. Acesta se face ma-

nual. Sunt utilizate acolo unde câmpul de

vizionare suferã modificãri minore de dis-

tanåã sau luminozitate. Nu trebuie confun-

date cu lentilele zoom, a cãror plajã de reglaj

este mult extinsã. Sunt avantajoase din

punct de vedere al costului. 

optic al lentilei æi punctual de focalizare aflat

în spatele lentilei (figura 1). Se mãsoarã în

mm. Reprezintã parametrul prin care se

determinã câmpul de vizionare la o distanåã

datã. Se poate calcula cu formulele specifice

sau determina din tabelele furnizate de

majoritatea producãtorilor. Distanåa focalã

determinã unghiul de vizionare æi sunt invers

proporåionale. Existã lentile cu distanåa fo-

calã fixã sau variabilã (lentile varifocale). 

Lentilele cu distanåã focalã fixã sunt uti-

lizate acolo unde planul de vizionare este în

permanenåã acelaæi. Sunt disponibile în vari-

ante cu câmp de vizibilitate larg, mediu sau

îngust. Câmpul de vizionare este, în general,

menåionat de producãtor. Gama de valori

pentru aceastã categorie de lentile se înca-
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Fig. 3  Tipuri de monturã

Fig. 4 Dimensiuni standard (mm) ale senzorilor fotosensibili

Fig. 2 Câmp de vizibilitate 

cu lentile ZOOM de 6-36 mm



gate de tipul monturii, prin care se face ata-

æarea la camerã. Existã douã tipuri consa-

crate C æi CS, reprezentate în figura 3. O

lentilã cu monturã tip C se poate utiliza pe
una tip CS, cu ajutorul unui inel de a-

daptare. Varianta inversã nu este posibilã.

Deosebirea esenåialã o reprezintã distanåa

dintre flanæa de fixare a lentilei æi planul

focal al acesteia (locul unde trebuie pozi-

åionatã matricea fotosensibilã). La lentilele

cu monturã de tip C, aceastã distanåã este

de 17,5mm iar la cele cu monturã tip CS,
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Fig 5a Reprezentarea câmpului de vizibilitate

Fig. 6 Grade de identificare funcåie de

marimea subiectului pe ecran 

de 12,5mm. Este o noåiune diferitã de dis-

tanåã focalã uzualã. 

Revenind la cazul când, de exemplu, ca-

mera video are monturã CS iar lentila are

monturã tip C, este necesarã utilizarea unui

inel de adaptare de 5mm. Se poate monta

lentila æi direct, fãrã dispozitivul de adap-

tare, dar niciodatã nu se va putea obþine
o focalizare corectã a imaginii.

Control iris

Pentru a obåine o imagine de calitate cel puåin

acceptabilã, este necesar controlul asupra

luminii captate de matricea fotosensibilã. Se
realizeazã cu ajutorul unui mecanism numit

iris, ataæat lentilei. 

Excesul de luminã poate duce la o supra-

expunere a imaginii, iar luminozitatea insu-

ficientã nu permite distingerea detaliilor.

Constructiv, lentilele pot avea iris fix sau re-

glabil (manual sau automat).

Irisul fix este utilizat la camerele video de

interior, unde iluminarea se face artificial æi

este constantã ca intensitate.

Irisul manual nu reacåioneazã la modifi-

cãrile luminozitãåii. Constructiv, reprezintã

un inel filetat din care se regleazã luminozi-

tatea doritã. Este optim pentru zonele cu

variaåii lente de luminã, mai ales zone de
interior, acã, pe parcursul zilei, este utilizatã

exclusiv lumina naturalã. Modificãrile ma-

jore de intensitate apar la schimbarea

anotimpului. În aceste condiåii, pe parcursul

unui an sunt suficiente 3 sau 4 ajustãri pen-

tru a menåine o imagine clarã.

Irisul automat permite utilizarea  camerei

în aplicaåii unde este nevoie de o optimizare

permanentã a luminii captate de camerã.

Necesitatea de a putea urmãri continuu un

anumit cadru (cu puternice variaåii de ilu-

minare) impune existenåa acestui tip de me-

canism. Elementul de execuåie este un mo-

tor comandat printr-un etaj care monitori-

zeazã nivelul semnalului video, acesta fiind

proporåional cu intensitatea luminii captate

de camerã. Funcåia este de a menåine con-

stantã amplitudinea semnalului video la va-

loarea de 1Vvv, prin controlul luminozitãåii

asupra matricii fotosensibile.

Câmpul de vizibilitate

Reprezintã raportul dintre distanåa focalã si

distanåa pânã la subiect. Practic, reprezintã

dimensiunile sub care va apare obiectul vizat

pe ecranul monitorului. Figurile 5a æi 5b

prezintã semnificaåia împreunã cu modul de

calcul al acestui parametru, care este

dependent de dimensiunile traductorului de

imagine. Pentru calcule, sunt utilizate valo-

rile  standardizate (figura 4).

Utilizatorul va trebui sã stabileascã ce tre-

buie sã-i ,,ofere" acest câmp de vizionare.

Acest lucru se referã la gradul de identificare

al detaliilor. De exemplu, apariåia unei per-

soane în cadru poate însemna detectarea

simplei prezenåe pânã la identificarea exactã
a trasãturilor feåei. Funcåie de importanåa

redãrii detaliilor, subiectul ,,va ocupa" mai

mult sau mai puåin din cadrul redat pe

ecran. În figura 6 este reprezentatã pon-

derea din înãlåimea imaginii a unui individ,

pentru grade diverse de identificare. ♦

- continuare în numãrul viitor - 

Str. Maica Domnului nr. 56, 
Sector 2, Bucureæti
021 - 242 64 66

ACCESORII GSM

DISPLAY-URI

COMPONENTE ELECTRONICE 
PENTRU TELEFOANE

ACUMULATOARE

CARCASE ªI TASTATURI

CABLURI DE DATE

LED-URI
ALBASTRE SAU ALB NEON

La noi, constatarea este GRATUITÃ!

Fig. 5b Câmpul de vizibilitate



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!!!

IANUARIE 2003
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A plicaåia reprezintã o interfaåã

pentru PC ce poate citi 16 intrãri
digitale, utilizând portul serial al

calculatorului.

De remarcat cã alimentarea montajului se

face direct din portul calculatorului.

Sunt utilizate douã circuite integrate mul-

tiplexoare (duale) tip 74HC253 ce faciliteazã

citirea celor 16 intrãri. Patru linii de port

RS232 (1, 6 ,8 æi 9) citesc informaåiile multi-

plexate de la cele 16 intrãri; liniile corespun-

zã toare pinilor 4 æi 7 sunt utilizate pentru

selecåia canalului din multiplexoare. 

Intrãrile pot fi de tip comutatoare

"on/off" sau o ieæiri de tranzistoare "open-

collector/drenã". Fiecare linie are un rezistor

de pull-up pentru setare pe 1 logic atunci
când liniile sunt deschise.

De pe pinul 4 al portului se alimenteazã

circuitele integrate. Diodele Zener au rolul

de a limita tensiunea de pe liniile portului în

limitele -0,6V æi +5,1V, ætiindu-se cã pe aces-

ta  se vehiculeazã tensiune pozitivã æi nega-

tivã, alternativã.

Citirea liniilor de intrare se face de pe port

cu ajutorul programului scris în limbaj C,

prezentat alãturat. ♦
Dupã Electronic Design, Mai/1997,

Youngping Xia

Listing Program
#include <stdio.h>

#include <dos.h>
#include <time.h>

#include <conio.h>

#define MCR 4 /* control register

*/

#define MSR 6 /* status register

*/

unsigned long count[16], ch_old[16],

ch_new[16];

int i, base_add1=0x3f8,base_add2=0x2f8;

void set_port(void)

{

outportb(base_add1+MCR, 0x03); /* DRT

high, RTS high

*/

delay(1000);

}
void read_port (void)

{

int data;

for (i=0; i<4; i++)

{

outportb(base_add1+MCR, i);

delay(5);

data=inportb(base_add1+MSR)/16;

delay(5);

ch_new[8+i]=data&0x01;

ch_new[12+i]=(data&0x02)/2;

ch_new[i]=(data&0x04)/4

ch_new[4+i]=(data&0x08)/8;

}

for (i=0; i<16; i++)
{

if (ch_new[i]==0)

{

if(ch_old[i]==1)

count[i]++;

ch_old[i]=0;

}

else

ch_old[i]=1;

}

}

void dis_data(void)

{
for (i=0; i<9; i++)

{

printf("Channel %d = %d\n", i+1,

count[i]);

}

for (i=9; i<16; i++)

{

printf("Channel %d = %d\n", i+1,

count[i]);

}

}

void main(void)

{

int read_data;

char temp;
clrscr();

set_port();

gotoxy(60,24);

printf ("Hit any key to quit");

do{

gotoxy(1,1);

read_port();

dis_data();

delay(10);

} while(!kbhit());

} 

Cartelã cu 16
intrãri digitale

pe RS232

design







Stan Florentin - Bucureæti

“Am remarcat cu satisfacåie noua înfãåis-

are a revistei pe care o conduceåi precum æi

conåinutul articolelor dedicate depanãrii

telefoanelor celulare. Nu cred cã mã înæel cã

sunteåi prima publicaåie care atacã acest

domeniu. Vã felicit pentru idee æi promit cã

voi studia cu toatã atenåia cele apãrute...

...În altã ordine de idei vã rog sã studiaåi æi
posibilitatea vânzãrii cãtre persoanele intere-

sate a diferitelor bobine necesare în monta-

jele radio care apar în revista... Am început sã

contruiesc transiverul descris în numerele 7-

8/2002 æi am pierdut o grãmadã de timp

alergând pe la prieteni, prin talcioc, des-

carcerând o groazã de mortãciuni, ale mele

sau ale altora, scoåând fire sau rebobinând.

Evident cã nu am gãsit la dimensiunile nece-

sare sau ferita nu duce pânã unde am eu ne-

voie, aæa cã stau cu montajul pe dreapta

pânã când voi avea bafta sã am ce trebuie.

Dacã mai extrag de mai multe ori bobinele

distrug cablajul sau pinii din plastic.

Ce credeåi cã se va întâmpla dacã în tex-
tul unui articol dedicat unei construcåii radio

se adaugã æi fraza "Magazinul vã oferã æi

setul de bobine prereglate pe un dip-metru,

aæa cã vã mai rãmân de fãcut doar acor-

durile finale". Personal, sunt ferm convins cã

mãcar unii din cei care atacã montajele radio

dispun de suma necesarã cumpãrãrii æi a

tuturor inductanåelor care, bãnuiesc cã nu ar

costa un capãt de åarã. Æi cum este posibil sã

ai absolut ce îåi trebuie, chiar æi dupã ce ai

sãpat prin cutia cu piese, tot trebuie sã treci

pe la magazin sã îåi cumperi câteva rezis-

tenåe sau condensatoare etc. Æi ar fi atât de

comod sã mai dat câåiva bãnuåi ca sã ai

TOTUL, ætiind cã ai respectat integral schema

æi cã ar trebui sã funcåioneze din prima”.

Mulåumim pentru cele transmise redac-

åiei. Întra-devãr, aveåi dreptate æi aceasta

este noua linie a revistei, aceea de a prezen-

ta montajele realizate numai cu com-

ponente ce se gãsesc în magazine. Scopul

viitor al revistei este de a prezenta informaåii

utile æi nu de a trimite cititorii la “talcioc sau

la prieteni”. Transceiverul a fost testat la
Conex Electronic æi funcåioneazã bine.

C. Constantin)

Cristian Georgescu
Momentan nu livrãm tipul de echipa-

mente solicitate. Importul se face cu auti-

rizaåii speciale, regim specific echipa-

mentelor de telecomunicaåii. Suntem în curs

de a obåine aprobãrile æi autorizaåiile nece-

sare.

(S. Guþu)

Rãzvan Tarcea 
Referitor la minidroselele de 33µH vã

informãm cã acestea se gãsesc de vânzare la

magazinul Conex Electronic æi pot fi

obåinute prin poætã, contra ramburs.

Expediaåi o scrisoare-cerere pe adresa firmei

cu specificaåia sã vã fie trimise toate compo-

nentele de care aveåi nevoie. Adresa firmei:

str. Maica Domnului nr. 48, sector 2,

Bucureæti. Aceste minidrosele, într-adevãr

sunt “mini” æi au gabaritul comparativ al

unui rezistor de 0,25W. Nu vã sfãtuim sã

executaåi singur aæa ceva, deoarece este

destul de complicat, mai ales cã preåul unui

minidrosel este de cca. 5 000 lei. 

(G. Pintilie)
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mai rapid
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- tehnic: Silviu Guåu
tehnic@conexelectronic.ro

- proiectare: Leonard Lazãr
proiectare@conexelectronic.ro

- producåie: Marian Dobre
productie@conexelectronic.ro

- tehnoredactare: Georgiana Sfetcu
dtp@conexclub.ro

- administrare Web: Edouard Gora
admin@conexelectronic.ro






