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A
plicaåia propusã este un modul de pro-

tecåie pentru incintele acustice contra

impulsurilor de tensiune ce apar la

conectarea alimentãrii amplificatoarelor sau a

componentei ce poate apãrea la ieæirea unui

amplificator defect.

Descriere

Impulsurile ce apar la comutarea tensiunii

de alimentare pot defecta difuzoarele incin-

telor. Protecåia la impulsuri tranzitorii de

comutare se face oferind amplificatorului un

timp scurt de a ajunge în regim stabil de

funcåionare, înainte de conectarea fizicã a

sarcinii (difuzoarele), prin intermediul unui
releu.

Componenta continuã la ieæirea unui

amplificator se poate suprapune peste

semnalul util (muzical) æi devine periculoasã

pentru bobinajul difuzoarelor, defectându-l

prin efect Joule (termic). Rebobinarea unui

difuzor de putere mare implicã costuri

ridicate. Componenta continuã apare, de

exemplu, la strãpungerea condensatorului

electrolitic de mare capacitate de la ieæirea

amplificatoarelor cu tranzistoare sau la

amplificatoarele în punte defectuos reglate

(etajele nu "lucreazã simetric"). Detectarea

acestui defect impune din partea modulului

de protecåie debranæarea sarcinii æi

semnalizarea unei stãri de avarie (eroare).

Cele douã funcåii prezentate mai sus, res-

pectiv anclanæarea temporizatã a sarcinii æi

deconectarea acesteia la apariåia unei compo-

nente de curent continuu, sunt realizate de

montajul în kit realizat de Velleman, pe care îl
prezentãm. Funcåiile sunt semnalizate optic,

respectiv LED-urile "WAIT" æi "ERROR". De

asemenea, este prevãzutã o a treia funcåie,

respectiv comutare manualã a sarcinii, de la

un întrerupãtor montat pe panoul frontal al

casetei.

Protecþie pentru

incintele acustice

K4700

Într-un sistem audio incintele acustice

sunt echipamente cu preå relativ mare.

Protejarea acestora se impune,

montajele electronice pentru

realizarea acestei funcåii fiind simple.

Fig. 1

Schema electricã a modului de protecåie pentru incintele acustice
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Caracteristici tehnice

- Temporizare la anclanæare: ± 6s, semnali-
zare opticã – LED "WAIT"; 

- Protecåie la componenta continuã la

ieæire: ± 1V, semnalizare opticã – LED

"ERROR";

- Tensiune maximã de intrare: 200Vvv +

DC;

- Curent maxim comutat: 10A.

Recomandat pentru: amplificatoare cu
alimentare simetricã sau asimetricã (în acest
ultim caz temporizarea se poate mãri din
cauza condensatorului electrolitic de la ieæirea
amplificatorului).

Din punct de vedere al topologiei schemei

electrice, montajul are o construcåie simetricã,

cu 2 canale, fiecare cu ieæire pe câte un releu

(este realizat în variantã stereo).

Temporizarea æi detecåia de componentã
continuã se realizeazã cu etaje de amplifica-

toare operaåionale.

Operarea manualã se face cu butonul

opåional LS OFF.

Alimentarea cu tensiune se face direct de

la reåea prin intermediul transformatorului cu

prizã medianã la ieæire.

În ceea ce priveæte modul de conectare al

montajului (placa P4700) în lanåul audio, în

figurile 2 æi 3 sunt prezentate sugestiile pentru

amplificator stereo æi respectiv, amplificator cu

ieæire în punte. Acest mod trebuie întocmai

respectat.

Valorile componentelor din schemã sunt:

D1...D10 = 1N4148, ZD1 = DZ6V8;

D11...D14 = seria 1N4000; R1...R2 = 3k3;

R3...R7 = 8k2; R8...R11 = 330k; R14...R17 =
47k; R18 = 47Ω; R19...R20 = 680Ω;

R21...R22 = 100k/0,5W; T1...T3 = BC547; T4

= BC517; C1...C6 = 1µ; C7...C10 = 100µ;

C11 = 220µ; C12...C13 = 470µ; IC1 =

LM324.

Dacã amplificatorul este de tip alimentare
asimetricã, atunci se monteazã æi R23...R26 =

1k2/1W în poziåie verticalã. Atenåie! Acestea

nu se vor monta la un amplificator cu

alimentare simetricã.

Modul de amplasare al componentelor pe

cablajul imprimat este prezentat în figura 4.

Kit-ul este oferit în variantã neasamblatã.

Realizat îngrijit montajul va funcåiona bine.♦

Fig. 2

Modul de conectare al montajului în lanåul audio, atunci când

amplificatorul este în variantã stereo (douã canale)

Fig. 3

Modul de conectare al montajului în lanåul audio, atunci

când amplificatorul este în varianta punte

Fig. 4

Amplasarea

componentelor pe cablaj
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Defectele de interfaåã cu utilizatorul

sunt cel mai des întâlnite. În numãrul

anterior s-au prezentat acest tip de

defecte la modelul 

de telefon Ericsson A1018. 

Se continuã cu analiza defectelor la un

alt model din generaåia mai veche,

respectiv T18 sau T10, care sunt

similare funcåional (telefoanele din

generaåia nouã mai au pânã "îæi

stabilesc" defectele tipice).

V
or fi analizate defectele de naturã

audio (defectarea cãætii, microfonului

sau hands-free nefuncåional), ale dis-

play-ului sau de încãrcare.

Prezentarea debuteazã cu analiza defecte-

lor generate de blocul audio.

Recepåia semnalului audio lipseæte

Din punct de vedere mecanic, casca

telefonului Ericsson T18 este montatã pe faåa

frontalã a cablajului, legãtura cu placa de

bazã realizându-se la conectorul J810 (figura

1).
Pentru început, se realizeazã o inspecåie

vizualã asupra întregii plãci de bazã a

telefonului, æi în special a pãråii audio, indicate

în figura 1, dacã existã impuritãåi sau urme de

lichide pãtrunse în interiorul telefonului. Se

recomandã a se începe operaåia de depanare

prin schimbarea feåei frontale (carcasa)

aparatului; aceasta include æi casca. Dacã

casca este bunã (analizatã cu un ohm-metru)

se verificã dacã lipiturile conectorului sunt

corecte. Rezistenåa mãsuratã între bornele

conectorului J810 (ale cãætii) trebuie sã fie de

cca. 14kΩ, iar dacã nu este corectã se verificã

condensatorul C842 (figura 1). 

Dacã acestã operaåie nu oferã nici un
rezultat se verificã cu ohm-metrul rezistenåa

electricã a fiecãrui pin al conectorului J810

faåã de masa telefonului (1MΩ). Dacã se

mãsoarã o valoare mult mai mare se trece la

înlocuirea condensatoarelor C840 æi C841

(figura 1).

Dacã defectul nu se rezolvã, atunci este

mult mai complex. Se poate ca pinii circuitului

integrat (specializat), notat N800 (figura 2), sã

prezinte lipituri reci ori este defect chiar

circuitul. Se încearcã o ultimã soluåie, respectiv

refacerea lipiturilor reci cu ajutorul unei staåii

de aer cald pentru lipit SMT. Operaåia trebuie

sã se realizeze cu grijã, pentru a nu deplasa de

pe pad-uri, prea mult, circuitul integrat sau a

nu-l încãlzi excesiv de mult. Operaåia de

înlocuire a unei astfel de componente este

destul de dificilã æi nu se recomandã a fi

realizatã fãrã echipamente de lipire/dezlipire

profesionale SMT. Se recomandã, în acest

ultim caz, ca aparatul sã fie analizat de un

service autorizat de producãtor.

Transmisia semnalului audio

nu se efectueazã

Conectorul microfonului se aflã montat pe

placa de bazã lângã conectorul de încãrcare

(figura 2). Majoritatea defectelor care scot

microfonul din funcåioanare sunt de naturã

mecanicã. Se verificã sistemul de conectare -

X830 - dacã este oxidat sau prezintã lipituri

Service GSM (X)

Prezentare hardware 
ºi defecte tipice
Croif V. Constantin
croif@elkconnect.ro
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reci cu placa de bazã, la pad-uri. Un defect

des întãlnit este al condensatoarelor C815 æi

C820. Ele se defecteazã sau se dezlipesc de

pe pad-uri, deoarece sunt aproape de

conectorul microfonului (în urma manevrãrii

dese în operaåii de service).

Se fac urmãtoarele mãsurãtori (figura 2):

- rezistenåa electricã la bornele condensa-

toarelor C850 æi C851 (>100kΩ),

- rezistenåa R814, R817 (1kΩ) æi R818

(19KΩ).

Se verificã dacã pinii 13…17 ai circuitului

N800 prezintã lipituri reci.
Dacã în urma acestor verificãri totul este în

regulã, se înlocuiesc condensatoarele C818 æi

C819.

Dacã defectul nu este eliminat, se impun

urmãtoarele mãsurãtori la conectorul X830

(figura 2):

- între cei doi pini ai conectorului trebuie sã

se mãsoare cca. 28kΩ, altfel este defect

C815,

- rezistenåa pinului 1 a lui X830 cãtre masã

trebuie sã fie cca. 27kΩ; pentru o valoare

incorectã se urmãreæte dacã R812 æi R814 au

470Ω fiecare, alfel este defect cablajul

(întrerupere) cãtre microfon,

- rezistenåa pinului 2 a lui X830 trebuie sã
fie cca. 470Ω, altfel pentru o valoare

mãsuratã mai micã se înlocuieæte C820, iar

pentru o valoare mai mare R820 (470Ω).

Dacã defectul nu se rezolvã, se recomandã

æi în acest caz ca aparatul sã fie vãzut de un

service autorizat.

Atât microfonul, cât æi casca

telefonului, nu funcåioneazã

Se verificã dacã partea de placã marcatã în

figura 1 nu este foarte murdarã (oxizi). Se

curãåã cu alcool tehnic, cu ajutorul unei periu-

åe tari. Se mai verificã, în figura 3, prezenåa
tensiunii VDIG de 3,2V. Dacã este incorectã,

se revede capitolul "telefonul nu porneæte",

prezentat în urmã cu câteva numere ale

revistei.

Pe desenul din figura 2 se verificã prezenåa

semnalelor PHFI (la bornele lui R601 æi la pinul

70 a lui D600) æi EXTAUDI (la bornele lui

R605, respectiv pinul 67 a lui D600) - de valori

cca. 3,1V. În cazul în care aceste valori de

tensiuni (egale aproximativ) sunt mici, dar

atenåie! numai pe unul din pad-urile marcate

în figura 2, se scoate cu staåia de aer cald

SMT, unul din rezistoarele respective æi se

mãsoarã rezistenåa la pad-uri  cãtre masã

(>2MΩ). În cazul unei valori mult mai mici
existã un scurtcircuit în cablaj sau în D600,

care trebuie înlocuit. Dacã cele douã semnale

lipsesc pe ambele terminale ale celor douã

rezistoare, se mãsoarã rezistenåele lui R635 æi

R636 (cca. 22kΩ), iar dacã sunt defecte se

înlocuiesc. Dacã nu se întâmplã nimic, atunci

existã o întrerupere în cablaj.

Pe pad-ul marcat al acestor douã rezistoare

se masoarã de fapt tensiunea VDIG (3,2V),

astfel:

- dacã lipseæte la bornele celor douã

rezistoare, dar este prezentã la pinul 5 a lui

N702, atunci existã o întrerupere în cablajul

Fig. 1

Amplasarea componentelor pentru

defectul de “cascã nefuncåionalã”

Fig. 2

Amplasarea componentelor pentru defectul de “microfon neoperaåional”
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imprimat,

- dacã valoarea VDIG este corectã, atunci

sunt lipituri reci la N800 sau D600.

Microfonul de hands-free

nu opereazã

Defectul apare atunci când existã o întreru-

pere pe calea semnalului între microfonul de

hands-free æi cir-

uitul N800. Expli-

cativã este sche-

ma electricã de

principiu din figu-

ra 4 (a se urmãri

æi figura 5, pentru

identificarea pi-

nului la conec-

torul extern al

telefonului). Cele

mai multe defec-

te au ca o cauzã
directã depune-

rea de oxizi la

pad-urile acestui

conector - J602

(figura 5). El terbuie curãåat cu alcool tehnic

sau Kontakt PCC, iar mufa tratatã cu soluåie

pentru protecåia în timp a contactelor

electrice - din seria Kontakt de la Kontakt

Chemie.

Dacã defectul nu se rezolvã se fac

urmãtoarele mãsurãtori:

- rezistenåa cãtre masã a pinului 2 al

conectorului J602 - mai mare de 30kΩ, altfel

existã un scurtcircuit la pinul ATMS (figura 2)

æi se înlocuiesc F604 æi C669,

- rezistenåa la bornele condensatoarelor

C850 æi C851 (>100kΩ),

- componentele R830, C835, R825, C810,

R802, R805, C812 æi R803,

- lipituri reci la N800.

Se asambleazã telefonul fãrã a monta

conectorul extern (J602) æi se alimenteazã. Se

mãsoarã la apinul 2 a lui J602 semnalul ATMS

(3,1V). Dacã valoarea este incorectã,  se

mãsoarã pe R830 (pinul marcat) tensiunea

VDIG (3,2V), iar în cazul unei valori VDIG
corecte se verificã R830 (470Ω), R825

(3,3kΩ), C835 (rezistenåã >1kΩ) æi C810

(rezistenåã >5kΩ). Dacã valoarea VDIG este

incorectã, se revede capitolul "telefonul nu

porneæte".

În cazul în care valoarea mãsuratã la pad-ul

2 a lui J602 este corectã se verificã C810,

C812 (rezistenåã >5kΩ), R802 (10kΩ) æi R803

(1kΩ).

Casca hands-free-ului nu opereazã

Similar, defectul are cauzã primarã în

întreruperea semnalului între casca de hands-

free æi componenta N800 via conectorul J602.

Ca mai sus, se verificã la acest conector
depunerile de oxizi la pinii 1, 2 æi 4 æi se

mãsoarã rezistenåa catre masã a pinului 1, iar

pentru o valoare mai micã de 10kΩ se

înlocuiesc F601 æi C668 (figura 6).

Se verificã dacã la bornele lui C850 æi C851

rezistenåa este mai mare de 100kΩ, valorile

R806 æi R804 (ambele 100kΩ) æi dacã N800

nu prezintã pini cu lipituri reci.

Se mãsoarã rezistenåa la bornele

condensatorului C813 care trebuie sã fie mai

mare de 100kΩ, altfel existã defecte de cablaj

imprimat, fiind  mai greu de rezolvat.

Microfonul æi casca

hands-free-ului nu opereazã

Depunerea de oxizi la conectorul J602

poate fi principala cauzã a defectului.

Curãåarea cu alcool tehnic se impune.

Cu un ohm-metru se mãsoarã rezistenåa

de la pinul 3 a lui J602 la rezistorul R635,

respectiv de la pinul 5 la R636, ambele de

zero Ω. Absenåa indicã o întrerupere în

cablajul imprimat. La bornele lui R601 æi R605

trebuie sã se mãsoare cca. 1kΩ, altfel existã

pini cu lipituri reci la componentele N800 æi

D600, ca urmare a æocurilor mecanice, cel mai

probabil.

Fig. 3

Desen explicativ pentru evidenåierea

defectului de nefuncåionare cascã æi microfon

Fig. 4

Interfaåa cu

microfonul de

hands-free

Fig. 5

Aspectul pad-urilor conectorului J602
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Defect al funcåiei de muting

Se efectueazã un apel telefonic,

mãsurându-se în acelaæi timp tensiunea între

pinul 4 - AGND - æi pinul 6 - Mute - al

conectorului extern; valoarea trebuie sã fie de

3,2V. Dacã aceastã valoare existã, defectul

este al hands-free-ului. Dacã nu existã

tensiune, se verificã dacã sunt lichide în zona

conectorului.

Mai pot fi defecte siguranåa F605, R602

sau chiar D600.

Defecte ale sistemului de afiæare

(display)
Se vor prezenta în continuare defectele

care privesc afiæarea informaåiei pe display.

Acesta face contact cu PCB-ul printr-un

conector elastomeric. În figura 7 se identificã

cele cinci pad-uri de pe cablaj corespunzãtoa-

re display-ului.

Lipsesc segmente pe display

Defectul se manifestã prin lipsa unei (unor)

linii din matricea display-ului, informaåia fiind

greu de vizualizat sau uneori apropae

imposibilã. Defectul are douã cauze sigure:

prezenåa lichidelor în telefon sau display-ul

este defect.

Display-ul nu afiæeazã

În acest caz, depistarea defectului debu-

teazã cu operaåia de mãsurare a consumului

de curent al telefonului prin înserierea

coordoanelor multimetrului (poziåionat pe o

scalã mai mare de 200mA ) cu borna de plus

a bateriei, respectiv a mufei corespunzãtoare
telefonului. Dacã consumul mãsurat este mai

mare de 200mA, sigur display-ul prezintã

defect mecanic - respectiv este fisurat sau

elastomerul nu este fixat corespunzãtor. Dacã

consumul este mai mic de 200mA, se curãåã

cablajul  telefonului cu alcool tehnic.

Pe pad-urile de pe cablaj ale display-ului

trebuie sã se mãsoare în condiåii normale

valorile de tensiune indicate în figura 7.

Dacã I2CDAT æi I2CCLK lipsesc se verificã

R619 æi R620 (6,8kΩ), R615 (0 Ω), R614

(10kΩ) - vezi figurile 7 æi 8. Dacã toate aceste

valori sunt corecte se mãsoarã rezistenåa de la

pad-ul I2CDAT cãtre masã (>10kΩ), iar pentru

o valoare micã se înlocuieæte V750; pot sã
existe lipituri reci la D600 sau acesta sã fie

defect.

Dacã tensiunea VLCD nu este corectã, pot

fi defecte: R480 (dacã nu existã 3,8V la pinul

1 a lui V611), C633, siguranåa F620 arsã,

condensatoarele C634 æi C636. Dacã nu

existã un scurtcircuit la bornele acestor

condensatoare se înlocuieæte D600 (dacã este

posibil!).

În cazul unei valori VLCD mai mare de 6V

se înlocuieæte dioda V608 (figura 8); pentru

VLCD<2,5V se verificã V608 æi V611.

Împreunã cu aceste diode se înlocuiesc

totodatã æi C634 æi C636. Dacã VLCD

continuã sã rãmânã incorectã, atunci se
verificã continuitatea traseului de cablaj de la

pad-ul VLCD la pinul 2 al lui V608.

Display-ul afiæeazã o matrice

completã (contrast excesiv)

Defectul mai poate fi denumit æi "display

negru" (Atenåie! nu cel fisurat). Pot fi defecte

componentele R807, R808 sau C824. S-au

întâlnit cazuri când defectul era de naturã

Fig. 6

Interfaåa cu casca de

hands-free

Fig. 8

Semnificaåia pad-urilor display-ului

Fig. 7

Desen explicativ pentru defectul de “muting nefuncåional”

continuare în pagina 27
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M
EDER electronic a fost înfiin-

åatã de Bernhard Meder în anul

1981, la Singen-Germania, cu

obiect iniåial de activitate vânzãri æi service

pentru echipamente radio æi de telecomunica-

åii. Numele de MEDER electronic este adop-

tat în 1985 când o gamã de produse destinate

industriei de comunicaåii a fost dezvoltatã. Un

an mai târziu, la Singen firma se stabileæte

într-o nouã clãdire, adaptatã noilor cerinåe de

producåie. În acelaæi timp, pe plan interna-
åional, apare prima filialã, în Elveåia. Firesc, ca

urmare a dezvoltãrii, în 1987 este achiziåionat

producãtorul de relee Reed ESF Weidner.

Dupã 1990, ca urmare a deschiderii spaåiu-

lui est-european, este înfiinåatã în Cehia la

Praga, o filialã pentru asamblare æi distribuåie

în fostele åãri socialiste. În anul 1993, odatã cu

nou formata filialã MEDER Reed GmbH, la

Großbreitenbach / Thüringen (Germania),

pentru producerea senzorilor æi releelor Reed

proprii, se obåine certificarea ISO9001.

Azi, MEDER electronic oferã o gamã largã

de relee Reed pentru aplicaåii speciale sau de

opto-cuploare ca urmare a “preluãrii” grupu-

lui ELFEIN GmbH din Frankfurt / Main, în anul
1995. Un an mai târziu, suprafaåa de birouri æi

spaåii de producåie din Singen se extinde la

400m2. În acelaæi timp se trece  æi peste ocean,

cu o filialã proprie în Statele Unite la Taftville.

Între 1996 æi 1999 au loc diverse modificãri

(transformarea în societate pe acåiuni, schim-

bãri de nume ale achiziåiilor, etc.) æi extinderi

în Asia. Firma îæi mutã birourile (anul 2000)

într-un centru nou - Engen-Welschingen æi

obåine certificatul QS9000. Filiala din Praga a

obåinut æi ea de curând certificatul de calitate

ISO9001.

În urmã cu aproximativ douã luni (iunie

2003) MEDER electronic a lansat un nou

birou de vânzãri la Paris-Franåa.

Releele Reed produse de MEDER electronic

se bucurã de o bunã apreciere în rândul

proiectanåilor æi tehnicienilor din industria de

comunicaåii æi security, datoritã respectãrii

standardelor de calitate ISO9001 æi fiabilitãåii

verificate în practicã.

Produsele firmei se împart în: relee Reed,

senzori Reed - diverse forme, comutatoare

Reed (pentru utilizare în contactele magnetice

din sistemele de alarmã, de exemplu), senzori

de nivel Reed (vezi numãrul anterior al revistei),

magneåi pentru senzori sau optocuploare.

De remarcat sunt releele Reed relizate în

diverse forme, capsule DIP (de circuit integrat),

SIP (Single Inline Package, SMD (seria CRF sau
CRR destinate utilizãrii în montaje radio,

impedanåã 50Ω, 7MHz).

Pentru o pãrere de ansamblu vã invitãm sã

vizitaåi site-ul de Internet al firmei,

www.meder.com. Produsele sunt prezentate

detaliat, cu fotografie æi dimensiuni de gaba-

rit, grupate pe categorii.

În format .pdf se pot vizualiza detalii, cum

ar fi: dimensiuni, semnificaåie pini, schema

internã, caracteristici electrice pentru fiecare

model în parte, curbe de rãspuns, etc.

La Conex Electronic pot fi gãsite o parte din

componentele oferite de MEDER electronic.  ♦

MEDER electronic
carte de vizitã

MEDER electronic se distinge prin

inovaåie, fiind liderul de piaåã al

componentelor bazate pe tehnologia

Reed. Firma produce o gamã largã de

relee Reed, senzori sau comutatoare

Reed, cu aplicaåii directe în sectoarele

de telecomunicaåii, security, auto,

echipamente de test æi mãsurare, etc.

www.meder.comwww.meder.com

ISO 9001
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Introducere

Problema mãsurãrii impedanåelor în cadrul

aparaturii electronice pare pentru mulåi dintre

electroniæti o chestiune ce nu prezintã nici un

fel de secret. Din pãcate, nu de puåine ori, tra-

tarea cu superficialitate a tehnicilor æi metode-

lor de evaluare a impedanåelor a condus la

rezultate eronate æi la mãrirea timpului de de-

panare sau punere în funcåiune a unui produs. 

O greæealã este aceea cã încã se face
confuzia între mãrimile fizice impedanåã æi

rezistenåã. În plus, unii practicieni considerã cã

termenul de impedanåã este strict asociat

structurilor RLC sau componentelor electro-

nice de acest tip. Chiar dacã uneori sunt

necesare echipamente profesionale æi scumpe

(de tipul analizorului de reåea vectorial) pentru

estimarea unor structuri æi dispozitive com-

plexe, trebuie precizat cã mãsurarea transfor-

matoarelor, diodelor, tranzistoarelor, amplifi-

catoarelor, antenelor, dispozitivelor LCD sau

bateriilor, din punctul de vedere al unor impe-

danåe care le caracterizeazã, reprezintã o cale

performantã de evaluare a lor.

În cele ce urmeazã vor fi prezentate noåiu-

nile teoretice legate de impedanåã æi

mãsurarea acesteia, precum æi metode prac-

tice, monturi necesare, configuraåii de conec-

tare æi instrumente de mãsurare. În final va fi

prezentat analizorul de reåea vectorial aflat în
dotarea Centrului de Electronicã Tehnologicã

æi Tehnici de Interconectare din cadrul

Facultãåii de Electronicã æi Telecomunicaåii din

Bucureæti, analizor ce stã la dispoziåia specia-

liætilor interesaåi.

Pornind de la fundamente, trebuie spus cã

impedanåa (notatã prin Z) este o mãrime fizicã

de naturã electricã extrem de importantã ce

permite caracterizarea componentelor æi

circuitelor electronice, precum æi materialelor

utilizate în industria

electronicã. Ea se defi-

neæte ca fiind opoziåia

totalã a unui dispozitiv

sau circuit electronic la
trecerea curentului alter-

nativ de o frecvenåã datã

æi este o mãrime com-

plexã reprezentatã grafic

printr-un vector plan

rotitor (fazor) în cadrul

unui plan în care axa XX'

este axa realã iar YY' axa

imaginarã (diagramã

fazorialã). Vectorul impe-

danåã prezintã o parte

realã (rezistenåa - R) æi

una imaginarã (reactanåa

- X), dupã cum se observã în figura 1. Impe-

danåa poate fi reprezentatã în forma

complexã (1) sau în forma polarã (2).

(1)

(2)

Relaåiile (1) æi (2) conduc la relaåiile derivate

(3):

(3)

În unele cazuri este de preferat (din

considerente matematice) folosirea unei alte

mãrimi fizice de naturã electricã æi anume a

inversului impedanåei. Aceastã mãrime se

numeæte admitanåã (Y) æi este formatã (relaåia

4) dintr-o parte realã (conductanåa - G) æi una

imaginarã (susceptanåa - B).

(4)
Unitatea de mãsurã a impedanåei este ΩΩ -

ohm iar a admitanåei S - siemens. În unele

cãråi mai vechi poate fi întâlnitã pentru admi-

tanåã unitatea mho, inversul cuvântului ohm,

ca replicã a faptului cã admitanåa este inversul

impedanåei. Cum România (membrã a

Convenåiei Metrului din 1883) a adoptat

Sistemul Internaåional de Unitãåi (SI) la data de

31 august 1961, este bine ca specialiætii

români sã utilizeze în vorbire æi scriere unitatea

corectã, "siemens". Impedanåa este uzual

folositã în cazul conectãrii în serie, în timp ce

admitanåa este utilizatã în special în cazul

Mãsurarea practicã

a impedanåelor

în aparatura electronicã (I)
Norocel - Dragoº Codreanu
Facultatea Electronicã ºi Tc., UPB-CETTI

noroc@cadtieccp.pub.ro

Fig. 1

Impedanåa Z, funcåie de rezistenåã æi

reactanåã
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conectãrii în paralel. Sigur cã nimic nu opreæte

proiectantul sã foloseascã impedanåa æi în

cazul paralel dar acest lucru este mai puåin

avantajos din punct de vedere matematic

(figura 2).

Reactanåa este de douã tipuri: inductivã

(XL) æi capacitivã (XC). Astfel:

(5)
unde

L - inductanåa;

C - capacitatea;

f - frecvenåa de lucru;

ω - frecvenåa unghiularã (pulsaåia).

În acest fel mãrimea fizicã reactanåã din

figurile anterioare poate fi înlocuitã cu o

inductanåã sau cu o capacitate (figura 3).

În mod similar se petrec lucrurile æi cu

admitanåa, în a cãrei componenåã se poate

gãsi susceptanåã inductivã sau capacitivã. În

figura 4 sunt prezentate grupãri tipice serie æi

paralel æi diagramele fazoriale de impedanåã æi

admitanåã.

În ceea ce priveæte factorul de calitate (Q),

acesta este o mãsurã a puritãåii impedanåei în

cazul structurilor inductive æi capacitive (cât de

apropiatã este aceasta este de reactanåa purã).

Se cunoaæte faptul cã un inductor (termen mai

general pentru noåiunea de bobinã) este cu

atât mai bun cu cât factorul de calitate este

mai mare, deci impedanåa este mai apropiatã

de reactanåa purã æi de pierderi ohmice nule.

Factorul de calitate este definit la rezonanåã æi

reprezintã raportul dintre energia stocatã într-

o componentã æi energia disipatã de respectiva

componentã. Q este o mãrime adimensionalã.

(6)

În figura 4 æi relaåia 6 se poate vedea cã

factorul de calitate este invers proporåional cu

tangenta de pierderi, crescând cu scãderea

Fig. 2

Grupãri serie æi paralel

Fig. 3

Inductanåã æi capacitate ce genereazã cele

douã forme de reactanåã (inductivã æi

capacitivã)

Fig. 4

Relaåii între parametrii impedanåã / admitanåã
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acesteia. În mod ideal, pentru pierderi tinzând

spre zero Q tinde spre infinit. Uzual, factorul

de calitate este asociat inductoarelor; la

condensatoare mãrimea folositã pentru a pre-
ciza calitatea lor este inversul lui Q æi anume

factorul de disipaåie (D).

(7)

Trebuie fãcutã observaåia cã, în general, un

condensator este o componentã mai aproape

de ideal decât un inductor (a se face compa-

raåia factorilor de mai sus).

Deoarece impedanåa este o mãrime com-

plexã, mãsurarea ei se poate face doar prin

mãsurarea a cel puåin douã valori. Multe impe-

danåmetre moderne mãsoarã pãråile realã/

imaginarã ale vectorului impedanåã æi apoi

convertesc datele obåinute în diverse mãrimi de

interes, cum ar fi: IZI, IYI, θθ, R, X, G, B. Utili-

zatorul trebuie doar sã conecteze componenta,
circuitul sau matrialul de mãsurat la aparatul de

mãsurã. Totuæi, câteodatã instrumentul poate

afiæa valori neaæteptate. Cauzele posibile pot fi

utilizarea unei tehnici de mãsurare incorecte,

introducerea de erori prin folosirea unor mon-

turi neadecvate sau realizarea unei configuraåii

de mãsurã înacceptabile pentru cazul în speåã. 

În ceea ce priveæte mãsurarea practicã, de

la început trebuie precizat cã în electronica

realã nu existã elemente pur rezistive sau pur

reactive ci doar combinaåii ale acestora. Orice

inductor/condensator are asociate æi pierderi,

dupã cum orice rezistor are asociate æi fe-

nomene de înmagazinare a câmpului electric/

magnetic. În concluzie, toate componentele/

dispozitivele din lumea realã sunt însoåite de

efecte parazite: inductanåe nedorite în rezis-

toare, rezistenåe nedorite în condensatoare,

capacitãåi nedorite în inductoare, etc. Evident,

materiale æi tehnologii de fabricaåie diferite

produc elemente parazite diferite æi afecteazã

componenta fabricatã, care ideal ar fi trebuit

sã fie... idealã! O componentã realã conåine o

multitudine de elemente parazite. Combina-

åia dintre elementul primar al componentei

reale æi elementele parazite conduce la apari-
åia unui circuit complex, structurã pasivã

alcãtuitã din grupãri serie/paralel de elemente

ideale RLC. În figura 5 este prezentat cazul

unui condensator real care, pe lângã capaci-

tatea de interes, prezintã multiple elemente

parazite.

În aceastã figurã C1 este capacitatea utilã,

de interes în aplicaåiile practice (care pãrea, la

prima vedere, a fi singura mãrime fizicã

aparåinând condensatorului), R1 este rezisten-

åa de izolaåie, mãrime ce evidenåiazã pierderile

prin conducåie în dielectric, R2 este rezistenåa

cauzatã de pierderile prin polarizaåie iar L1,

L2, R3, R4 inductanåele æi rezistenåele

terminalelor. Ar mai trebui spus, dacã circuitul
echivalent din figurã se considerã a fi... insufi-

cient de complex, cã, pe lângã inductanåa

parazitã a terminalelor, mai existã æi induc-

tanåa parazitã a armãturilor!

Åinând cont de cele de mai sus, se poate

spune cã o componentã electronicã prezintã

trei tipuri de valori: valoarea idealã (de inte-

res), valoarea efectivã æi valoarea mãsuratã.

Valoarea idealã este valoarea în care nu sunt

luate în considerare efectele parazite (C1 din

figura 5), valoarea efectivã este cea care ia în

considerare nedoritele efecte parazite iar

valoarea indicatã (mãsuratã) este valoarea

obåinutã prin intermediul unui aparat sau

echipament de mãsurã. În plus faåã de cele
discutate la valoarea efectivã, ea refectã

pierderile æi imprecizia instrumentului. Prin

compararea celor trei valori specialistul elec-

tronist poate stabili acurateåea mãsurãtorii æi

poate decide asupra repetãrii unor mãsurãtori

ce nu par realiste.

Metode practice de mãsurare

a impedanåelor

Mãsurarea impedanåelor se poate realiza

prin intermediul unei palete largi de metode,

fiecare prezentând propriile avantaje æi

Fig. 5

Condensator real æi

circuitul sãu

echivalent

Fig. 7

Metoda

rezonanåei

Fig. 6

Metoda punåii
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dezavantaje. Utilizatorul trebuie mai întâi sã

studieze cerinåele æi condiåiile de mãsurare æi

abia apoi sã aleagã metoda corespunzãtoare,

luând în considerare diveræi factori, cum ar fi

gama de frecvenåã, domeniul de mãsurã,

precizia necesarã æi, nu în ultimul rând, costul

echipamentului de mãsurã æi timpul necesar

efectuãrii operaåiei. Utilizatorul trebuie sã

aleagã soluåia optimã deoarece nu existã

metodã care sã corespundã tuturor cerinåelor

din practicã æi care sã asigure toate capabi-

litãåile de mãsurare.

Mai jos se prezintã æase metode uzuale
pentru mãsurarea impedanåelor în gama de

frecvenåã de pânã la 1 GHz. În tabelul 1 pot fi

remarcate avantajele æi dezavantajele acestor

metode. În plus, tabelul listeazã domeniul de

frecvenåã pentru care acestea pot fi utilizate æi

gama de aplicaåii uzuale ale acestora. De

exemplu, din punctul de vedere al preciziei de

mãsurare æi uæurinåei în utilizare, metoda

punåii cu autoechilibrare este cea mai bunã

alegere pentru mãsurãtori pânã la 40 MHz,

între 40 MHz æi 100 MHz metoda I-U iar peste

100 MHz metoda analizei de reåea ("Network

Analysis Method").

1. Metoda punåii

Aceastã metodã este cunoscutã chiar æi de

începãtori (figura 6). Când aparatul de

mãsurã nu mai detecteazã o curgere de

curent prin diagonala punåii, se spune cã

puntea a ajuns la echilibru æi valoarea

impedanåei necunoscute ZX se obåine cu

ajutorul relaåiei:

,

Z1...Z3 fiind impedanåele cunoscute din

celelalte trei braåe ale punåii. 

Diverse aplicaåii necesitã ca elementele din

braåele punåii sã fie R, L, C sau combinaåii ale

acestora. În curent continuu se pot întâlni

puntea Wheatstone sau puntea dublã Kelvin
(pentru mãsurarea rezistenåelor mici) iar în

curent alternativ punåile Sauty æi Wien (atunci

când braåele pur rezistive sunt alãturate) sau

Hay æi Maxwell (atunci când braåele pur

rezistive sunt opuse).

2. Metoda rezonanåei

Mãsurarea impedanåelor în domeniul

frecvenåelor înalte se poate face prin utilizarea

proprietãåilor circuitului oscilant. Când acest

circuit este adus la rezonanåã  (prin inter-

mediul unui condensator variabil C1), impe-

danåa necunoscutã (circuitul serie LX, RX) este

Fig. 8

Metoda I-U

Fig. 9

Metoda analizei

de reåea

Fig. 10

Metoda TDR

Fig. 11

Metoda punåii cu

autoechilibrare
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obåinutã din frecvenåa de test, valoarea capa-

citãåii condensatorului æi valoarea factorului

de calitate Q. 
Acordul circuitului oscilant (fenomenul de

rezonanåã) poate fi pus în evidenåã prin

maximul indicaåiei unui voltmetru electronic

conectat în paralel pe condensator sau prin

maximul indicaåiei unui miliampermetru cu

termocuplu plasat în serie cu circuitul.

Deoarece pierderile circuitului de mãsurã sunt

foarte reduse, se pot mãsura valori ale lui Q de

pânã la 1000. În afarã de conectarea directã

din figurã, se pot realiza conectãri serie sau

paralel pentru o gamã largã de mãsurãtori.

3. Metoda I-U

Impedanåa necunoscutã ZX poate fi

calculatã prin intermediul tensiunii mãsurate
æi curentului. Curentul este calculat utilizând

tensiunea mãsuratã de voltmetrul V2 pe o

rezistenåã precisã æi cunoscutã de valoare

micã, R1. În practicã se utilizeazã de obicei un

transformator cu pierderi mici în locul

rezistorului R1, pentru a a preveni efectele

cauzate de plasarea lui în circuit. Totuæi æi

transformatorul introduce efecte negative,

limitând capãtul de jos al gamei de frecvenåã

aplicabile. Voltmetrul V1 mãsoarã tensiunea

la bornele întregului circuit.

4. Metoda analizei de reåea

(de diport)

În mare (deoarece echipamentul este ex-

trem de complex) un analizor de reåea

vectorial se prezintã conform schemei din

figura 9. Oscilatorul aparatului genereazã un

semnal de test care este transmis spre

impedanåa de mãsurat. Se utilizeazã un

cuplor direcåional sau o punte pentru

detectarea semnalului reflectat æi aparate de

mãsurã adecvate (în cazul cel mai simplu

voltmetre) pentru operaåia de mãsurare

efectivã. Deoarece aceastã metodã mãsoarã
reflexia obåinutã în punctul în care se plaseazã

impedanåa necunoscutã (DUT - Device Under

Test, în limba englezã), ea este aplicabilã în

domeniul frecvenåelor înalte. Coeficientul de

reflexie se obåine prin mãsurarea raportului

dintre semnalul reflectat de DUT æi cel

incident.

5. Metoda TDR

Aceastã metodã mãsoarã rãspunsul în

domeniul timp al DUT æi este foarte

asemãnãtoare principiului de funcåionare al

radarului. Semnalul incident este un semnal

treaptã sau un impuls iar semnalul reflectat

este detectat prin intermediul unui cuplor

direcåional æi este afiæat în domeniul timp pe
ecranul unui monitor (osciloscop). Æi aceastã

metodã este aplicabilã în domeniul

frecvenåelor înalte.

Cititorii revistei pot gãsi informaåii mai

multe despre aceastã metodã în numãrul

11/2002 al revistei Conex Club.

6. Metoda punåii cu autoechilibrare

În cazul acestei metode curentul dat de

generatorul de semnal parcurge DUT, trecând

de asemenea prin rezistorul R1. Joncåiunea

comunã dintre impedanåa de mãsurat æi rezistor

este numitã "punct de masã virtual" deoarece

impedanåa de intrare æi câætigul în buclã

deschisã al amplificatorului sunt foarte mari.
Pentru a acoperi o gamã largã de frecvenåã, în

practicã se utilizeazã, în locul amplificatorului,

un detector de nul æi un modulator. Rezultatele

se citesc pe voltmetrul V2. ♦

Bibliografie
[1] Honda M., "The impedance measurement
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[2] Nicolau E., Beliæ M., "Mãsurãri electrice æi
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[3] ***, Internet,  site-urile firmelor Hewlett-
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Tabelul 1
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C
a urmare a interesului mare manifestat

de cititori pentru prezentãrile

anterioare, oferim alte aplicaåii de

microfon cu emiåãtor FM pentru banda

88...108MHz, ce poate radia pe o razã de

50...60m.

Schema electricã este simplã æi are o bunã

stabilitate, modulaåia fiind realizatã cu

ajutorul unei diode varicap (de tip BB909).

Etajul oscilator de înaltã frecvenåã este

realizat cu tranzistorul TR1 (tip 2N2222).

Modularea în frecvenåã a acestuia se face cu

semnalul audio captat de microfon (MIC 1) æi

amplificat cu IC1 (tip TL081). Etajul cu

tranzistorul TR2 este un preamplificator de

semnal de înaltã frecvenåã - semnal modulat

FM - care “atacã” o antenã de cca. 74cm,

realizatã din conductor de Cu sau Al. Acordul

se realizeazã din trimer-ul C9, în paralel pe

(C8 + DV1) æi C10 - L1.

Bobina L1 se realizeazã pe un dorn sau

burghiu metalic de ø6 æi are 5 spire din

conductor Ag de 1mm. Lungimea acesteia

trebuie sã fie de 10mm (vezi figura 2) æi se

face o prizã la 2,5 spire.

JAF1 este un æoc de radiofrecvenåã cu 32

de spire din CuEm de 6/10 pe o feritã ø3. Nu

este criticã.

Alimentarea se face de la o baterie de 9V.
Valorile componentelor din schemã sunt:

R1, R9, R13 = 10k; R2...R5, R15 = 22Ω; R6 =

220k; R7, R10, R14 = 100k; R8 = 47k; R11 =

47Ω; R12 = 12k; C1, C3, C14 = 10µ; C2 =

56n; C4 = 470n; C5 = 47p; C6, C17 = 100n;

C7 = 33p; C8 = 4p7; C9 = trimer 2-15p; C10

= 8p2; C11, C13 = 22p; C15 = 1n; C18 =

100p; TR1, TR2 = 2N2222; DV1 = BB909; IC1

= TL081; L1 æI JAF1 = vezi text.

Prelucrare dupã Electronique et Loisirs

magazine, nr. 49. ♦

Miniemiåãtor
FM

de micã putere

Fig. 1 Schema electricã a miniemiåãtorului FM

Fig. 2 Realizarea bobinei L1

Fig. 3 Cablajul montajului

Fig. 4 Amplasarea componentelor la cablaj
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S
e prezintã modul de proiectare al unui

transformator monofazat de reåea, pre-

cum æi interfeåele grafice de calcul, prin

intermediul cãrora este redus considerabil tim-

pul de proiectare, iar siguranåa în ceea ce

priveæte rezultatele obåinute este maximã.

Interfaåa graficã principalã este prezentatã
în figura1. Descrierea acesteia a fost fãcutã în

numerele trecute ale revistei æi nu mai este

reluatã.

Prin selectarea submeniului "TRANSFOR-

MATOR" al meniului principal "CALCUL" pe

ecran va fi focalizatã interfaåa graficã din

figura 2, fãrã nici o valoare numericã.

Elemente de calcul pentru 

proiectarea unui transformator

Se face precizarea cã algoritmul de calcul

descris în continuare este aplicabil transfor-
matoarelor cu tole E+I realizate din Fe-Si.

A proiecta un transformator de reåea
înseamnã a alege secåiunea miezului acestuia,

S (cm2), în funcåie de puterea P (W) cerutã de

la secundar (practic în funcåie de puterea

consumatã de sarcina alimentatã de transfor-

mator), æi a calcula numãrul de spire al înfãæu-

rãrilor primarã æi secundarã, precum æi

diametrul conductoarelor de bobinaj utilizate

pentru fiecare înfãæurare.

ÎPuterea furnizatã de circuitul secundar, P2,

este egalã cu cea absorbitã de circuitul primar

de la reåeaua electricã P1 (teoretic):

(1); unde:

U1 (V) este tensiunea aplicatã înfãæurãrii

primare, practic tensiunea reåelei electrice;

U2 (V) este tensiunea obåinutã la bornele

înfãæurãrii secundare;

I2 (A) este curentul furnizat de înfãæurarea

secundarã (curentul cerut de sarcina alimen-

tatã de transformator);

I1 (A) este curentul absorbit de înfãæurarea

primarã de la reåeaua electricã.

Dependenåa dintre puterea cerutã de la

transformator æi secåiunea miezului acestuia

este (teoretic) datã prin relaåia (2):

sau (2);

De exemplu, pentru o putere de 100W
furnizatã de circuitul secundar este necesar un

transformator cu secåiunea miezului de 10cm2.

Reamintim cã suprafaåa miezului unui

transformator se calculeazã înmulåind înãlåi-

mea pachetului de tole cu lãåimea lamei

centrale a tolei de tip E.

Interfaåã graficã 

– proiectarea

asistatã de PC a

transformatoarelor –

(III)
Leonard Lazãr

lazarleo@yahoo.com

Se încheie prezentarea interfeåelor

grafice aplicative pentru proiectarea

asistatã de calculator a unor circuite

electronice clasice. Mini-serialul a

prezentat, pe parcursul a trei numere

de revistã, metode de proiectare

pentru circuitele de temporizare cu

circuitul integrat 555, stabilizatoarele

de tensiune cu diodã Zener æi

transformatoarele de reåea

monofazate æi a avut ca scop

orientarea cititorilor revistei spre

mediul de programare vizualã æi

graficã Visual Basic dezvãluind prin

interfeåele grafice prezentate

posibilitãåile remarcabile ale acestui

program.
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M
odul de conectare în circuit al

regulatorului integrat este prezentat

schematic în figura 1. La pinul de

intrare - IN, faåã de masã, se aplicã tensiune

continuã, nestabilizatã a cãrui vârf maxim nu

trebuie sã depãæeascã valoarea maxim admisã

în catalog. Tensiunea la pinul de ieæire - OUT

este determinatã de circuitele interne ale

integratului, funcåie de model fiind de 5, 6, 8,
10, 12, 15, 24V (corespunzând tipurilor 7805,

7806...7824) sau în varianta “fracåionatã”, de

exemplu 6,2V (pentru 7862) sau 8,5V (7885).

Regulatoarele din seria 79xx oferã tensiune

negativã faåã de potenåialul de referinåã (pinul

GND)  fiind în rest similare, din punct de

vedere funcåional, cu cele din seria 78xx.

Din punct de vedere al prezentãrii exte-

rioare cele douã serii sunt încapsulate în

capsule TO220 sau T03, însã amplasarea

pinilor IN æi GND este diferitã.

Regulatoarele pozitive din seria 78xx au

dispunerea pinilor ca în figura 2, iar regula-

toarele negative, seria 79xx, aæa cum este

prezentat în figura 3.
Curentul maxim suportat este determinat

de tipul regulatorului, astfel: maxim 1A

pentru seria 78xx/79xx, 0,5A pentru

78Mxx/79Mxx, 0,1A pentru 78Lxx/79Lxx,

5A pentru 78Hxx/79Hxx æi 10A pentru

78Pxx/79Pxx.

Teoretic, aceste regulatoare sunt practic

indistructibile, curentul oferit la ieæire fiind

limitat intermitent la o valoare maxim limitã,

atunci când apare un consum exagerat în

sarcinã, astfel încât temperatura pe cip nu

depãæeæte valoarea criticã.

În figura 4 este prezentatã schema de
aplicaåie: se remarcã simplitatea sa, pentru o

funcåionare normalã fiind suficiente doar

douã capacitãåi: C1 æi C2.

Capacitatea C1 este indispensabilã

funcåionãrii, recomandându-se montarea ei

nu mai departe de 5cm de regulatorul inte-

grat, servind la filtrarea tensiunii de alimen-

tare æi la evitarea intrãrii în ocilaåie a sursei.

Pentru rigurozitate, în locul lui C1 se

monteazã în paralel un condensator ceramic

de 220nF, unul electrolitic cu tantal cu

valoarea de 2µF æi un condensator electro-

litic cu aluminiu de 10µF.

În aplicaåiile curente însã, se considerã

suficient montarea pentru C1 a unui con-
densator cu tantal, iar pentru C2 a unuia

ceramic.

Regulatoarele integrate de tensiune

prezentate sunt sensibile la apariåia la ieæire

Utilizând regulatoarele din seria 78xx

sau 79xx se pot construi, practic, cele

mai simple stabilizatoare liniare 

de tensiune pozitivã sau negativã.

Tentaåia electroniætilor de a folosi

regulatoarele de tensiune fixã în

cadrul surselor de alimentare este

mare ca urmare a uæurinåei æi costului

rezonabil de achiziåie.

Se prezintã câteva recomandãri æi

scheme de aplicaåie, cu scopul de a

familiariza cititorii cu 

modul corect de utilizare.

Fig. 1

Modul de conectare în circuit

al regulatoarelor integrate

din seria 78xx (79xx).

Regulatoare integrate

de tensiune fixã

Croif V. Constantin
redactie@conexclub.ro

CNX113
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a valorilor de tensiune mai mari decât cele

de la intrare. Aceastã situaåie accidentalã

apare, de exemplu, la deconectarea

alimentãrii, atunci când este posibilã descãr-

carea mei lentã a condensatorului C2 decât

a condensatorului C1. Pentru a evita defec-

tarea regulatorului se monteazã dioda D1,

ca în figura 5, care intrã în conducåie când

tensiunea pe C2 este mai mare decât cea de

pe C1. Dioda D2 evitã distrugerea circuitului

integrat la aplicarea de tensiuni inverse pe

ieæire.

Însã, regulatoarele integrate sunt
sensibile æi la perturbaåiile electromagnetice

existente, de exemplu, în multe staåii de

emisie-recepåie; în acest caz se va monta în

serie pe fiecare braå al circuitului de ieæire o

inductanåã (figura 6) realizatã din câteva

spire bobinate cu Ø1mm pe un tor de RF.

Sunt situaåii când se dispune de un

regulator de o anumitã tensiune æi se

doreæte obåinerea unei tensiuni stabilizate la

ieæire mai mari, cum ar fi de exemplu

obåinerea unui stabilizator de +12V cu un

regulator 7805. O soluåie este prezentatã în

figura 7a, unde între masã æi pinul GND al

regulatorului s-a intercalat dioda Zener DZ;

tensiunea la ieæire va fi: VDZ + VOUT,  unde
VOUT este tensiunea de ieæire fixã a

regulatorului. Dioda Zener este de

0,25...0,4W, iar R1 se calculeazã conform

relaåiei urmãtoare:

,

unde IZT este curentul pentru care dioda

Zener intrã în zona de stabilizare (cca. 10mA)

æi Iq este curentul de polarizare al
regulatorului (Bias Curent) (cca. 4,5mA
tipic). Valoarea lui C3 este cuprinsã între

470...1000µF, el având rolul de a elimina

riplul æi zgomotul prezent pe catodul diodei

Zener. De exemplu, ca artificiu, în locul
diodei Zener se poate monta un LED care va

avea æi rolul de indicator optic. Este cunoscut

faptul cã LED-ul are o caracteristicã curent-

tensiune, în cadranul I, la fel ca o diodã

Zener. Tensiunea stabilizatã la bornele unui

LED roæu este de 1,5...1,8V, la unul galben

de cca 2V, iar la unul verde de cca. 2,2V.

În figura 7b se dã o schemã la care se

poate obåine modificarea valorii tensiunii de

la ieæire conform formulei:

,

cu VOUT - valoarea înscrisã pe capsulã.

Fig. 2

Dispunerea pinilor

la modelul 78xx

Fig. 3

Dispunerea pinilor

la modelul 79xx

Fig. 4

Schema de

aplicaåie tipicã

Fig. 5

Schema de aplicaåie

cu protecåie (vezi

D1 æi D2)

Fig. 6 Schema cu protecåie æi la perturbaåiile RF

Fig. 7a

Obåinerea unei

tensiuni stabilizate

mai mari decât cea

înscrisã pe capsulã; se

utilizeazã dioda DZ
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În figura 8 este prezentat cum se poate

obåine un generator de curent constant cu

ajutorul unui regulator de tensiune. Curen-
tul are valoarea:

I = (Vref / R1) + Iq
unde Vref este tensiunea de referinåã a
regulatorului (cca 1,25V). Tensiunea la

intrare trebuie sã fie mai micã de 20V.

Pentru a mãri curentul furnizat în sarcinã

se utilizeazã schema din figura 9 care oferã

la ieæire 12V/5A. TR1 este un tranzistor PNP

(NPN pentru seria 79xx), iar R1 este de

2Ω/2W. Funcåioneazã în felul urmãtor:

pentru un curent de ieæire de cca. 350mA

funcåioneazã numai 7812 æi tranzistorul TR1

este blocat; pentru un curent de ieæire ce

depãæeæte 350mA cãderea de tensiune pe

R1 este mai mare de 700mV æi tranzistorul

intrã în conducåie. Curentul de colector al
tranzistorului TR1 se însumeazã celui oferit

de regulator la pinul OUT rezultând în final

curentul necesar în sarcinã.

Atenåie! Cu acest circuit de suplimentare
al curentului vehiculat prin sarcinã se pierde
protecåia la supracurent tipicã regula-
toarelor liniare de tensiune cu trei terminale.
Pentru o diferenåã de tensiune între pinii IN
æi OUT mai micã de 0,6V circuitul integrat
tinde sã intre în oscilaåie.

În continuare, prezentãm pe un

exemplu concret cum se proiecteazã un
alimentator stabilizat cu regulatoare
integrate seria 78xx/79xx. Presupunem

cã avem nevoie de o sursã stabilizatã cu

tensiunea de 12V la un curent de maxim

5A. În figura 10 este prezentatã schema

electricã a acestuia.

Vom determina tensiunea necesarã oferitã

de secundarul transformatorului de alimen-

tare, astfel: pentru o tensiune la ieæire de 12V

regulatorul integrat necesitã, pentru a

funcåiona bine, o diferenåã intrare-ieæire de

minim 3V; la aceasta se mai adaugã 1V

pentru a acoperi eventualul riplu care poate

apãrea æi 2V care reprezintã cãderea de

tensiune pe cele douã diode din puntea
redresoare, aflate simultan în conducåie æi în

plus alåi 2V pentru a acoperi cãderea de

tensiune pe înfãæurãrile transformatorului

(optim). În concluzie, avem nevoie de un

transformator care sã furnizeze în secundar o

tensiune a cãrei amplitudine sã fie de

12+3+1+2+2 = 20V.

La aceasta vom adãuga o fluctuaåie de

maxim 10% a tensiunii de alimentare æi

obåinem 22V. La o tensiune de vârf de 22V

corespunde 15,6V valoare efectivã. Vom

alege un transformator uzual care oferã în

secundar 16V tensiune efectivã.

Trebuie avut în vedere faptul cã

regulatorul 78H12 permite o tensiune de
intrare de maximum 27V. Alegând un

transformator cu 16V în secundar æi

considerând o fluctuaåie accidentalã de

±20% avem la ieæirea acestuia: 16√2 1,2 =

27V æi remarcãm cã alegerea este bunã.

Pentru filtrarea corectã a acestei tensiuni

redresate, vom alege o valoare pentru C1

adecvatã. O regulã empiricã spune cã

3000µF pe 1A este suficient.

O altã regulã, mai precisã, este:

elementul de filtraj “vede” o rezistenåã

dinamicã (Rd) egalã cu raportul diferenåei

(VIN - VOUT) æi al curentului de ieæire (IOUT), în

cazul nostru: 3V/5A = 0,6Ω; riplul admisibil

al tensiunii este o treime din aceastã
diferenåã, iar valoara lui C1 rezultã din: 

unde friplu = 100Hz æi Xc = Rd/3 = 0,2Ω.

Cum condensatoarele electrolitice au o

toleranåã de +100%...-50% se va alege C1

la valoarea de 15 000µF, atunci când nu se

dipune de un capacimetru sau punte de

mãsurã.

Rãmâne de calculat puterea aparentã a

transformatorului de alimentare. Conside-

rãm valoarea amplitudinii maxim posibil

admisã a tensiunii (27V) æi curentul maxim

Fig. 7b

Modificarea

tensiunii de ieæire

Fig. 8

Generator de

curent constant

Fig. 9

Mãrirea curentului furnizat

sarcinii (vezi text).

Fig. 10
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vehiculat prin sarcinã (5A) æi obåinem

135VA.

Acoperitor, vom alege un transformator

de 150VA.

Sã vedem dacã puterea disipatã de

regulator este sub limita normalã (în cel
mai defavorabil caz). La curent maxim de

5A oferit sarcinii vom avea: (VIN -  VOUT)

IOUTMAX = (22-12) 5 = 50W. Este acceptabil,

puterea maxim disipatã la funcåionare

normalã a regulatorului 78H12 fiind 50W.
Peste aceastã valoare regulatorul intrã în

regim intermitent de funcåionare. Celelalte

componente ale schemei se aleg conform

celor prezentate mai sus. Pentru a mãri

considerabil puterea disipatã a regulatorului

integrat îl vom monta pe un radiator de

aluminiu.

În încheiere prezentãm o aplicaåie
practicã a regulatoarelor de tensiune
pozitivã sau negativã, æi anume, o sursã

de tensiune stabilizatã de +9V cu valoare,

funcåie de circuitul integrat utilizat. Schema

electricã de principiu a acesteia este

prezentatã în figura 11a, respectiv 11b.

Modul în care a fost proiectat desenul

circuitului imprimat (vezi figura 12) permite

uæor trecerea de la o variantã de schemã la

alta. În cazul unei surse pozitive se
monteazã D5, iar D7 se înlocuieæte cu un
ætrap. Dacã se utilizeazã 79xx (sursã

negativã) se monteazã D7 æi se înlocuieæte

D5 cu un ætrap.

Se recomandã ca tensiunea de alimen-

tare sã fie aleasã astfel încât cãderea de
tensiune pe circuitul integrat (între pinii IN æi

OUT) sã fie de aproximativ 4V; pentru cãderi

de tensiune mai mari este necesarã mãrirea

corespunzãtoare a suprafeåei radiatorului.

Circuitul integrat 78xx se monteazã pe

cablaj în locul însemnat IC01 (sau P),

respectiv 79xx se monteazã pe cablaj în locu

însemnat IC02 (sau N).

Subliniem faptul cã desenul circuitului

imprimat permite utilizarea sa la oricare din

sursele stabilizate realizate cu regulatoarele

din seria 78xx sau 79xx. ♦

Fig. 11a

Schemã de regulator

de tensiune fixã

pozitivã, realizatã de

Conex Electronic

(CNX113)

Fig. 11b

Schemã de regulator

de tensiune fixã

negativã, realizatã de

Conex Electronic

(CNX113)

Fig. 12 Circuitul imprimat - CNX113

Fig. 13 Amplasarea componentelor
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S
tabilizatoarele monolitice de tensiune

fixã, liniare, "în trei puncte", fac parte

din generaåia a doua de circuite integra-

te stabilizatoare de tensiune. Termenul "în trei

puncte" se referã la modul de conectare.

Circuitul dispune de trei terminale: un termi-
nal la care se aplicã tensiunea nestabilizatã, de

intrare, un terminal comun intrãrii æi ieæirii æi

terminalul de la care se poate obåine ten-

siunea stabilizatã de ieæire. 

Aceste circuite oferã avantajul unor ten-

siuni de ieæire pre-reglate, de valoare conve-

nabilã, cu stabilizare bunã, acceptabilã pentru

majoritatea aplicaåiilor. 

Curentul de ieæire este de obicei în jurul

valorii de 1A, dar se pot întâlni æi modele care

pot debita curenåi de 3...5A æi altele care,

optimizând spaåiul ocupat prin utilizarea unei

capsule mici, oferã 0,1...0,5A. Cele mai

uzuale circuite folosesc capsula TO220, dar

stabilizatarele de tensiune fixã se pot întâlni æi

în capsulele TO3, TO66, TO92 sau diverse

capsule SMD[2]. 

Circuitele amintite sunt disponibile atât ca

stabilizatoare de tensiune pozitivã, cât æi

pentru tensiune negativã. Pentru cele din
urmã domeniul tensiunilor de ieæire este mai

redus, dar acoperã majoritatea aplicaåiilor. 

Un stabilizator de tensiune trebuie sã

menåinã tensiunea de ieæire constantã chiar

dacã tensiunea de intrare sau curentul debitat

variazã.

S-a constatat experimental[1] cã unele

stabilizatoare de tensiune negativã nu stabili-

zeazã pentru curenåi mici de ieæire. Un astfel

de stabilizator poate fi folosit pentru alimen-

tarea cu tensiune negativã a unor circuite ana-

logice destul de scumpe. Circuitele moderne

de achiziåie de date sau referinåele de precizie

sunt realizate acum astfel încât sã aibã un

Experiment:

Stabilizatoare 

de tensiune negativã

- curentul minim la ieºire -
ªtefan Laurenåiu, YO3GWR

stefan_l_2003@yahoo.com
S-au impus de multã vreme.

Reprezintã o modalitate ieftinã de a

realiza surse de tensiune stabilizatã

fãrã prea mari pretenåii æi bãtãi de

cap. Utilizarea lor este simplã, iar

aplicaåiile în care sunt folosite sunt

numeroase. Totuæi, nu întotdeauna

rezultatele sunt cele aæteptate, mai

ales cînd se ignorã specificaåiile din

catalog. Inspirat de un articol de pe

Internet [1], pus la dispoziåie de

redacåia Conex Club, acest material are

rolul de a îndemna la prudenåã: unele

stabilizatoare de tensiune 

negativã, de la anumiåi producãtori,

nu stabilizeazã la curenåi mici de

ieæire. Rezultatul - o supratensiune

care poate avea cele mai neplãcute

consecinåe. Deci, atenåie la ce fel de

circuit 79xx se utilizeazã!

Fig. 1

Montaj de test pentru

verificarea defectului de

“curent minim la ieæire”
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consum cât mai scãzut, deci nu este de mirare

ca unii utilizatori sã nu solicite mai mult de

50µA...1mA din sursa de tensiune negativã.

Dacã aparatul respectiv este alimentat de la

reåea, utilizarea transformatoarelor capsulate,

de micã putere este deosebit de tentantã.

Acestea, la puteri totale de 1,9VA pot avea
rezistenåa internã destul de mare astfel încât

în gol sau la curenåi mici pot debita în secun-

dar o tensiune de douã ori mai mare decât

cea nominalã.

Sã ne imaginãm cazul în care avem nevoie

pentru alimentarea unui circuit integrat de o

tensiune stabilizatã de -5V la un curent de

500µA æi utilizãm un stabilizator monolitic

obiænuit, din seria 7905. Circuitele integrate

care utilizeazã tensiunea de alimentare de 5V

nu suportã tensiuni de alimentare mai mari de

7-8V. Chiar dacã circuitul nu se distruge

imediat, fiabilitatea sa pe termen lung este

compromisã. Alimentând stabilizatorul de la

secundarul unui transformator cu tensiunea
nominalã de 9V, putem avea o tensiune de

intrare în stabilizator de pânã la 15V. Dacã

stabilizatorul de tensiune negativã nu stabili-

zeazã la curenåi mici, putem avea la ieæire

peste 9V, scumpul nostru circuit (la propriu)

defectându-se iremediabil!

Analizând fila de catalog a fabricantului

constatãm cã, din punctul de vedere al unui

avocat, nu are nici o vinã: performanåele de

stabilizare în funcåie de curentul de ieæire sunt

date începând cu un curent de sarcinã de

5mA. Totuæi, unele circuite se comportã

decent, fiind lipsite de periculoasa supraten-

siune pe ieæire; altele - chiar de la firme presti-

gioase - sunt de neutilizat la curenåi mici de
ieæire.

În figura 1 este prezentat un montaj de

test pentru a verifica dacã stabilizatoarele

monolitice prezintã acest defect. Se utilizeazã

o sursã de tensiune stabilizatã, reglabilã, la in-

trare, un rezistor de sarcinã æi volmetre pentru

mãsurarea tesniunilor de intrare æi ieæire. Cir-

cuitul integrat este decuplat cu condensa-

Fig. 2

Graficul tensiunii de ieæire 

funcåie de valoarea 

tensiunii de la intrare, trasat 

pentru diferite modele din 

seria 7912 de la doi fabricanåi

Fig. 3

Dependenåa tensiunii 

de ieæire în funcåie de curentul 

absorbit în sarcinã, pentru 

circuit seria 7912 de la 

ST Microelectronics
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toare cu tantal, de valoare suficient de mare
pentru a nu prezenta oscilaåii.

Rezultatele se pot vedea în figura 2. Aici

este trasatã tensiunea de ieæire în funcåie de

tensiunea de intrare pentru un curent de

sarcinã ceva mai mare de 1mA (o rezistenåã

de sarcinã de 10kΩ la o tensiune de ieæire de

12V). S-au mãsurat circuite de la doi

fabricanåi: un L7912CV de la SGS-Thomson

(ST Microelectronics) æi un circuit, mai urâåel,

LM7912 , "no-name" , marcat TSL. Surprizã:

circuitul de la ST nu se comportã bine având

o supratensiune la ieæire care ajunge pânã la

18V. Circuitul produs de TSL merge perfect;

deæi are dispersia tensiunii de ieæire mult mai
mare decât cel de la ST, l-aæ prefera pentru

alimentarea unor circuite sensibile care

consumã un curent mic. 

În figura 3 se aratã, pentru circuitul de la

ST dependenåa tesniunii de ieæire în funcåie de

curentul absorbit de sarcinã, pentru o

tensiune constantã de 30V la intrare. De fapt

s-au mãsurat mai multe circuite din loturi

diferite, dar diferenåele între ele au fost

nesemnificative. Dupã ce depãæim 5mA

absorbiåi de sarcinã, lucrurile intrã în normal.

La circuitele de tip 78xx, datoritã
structurii diferite a schemei, acest

fenomen nu apare.
În tabelul 1 sunt trecute în revistã câteva

circuite stabilizatoare de tensiune monoli-

tice[2], indicându-se æi curentul minim de
ieæire de la care performanåele de stabili-
zare sunt garantate. 

Se poate observa cã æi pentru circuitele

care au curentul maxim de 0,1A curentul

minim de ieæire este relativ apropiat de cel al

unui stabilizator de 1A. Este posibil ca acest

lucu sã se datoreze æi instalaåiilor de testare

automatã de la fabricant, circuitele de 0,1A æi

1A fiind verificate pe aceeaæi instalaåie. Unele
circuite pot funcåiona bine æi la curenåi mai

mici, altele nu. ♦

Bibilografie
1. Tomas Kouba, Jan Rehak, Voltage regu-

lators (stabilizers) 78xx a 79xx by ST, pe site-ul

ceh Hardware Server, www.hw.cz;

2. ***, National Power IC's Databook,

National Semiconductor Corp, Santa Clara,

CA, SUA,1995;

Tabelul 1
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Descriere

Poate fi atractiv sau chiar o necesitate

uneori, comutarea diverselor surse de semnal

audio-video cãtre sau de la o singurã sursã de

semnal, cum ar fi de exemplu un video-recor-

der, un monitor sau o staåie de amplificare. Se

poate imagina uæor cazul în care mai multe
camere de supraveghere trebuie urmãrite la

comandã, pe un singur display din motive

economice sau chiar din comoditate. Sau în

mod similar, pe un singur televizor, se pot

urmãri prin comutare un receiver de satelit, un

video-casetofon sau un DVD player.

Aparatul propus în cele ce urmeazã

realizeazã tocmai aceastã funcåie de comutare

electronicã, scutind utilizatorul de neplãcuta

operaåie de cuplare sau decuplare a

conectorilor diverselor aparate. În principiu,

montajul a fost gândit pentru a comuta

semnale video ( maxim 32 intrãri ) provenite

de la camere video de supraveghere pentru
vizionare pe un singur monitor. Datoritã însã

elementelor de separare galvanicã (relee

reed), se poate observa cu uæurinåã cã

semnalele multiplexate sau demultiplexate

pot avea oarecum orice naturã (audio, video,

telefonie, etc.) æi orice direcåie (bi-direcåional).

În funcåie de natura releelor folosite, în ceea

Switch video

2...32 canale
Edouard Gora, YO3HCV

office@hcv.ro

Comanda Intrãri/Ieæiri commutate cu X

A B C Inh 0 1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
… … … … ... … … … … … … ...
x x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabelul 1. Tabelul logic al circuitului integrat 4051

Montajul prezentat constituie un

experiment ce a urmãrit practic o

aplicaåie de comutare a unui numãr

mare de camere video de

supraveghere instalate într-o clãdire

mare. Totodatã s-a urmãrit æi afiæarea

acestora pe un afiæor cu LED.

Comutarea s-a realizat în douã

variante: cu “rotary encoder” sau

comutatoare simple, tip “up/down”.

La realizarea acestui experiment au

participat Edouard Gora, Mircea

Zbarnia æi Croif Constantin

Fig. 1

Funcåionarea componentei pentru

comutare: “rotary encoder”

(comutator electronic rotativ)
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dat, întrucât pierderile de semnal video prin

astfel de comutare sunt semnificative faåã de

varianta cu relee reed. Dacã totuæi constructo-

rul amator dispune de comutatoare electroni-

ce mai performante, similare funcåional

(maxim, Analog Devices) cu rezistenåa dinami-

cã de conducåie ce nu va depãæi 2...3Ω, atunci

se pot omite fãrã probleme aceste buffere cu

relee. Evident, va dispãrea æi separarea

galvanicã a surselor de semnal faåã de restul

montajului. Reamintim cã în cazul aplicaåiei,

cu relee reed, masa semnalelor video este
comunã doar pentru conectorii video (RCA

sau BNC dupã caz ). În cazul folosirii comutãrii

electronice, evident, masa va fi comunã æi

egalã cu masa montajului.

Comutarea efectivã a camerelor video se

face în aplicaåia de faåã cu ajutorul unui

"rotary encoder" produs de firma ALPS cu 24

de biåi/turã. În esenåã, acest switch digital este

mult mai comod æi mai fiabil decât comuta-

toarele clasice æi în plus, are æi un aspect mai

plãcut. Funcåionarea sa este simplã, impulsu-

rile generate faåã de pinul de referinåã sunt

codificate în fazã în cod Gray, referindu-ne la

un moment oarecare de timp (figura 1).

Microcontrollerul decodificã (prin sam-

pling) aceste impulsuri pentru orice vitezã

unghiularã (de altfel neimportantã în cazul de

faåã) æi comutã corespunzãtor intrãrile video.

Rezultatul comutãrii apare instantaneu pe

display-ul de 2 digiåi.  Display-ul în schema de

faåã a fost un modul LITEON dublu, cu anod

comun.

De remarcat cã pentru cine nu dispune
de un astfel de encoder, software-ul va
detecta automat prezenåa acestuia æi va
acåiona corespunzãtor. Cu alte cuvinte, se
pot folosi æi 2 micro-switch-uri normale,
fãrã nici o modificare hardware,
conectate direct în locul encoderului.
Microcontrolerul se va autoconfigura "la
bootare" pentru oricare din aceste douã
situaåii. Conectarea push-butoanelor se
observã în figura 4.

La portul E2 este conectat printr-un buffer

tranzistorizat un mic difuzor de orice tip

(buzzer pasiv) miniaturã (orientativ impedanåã

cca. 32Ω), semnalizând printr-un beep fiecare

comutare.

În rest, montajul nu pune probleme

deosebite în construcåie, chiar pentru

începãtorii în domeniu. Releele folosite au fost

tipul DIP REED produse de firma ECE Taiwan.

La conectarea alimentãrii, înainte de a se

acåiona, encoderul pentru prima datã (sau

tastele), microcontrollerul va parcurge

automat toate camerele video în mod

secvenåial, una dupã alta cu o frecvenåã de

câteva secunde/camerã.

O sugestie de realizare practicã este

prezentatã în fotografie æi în desenele mãætii
(figura 5) pentru o casetã tip WCAH 2505

(Donau), de la Conex Electronic. S-au utilizat

mufe BNC. ♦

Software-ul pentru microcontroller se

poate obåine de la autor prin email la adresa

office@hcv.ro sau office@elkconnect.ro.

Referinåe æi lecturã suplimentarã

www.microchip.com – microcontrollere RISC,

www.ece.com.tw – relee reed,

www.alps.com – rotary encodere.

Fig. 5 Sugestie de realizare a mãætilor pentru o casetã (cod 1019, tip WCAH2505 - culoare neagrã); se comutã 27 de canale video
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D
upã ce într-unul dintre numerele pre-

cedente ale revistei Conex Club a fost

prezentat generatorul de funcåii de

înaltã frecvenåã MAX 038, continuãm în acest

numãr al revistei (æi în cele urmãtoare) cu

prezentarea altor douã circuite integrate

generatoare de funcåii. Este vorba despre

celebrele ICL8038 æi XR-2206. Circuitele au

preåuri modice de vânzare, respectiv 130.000

lei ICL8038 æi 190.000 lei XR-2206 la maga-

zinul Conex Electronic, la data realizãrii

articolului. Acestea sunt practic douã mici
"bijuterii" electronice, fiind capabile sã gene-

reze semnale sinusoidale, dreptunghiulare, în

formã de dinte de fierãstrãu æi impulsuri de

mare precizie æi acurateåe. Lansate pe piaåa de

componente electronice cu cca. 25 de ani în

urmã, ele continuã sã åinã capul de afiæ æi

astãzi.

Circuitul ICL8038 a fost proiectat æi realizat

la început de firma americanã Intersil (acum

Harris Semiconductor), fiind în prezent produs

æi de o altã companie din S.U.A, EXAR (sub

titulatura de XR-8038A).

Circuitul integrat ICL8038 (XR-8038A),

deæi este atât de rãspândit în aparatura

electronicã, este destul de puåin cunoscut

constructorilor electroniæti din åara noastrã,

datoritã lipsei documentaåiilor tehnice din

literatura românescã de profil. Astfel, la noi au

apãrut despre ICL8038 doar puåine materiale

tehnice, în ultimii ani, indicate la Bibliografie.
Vom încerca în articolul de faåã sã realizãm

o prezentare amplã a circuitului integrat

ICL8038. De aceea, am structurat materialul

în trei mari pãråi æi anume:

- prima parte cuprinde descrierea avanta-

elor oferite de folosirea acestuia æi caracteris-

ticile electrice generale;

- a doua parte se referã la prezentarea

modului de func-

åionare a generato-

rului de funcåii,

realizarea formelor

de undã, dimen-

sionarea elemen-

telor de circuit (ale-
gerea componen-

telor), controlul ni-

velului de ieæire al

formelor de undã

generate, sursele

de alimentare cu

tensiune, precum

æi modulaåia de

frecvenåã æi bale-

iajul (vobularea);

- a treia parte
conåine un numãr

de aplicaåii cu

ICL8038 (XR-8038A) pe care le considerãm

foarte utile pentru pasionaåii de electronicã

practicã.

Descriere generalã, avantaje,

caracteristici electrice

Circuitul integrat ICL8038 (HARRIS

Semiconductor), respectiv XR-8038A (EXAR

Corporation) reprezintã un generator de

precizie pentru forme de undã (generator de

funcåii) capabil sã producã semnale
sinusoidale, dreptunghiulare, triunghiulare în

formã de dinte de fierãstrãu æi impulsuri cu o

înaltã acurateåe, utilizând un minim de

componente externe.

Frecvenåa (sau rata de repetiåie) poate fi

selectatã din interior într-un domeniu foarte

larg, cuprins între 0,001Hz (1mHz) æi 300kHz

prin folosirea unor rezistoare æi condensatoare

externe. Frecvenåa de modulaåie æi baleiajul

(vobularea) pot fi completate cu o tensiune

externã.

Circuitul integrat este fabricat într-o

avansatã tehnologie monoliticã, folosind

diode cu barierã Schottky æi rezistoare cu

peliculã subåire, iar semnalele de ieæire sunt
stabile într-o gamã largã de temperaturi æi

tensiuni de alimentare. Aceste dispozitive pot

fi interfaåate cu circuite în buclã cu calare de

fazã, cu scopul de a reduce deriva termicã la

o valoare mai micã de 250 ppm/°C.

Circuitul ICL8038 se livreazã în 4 variante

constructive, în funcåie de stabilitatea termicã

æi capsulã, prezentate în tabelul 1. Domeniul

temperaturilor de lucru este cuprins între

0°…70°C.

Capsula de tip PDIP, CERDIP a circuitului

integrat ICL8038 este datã în figura 1,

împreunã cu semnificaåia pinilor (pinout-ul).

ICL8038

Generator de funcþii (I)

ªerban Naicu
electronica@voxline.ro

Fig. 1 Semnificaåia pinilor ICL8038



Avantajele utilizãrii C.I. ICL8038 sunt

numeroase:

- derivã termicã de joasã frecvenåã redusã:

250 ppm/°C;

- distorsiuni mici: 1% (ieæirea de semnal

sinusoidal);

- liniaritate foarte bunã:

0,1% (ieæirea de semnal

triunghiular);

- domeniu larg al frecvenåelor

de lucru: 0,001Hz…300kHz;

- factor de umplere variabil:

2%…98%;

- ieæiri de nivel ridicat:

TTL…28V;

- ieæiri simultane pentru

semnale sinusoidale,

dreptunghiulare æi
triunghiulare;

- uæor de utilizat, necesitând

foarte puåine componente

externe.

Valorile maxime admisibile

ale principalilor parametri

electrici sunt urmãtoarele:

- tensiunea de alimentare:

36V;

- tensiunea de intrare (la

orice pin): V-...V+;

- curentul de intrare (pinii

4 æi 5): 25mA;

- curentul de ieæire

absorbit (pinii 3 æi 9): 25mA.
Parametrii tehnici sunt

urmãtorii:

- temperatura

maximã a joncåiu-

nii: 175°C pentru

capsula ceramicã æi

150°C pentru cap-

sula de plastic;

- domeniul ma-

xim al temperaturilor de stocare: -

65°C…+150°C;

- temperatura maximã de lipire: 300°C.

În figura 2 este prezentatã diagrama

funcåionalã a circuitului (schema bloc a

generatorului de forme de undã).

Modul de funcåionare

al generatorului, realizarea 

formelor de undã
Funcåionarea generatorului de forme de

undã se bazeazã pe încãrcarea æi descãrcarea

periodicã a condensatorului de temporizare

C, conectat în exterior, între pinii 10 æi 11 ai

C.I., prin intermediul celor douã surse de

curent. Comutarea surselor de curent este

controlatã de nivelul logic de la ieæirea
bistabilului declanæat de comparatoarele 1 æi

2. La bornele condensatorului de temporizare

forma semnalului este triunghiularã, iar la

ieæirea circuitului bistabil este disponibil

semnalul dreptunghiular. Semnalul triun-

ghiular de la bornele condensatorului este

preluat printr-un buffer æi aplicat convertorului

sinusoidal, de tipul atenuatorului cu praguri

decalate, care formeazã sinusoida din 8

praguri tangente. Atenuatorul este constituit

din diode æi rezistoare, diodele fiind substituite

prin 8 dublete de tranzistoare pnp æi npn, care

fiind realizate pe un substrat comun,

îmbunãtãåesc stabilitatea faåã de variaåiile de

temperaturã.
Circuitul de test pentru C.I. ICL8038 este

dat în figura 3, în condiåiile: VSUPPLY = ±10V

(sau +20V), TA = 25°C æi RL = 1-kΩ.

Pentru o mai bunã înåelegere a funcåionãrii

circuitului integrat ICL8038 se definesc

urmãtorii termeni:

• Tensiunea de alimentare (VSUPPLY) - va-

loarea totalã a tensiunii cuprinse între V+ æi V-;

• Curentul de alimentare - curentul

"absorbit" de la sursa de alimentare pentru

ca dispozitivul sã funcåioneze, excluzând

curenåii de sarcinã æi curenåii prin rezistoarele

RA æi RB;

• Domeniul de frecvenåã - gama de

frecvenåã la ieæirea formei de undã dreptun-
ghiularã în care este garantatã funcåionarea

circuitului;

• Gama baleiajului (vobulãrii) MF -

raportul dintre frecvenåa maximã æi frecvenåa

minimã care poate fi obåinut prin aplicarea

unei tensiuni de baleiere la pinul 8. Pentru o

funcåionare corectã, tensiunea de baleiaj

trebuie sã fie cuprinsã în gama:

(2/3 VSUPPLY + 2V) < VBALEIERE < VSUPPLY

• Liniaritatea MF - deviaåia procentualã

dintre cea mai potrivitã linie dreaptã a

tensiunii de control faåã de curba frecvenåelor

de ieæire;
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Fig. 2 Diagrama funcåionalã a circuitului ICL 8038

Fig. 3 Circuitul de test

Fig. 4 Forme de undã

(a) (b)

Tipul integratului Stabilitate Capsulã
ICL8038CCPD 250ppm/°C 14 pini PDIP

ICL8038CCJD 250 ppm/°C 14 pini CERDIP

ICL8038BCJD 180 ppm/°C 14 pini CERDIP

ICL8038ACJD 120 ppm/°C 14 pini CERDIP

Tabelul 1 Variantele constructive ale circuitului
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• Amplitudinea de ieæire - amplitudinea

vârf-la-vârf a semnalului furnizat la ieæiri;

• Timpii de creætere æi de cãdere -

timpul cerut de  ieæirea undei dreptunghiulare

pentru ca aceasta sã se schimbe de la 10% la

90% sau de la 90% la 10% din valoarea sa

finalã;

• Liniaritatea formei de undã
triunghiulare - deviaåia procentualã de la cea

mai potrivitã linie dreaptã în creætere æi cãdere

a formei de undã triunghiu-

lare;

• Distorsiunile armonice
totale - distorsiunile armonice

totale ale ieæirii formei de undã

sinusoidale.

Realizarea formelor

de undã

În figura 4 sunt prezentate

relaåiile de fazã pentru formele

de undã, respectiv pentru
unda dreptunghiularã cu

factorul de umplere (duty

cycle) de 50% în figura 4a æi

de 80% în figura 4b.

Simetria formelor de undã

poate fi reglatã cu ajutorul

rezistoarelor (semireglabile,

potenåiometre) externe de

temporizare. În figura 5 sunt

date douã posibilitãåi. Cele mai

bune rezultate au fost obåinute

cu rezistoarele de temporizare

(RA æi RB) separate, ca în figura

5a. Rezistenåa RA controleazã

poråiunea crescãtoare a
formelor de undã triunghiularã

æi sinusoidalã, precum æi starea

1 a formei de undã dreptun-

ghiulare.

Mãrimea formei de undã

triunghiulare este aleasã la valoarea 1/3

USUPPLY , de aceea poråiunea crescãtoare a

formei de undã triunghiulare este:

Poråiunea coborâtoare (scãzãtoare) a

formelor de undã triunghiularã æi sinusoidalã,

precum æi starea 0 a formei de undã dreptun-

ghiularã este:

Astfel, un factor de umplere de 50% este

atins atunci când RA = RB.

Dacã ciclul de funcåionare trebuie modifi-

cat doar într-o micã gamã în jurul valorii de

50%, variantã din figura 5b este cea mai

convenabilã.

Un factor de umplere de 50% se poate
obåine prin utilizarea unui potenåiometru de

2kΩ sau 5kΩ (un potenåiometru de 1kΩ
poate sã nu permitã reglarea factorului de

umplere în jur de 50% la orice circuit

integrat).

În varianta de schemã din figura 5a, cu

douã rezistoare separate, frecvenåa este datã

de relaåia:

sau, dacã RA = RB = R:
f = 0,33 / R x C

Nici perioada æi nici frecvenåa nu sunt

dependente de tensiunea de alimentare, chiar

dacã nici una din tensiuni nu este stabilizatã în

interiorul circuitului integrat. Acest lucru este

datorat faptului cã atât curenåii cât æi pragurile

sunt funcåie directã, liniarã de tensiunea de

alimentare æi astfel efectele lor se anuleazã.

Pentru reducerea distorsiunilor formei de

undã sinusoidale se monteazã un rezistor de

82kΩ între pinii 11 æi 12 ai C.I. (de preferinåã

reglabil). În acest mod distorsiunile obåinute

sunt mai mici de 1%. Pentru a reduce

distorsiunile chiar æi mai mult se utilizeazã doi

potenåiometri conectaåi ca în figura 6.
Aceastã configuraåie de schemã permite o

reducere a distorsiunilor la aproape 0,5%.

Alegerea valorilor RA, RB æi C

Pentru obåinerea oricãrei frecvenåe de

ieæire se poate utiliza un numãr mare de

combinaåii R-C, totuæi anumite combinaåii nu

sunt recomandabile æi trebuie evitate. Curenåii

mai mici de 1µA sunt nedoriåi deoarece

pierderile de curent ale circuitului vor

contribui cu erori semnificative la temperaturi

înalte. La curenåi mai mari (> 5mA) factorii ß

ai tranzistoarelor æi tensiunile de saturaåie vor

t1 = C x U / I = C x 1/3 x USUPPLY x RA / 0,22
x VSUPPLY = RA x C / 0,66

Fig. 5

Reglajul simetriei formelor de undã

(a)

(b)

Fig. 6

Îmbunãtãåirea

simetriei

formelor de

undã
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determina o creætere æi mai mare a erorilor.

Performanåele optime se vor obåine pentru

curenåi de încãrcare cuprinæi între 10µA æi

1mA. Dacã pinii 7 æi 8 sunt scurtcircuitaåi între

ei, mãrimea curentului de încãrcare datoratã

lui RA poate fi calculatã cu relaåia:

I = RA x (U+ - U-) / R1 + R2 x 1 / RA = 

= 0,22 (U+ - U-) / RA

Un calcul similar se face æi pentru RB.

Valoarea condensatorului se va alege cât

mai mare posibil.

Reglajul nivelului de ieæire al 

formelor de undã æi sursele

de alimentare
Generatorul formelor de undã poate

funcåiona fie alimentat de la o sursã simplã de

tensiune (10V…30V) sau de la o sursã dublã

(±5V…±15V). Cu o sursã simplã de tensiune

nivelurile medii ale formelor de undã

triunghiularã æi sinusoidalã sunt exact

jumãtate din valoarea tensiunii de alimentare,

în timp ce forma de undã dreptunghiularã

alterneazã între V+ æi masã.

O sursã de tensiune dublã (dualã) prezintã

avantajul cã toate formele de undã sunt

simetrice faåã de masã.

Forma de undã dreptun-

ghiularã nu a fost produsã (gene-

ratã). Un rezistor de sarcinã

poate fi conectat la o sursã de

alimentare diferitã, atât timp cât

tensiunea aplicatã se încadreazã

în parametrii tehnici ai genera-

torului de forme de undã (30V).

În acest fel, forma de undã

dreætunghiularã poate fi fãcutã

compatibilã TTL (rezistorul de

sarcinã se conecteazã la +5V, în

timp ce generatorul de forme de
undã este alimentat de la o

tensiune mult mai mare).

Modulaåia de frecvenåã

æi baleierea (vobularea)

Frecvenåa generatorului de

forme de undã este o funcåie

directã a tensiunii de c.c. de la

pinul 8 (mãsuratã faåã de V+).

Prin modificarea acestei tensiuni

se obåine modulaåia de

frecvenåã. Pentru deviaåii mici

(±10%) semnalul modulator

poate fi aplicat direct la pinul 8,
prevãzându-se o decuplare de c.c. cu

condensator, aæa cum se observã în figura
7a.

Un rezistor extern între pinii 7 æi 8 nu este

necesar, dar se poate folosi pentru a creæte

impedanåa de intrare de la 8 kΩ (cât este cu

terminalele 7 æi 8 conectate împreunã) la

valoarea (R + 8kΩ).

Pentru deviaåii MF mai mari sau pentru

baleiere (vobulare) de frecvenåã, semnalul

modulator se aplicã între plusul sursei de

alimentare æi pinul 8 al C.I., ca în figura 7b.

În acest fel întreaga polarizare pentru

sursele de curent este creatã de semnalul

modulator æi o foarte largã gamã de baleiere
(1000:1) ia naætere (f = 0 la Vbaleiere = 0).

Trebuie sã se aibã totuæi grijã de stabilizarea

tensiunii de alimentare; în aceastã

configuraåie, curentul de încãrcare nu mai

este funcåie de tensiunea de alimentare (pe

când pragurile de baleiere mai sunt) æi, din

aceastã cauzã, frecvenåa devine dependentã

de tensiunea de alimentare. Potenåialul la

pinul 8 poate fi baleiat de la valoarea V+ la

(1/3 VSUPPLY - 2V). ♦

continuare în numãrul viitor

Fig. 7a Modulaåia de fazã æi baleierea

Fig. 7b Modulaåia de fazã æi baleierea Lucrarea se adreseazã constructorilor

æi depanatorilor electroniæti æi îæi propune

sã le ofere acestora un instrument de
lucru cu afiæoarele cu diode

electroluminiscente æi cristale lichide.

La capitolul de prezentae a sistemelor

de afiæare cu LED-uri, pentru a nu

complica foarte mult materialul având în

vedere spaåiul restrâns al lucrãrii, autorul

s-a oprit numai asupra comenzii reåelelor

liniare de LED-uri cu intrare analogicã,

excluzându-le pe cele cu intrare

numericã.

S-a prezentat un numãr mare de

scheme practice (drivere), de la cele

simple pânã la unele complexe æi chiar

mai multe circuite cascadate.

S-au prezentat æi câteva scheme de
afiæare cu 7 segmente, împreunã cu

circuitele integrate de comandã (drivere)

aferente.

Capitolul destinat modulelor de

afiæare cu cristale lichide, aflate astãzi

într-o extraordinarã “vogã” în rândul

constructorilor electroniæti cuprinde

scheme practice de la cele mai simple, cu

afiæoare mici æi pânã la unele mai

complexe.
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Descriere constructivã 

æi funcåionalã 

Schema electricã este prezentatã în figura

1 æi cuprinde urmãtoarele elemente de bazã:
• Senzorul de temperaturã integrat

AD22100ST (KT) - CI3 - produs de firma

Analog Devices, care permite mãsurarea

temperaturii în intervalul -50 ... +150°C, prin

utilizarea unei simple referinåe de tensiune cu

valoarea de +5Vcc. Tensiunea furnizatã de

acest senzor se gãseæte în intervalul 0,25 ...

4,75V pentru intervalul de temperaturã

specificat, coeficientul de temperaturã fiind

de 22,5mV/°C. La 0°C, tensiunea obåinutã

este de 1,375V, variind cu tensiunea de

referinåã æi temperatura conform relaåiei.

unde: VREF este tensiunea de referinåã de

+5Vcc, iar TA este temperatura mãsuratã.

Condensatorul C5 are rol de decuplare a

tensiunii de referinåã a senzorului æi va fi plasat

cât mai aproape de terminalele acestuia.

Grupul R3-C6 realizeazã un filtraj al tensiunii

furnizate de senzor, pentru a nu afecta

conversia analog digitalã la nivelul micro-

controlerului în cazul apariåiei unor perturbaåii

de naturã electricã. 

Eroarea tipicã a senzorului AD22100 este

de ±1°C pentru întreg intervalul de tempe-

raturã; erorile maxime la capetele intervalului

de temperaturã (-50°C æi respectiv +150°C)

indicate de fabricant sunt de ±4°C. În jurul

temperaturii de 25°C eroarea tipicã este de

0°C iar cea maximã de ±2°C.

Din punct de vedere al domeniului de
temperaturã, senzorul este disponibil în douã

variante: AD22100ST - domeniu -50..+150°C

æi AD22100KT - practic cu acelaæi domeniu -

dar la care producãtorul garanteazã precizia

de mãsurare numai în intervalul 0...+150°C.

• Microcontrolerul AT90S4433-8PI reali-

zeazã conversia tensiunii furnizatã de senzorul

de temperaturã într-un format binar pe 10

biåi, calculul valorii de temperaturã în funcåie

de aceastã tensiune, afiæarea temperaturii pe

display-ul LCD æi transmisia serialã cãtre

calculator. 

Conversia analog-digitalã este iniåiatã la

fiecare 300ms prin utilizarea unei întreruperi

de Timer, æi este semnalizatã prin aprinderea
pulsatorie a LED-ului D2.

Pentru obåinerea valorii de temperaturã în

funcåie de tensiunea oferitã de senzor,

microcontrolerul efectueazã urmãtorul calcul,

cunoscând rezoluåia CAD (convertor analog-

numeric), de 4,8828mV:

, unde:

- UCAD este valoarea oferitã de convertorul

analog-digital, dupã mãsurarea unei tempera-

turi oarecare;

- 282 reprezintã valoarea oferitã de

TERMOMETRU 

-50...+150°C

cu interfaþã RS232

Leonard Lazãr
Vasile Popa

Aplicaåia prezentatã are ca

scop mãsurarea temperaturii în

intervalul 

-50 ... +150°C, prin utilizarea unui

senzor dedicat æi a unui microcontroler

industrial din seria AVR. Valoarea

mãsuratã a temperaturii este afiæatã

pe un display cu cristale lichide (LCD)

æi transmisã serial calculatorului,

afiæarea pe ecranul monitorului

realizându-se prin intermediul unei

interfeåe grafice adecvate.

Termometrul poate fi utilizat în

magazine cu specific alimentar, pentru

mãsurarea temperaturii din vitrinele

frigorifice sau în orice  aplicaåie de

casã sau industrialã, unde eroarea de

mãsurare cerutã nu trebuie sã fie mai

mare de 0,5°C.
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convertorul analog-digital, corespunzãtoare

temperaturii de 0°C (1,375V / 4,8828mV ≅
282);

- 4,6 reprezintã valoarea oferitã de conver-

torul analog-digital corespunzãtoare coefici-

entului de temperaturã de 22,5mV/ °C

(22,5mV / 4,8828mV = 4,60);

Întrucât un calcul în virgulã mobilã este

mai greu de realizat, este utilizat un artificiu

prin care rezultatul poate fi obåinut prin

simple instrucåiuni de adunare æi scãdere:

Valoarea obåinutã este trunchiatã æi afiæatã
pe display-ul LCD.

Tensiunea de referinåã a convertorului

analog-digital are valoarea de +5Vcc æi este

preluatã din tensiunea de alimentare

stabilizatã a întregului montaj prin intermediul

filtrului L1-C7. În cazul în care nu se dispune

de o asemenea bobinã (deæi poate fi

procuratã de la Magazinul Conex Electronic la

preåul de numai 5500 lei), poate fi înlocuitã cu

un simplu rezistor de 100Ω.

Circuitul de RESET al microcontrolerului

este format din componentele R1, D1, K0 æi

C1. Cristalul de cuarå utilizat are frecvenåa de

rezonanåã de 7,3728MHz æi a fost ales pentru

o comunicaåie serialã cu rata de baud de

9600, cu eroare zero.

• Afiæajul cu cristale lichide (LCD) este din

seria PVC, fiind testate douã componente:

PVC 160205Q (2x16 caractere, backlight) æi

PVC 160203P (2x16 caractere, fãrã

backlight). Contrastul dorit este reglat din

potenåiometrul POT2 cu valoarea de 10kΩ, iar

gradul de iluminare (backlight-ul) este stabilit

din potenåiometrul POT1 cu valoarea de

100Ω. Textul afiæat este: "TEMPERATURA

MÃSURATÃ: xxxx °C". Deoarece comanda

unui afiæaj LCD a fost descrisã pe larg în

paginile Revistei Conex Club numerele 11, 12/
2002 æi 1/ 2003 nu va fi reluatã în acest articol

dar se va descrie numai modul de afiæare al

valorilor de temperaturã: dupã scrierea

textului de mai sus, cursorul afiæajului se

poziåioneazã la sfâræitul valorii de temperaturã

afiæatã iniåial; dupã fiecare întrerupere de

Timer în care este iniåiatã o conversie analog

digitalã - deci dupã mãsurarea temperaturii - ,

cursorul este deplasat spre stânga cu patru

poziåii æi se va scrie noua valoare de

temperaturã obåinutã (compusã din semn

plus trei cifre semnificative), direct peste

valoarea afiæatã anterior.

Lipsa senzorului de temperaturã (sau

defectarea acestuia) va fi semnalizatã utiliza-

torului prin afiæarea textului: "SENZOR

AN22100ST DECONECTAT"; din punct de

vedere electric lipsa senzorului înseamnã

obåinerea unei tensiuni cu valoarea de 0V la

intrarea convertorului analog digital, deci în

afara intervalului normal de 0,25 ... 4,75V.

Pentru evitarea unui potenåial de
tensiune flotant la pinul de intrare al
CAD, este montat rezistorul R5 cu
valoarea de 1 - 2,7M ΩΩ, direct pe faåa cu
lipituri a cablajului.

• Circuitul integrat A7805 (varianta de 1A)

realizeazã stabilizarea tensiunii de alimentare

la valoarea de +5Vcc æi este utilizat într-o

schemã tipicã. 

• Interfaåa serialã cu calculatorul utilizeazã

circuitul integrat MAX232 (sau orice alt

echivalent). Valoarea condensatoarelor C14,

C15, C16 æi C17 poate varia între 0,1µF æi

10µF, în funcåie de producãtorul acestui

circuit. Valoarea de 10µF a fost aleasã acope-

ritor. Conectarea la calculator este realizatã

prin intermediul unui conector DB9 mamã.

În figurile 2 æi 3 sunt prezentate desenele

cablajului imprimat æi de amplasare a

componentelor.

Interfaåa graficã 

pentru PC

Pentru afiæarea valorii de temperaturã pe

ecranul calculatorului este utilizatã interfaåa

graficã din figura 4, realizatã în mediul de

programare Visual Basic 6 sub forma unui

fiæier executabil.

În mod automat dupã lansarea în
execuåie, interfaåa graficã este minimi-
zatã æi apare în bara de programe a
Windows-ului. Deoarece în bara de titlu a

interfeåei grafice este afiæatã temperatura

mãsuratã, æi în bara de programe a Windows-
ului va apãrea aceastã valoare. Aplicaåia poate

fi rulatã astfel minimizat, fãrã a afecta lucrul

cu alte programe.

Prin restaurarea formei de lucru (click cu

mouse-ul pe forma minimizatã), va fi

focalizatã interfaåa graficã din figura 4, prin

care utilizatorul dispune de câteva facilitãåi:

- Prin elementul de meniu "GRADE"

(figura 5), poate fi aleasã unitatea de mãsurã

a temperaturii (grade Celsius - C, grade

Fahrenheit - F sau grade Kelvin - K),

programul rulând o procedurã de conversie

specificã:

Fig. 2

Desenul

cablajului

imprimat (1 : 1)

Fig. 3

Desenul de

amplasare 

a compo-

nentelor
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- Prin elementul de meniu "COM" (figura

6) poate fi selectat portul serial prin care se

realizeazã recepåia valorilor transmise de

microcontroler. 

Comunicaåia serialã între termometru æi

calculator este detectatã automat. În cazul în

care comunicaåia este întreruptã un interval de
timp mai mare de 1s, în locul valorii de

temperaturã va apare textul "RS232...", cu

punctele zecimale afiæate succesiv.

- Pentru afiæarea unei valori de temperaturã

diferitã faåã de valoarea mãsuratã cu o

constantã întreagã (pozitivã sau negativã), a

fost introdusã o funcåie de compensare.

Constanta este setatã prin controalele Spin

Button "Up" æi "Down". Aducerea acestei

constante la valoarea 0 poate fi fãcutã æi prin

efectuarea unui simplu "click" cu mouse-ul pe

suprafaåa controlului etichetat "COMPENSA-

RE". Ca exemplu de aplicaåie, poate fi
afiæatã valoarea temperaturii joncåiunii
unui dispozitiv semiconductor, prin
mãsurarea temperaturii capsulei acestuia.
Bineînåeles, diferenåa de temperaturã
dintre joncåiune æi capsulã (care se va
atribui constantei de compensare), va fi
în prealabil calculatã, cunoscând
rezistenåa termicã dintre joncåiune æi
capsulã Rth J-C æi puterea disipatã de
dispozitivul semiconductor.

- Prin controalele Command Button etiche-

tate M+ æi M- este afiæatã cea mai mare valoa-

re pozitivã æi cea mai micã valoare negativã,

înregistrate în timpul mãsurãtorilor. Timpul de

afiæare al acestor valori este de aproximativ 3s,

dupã care este reluatã automat afiæarea

temperaturii mãsurate.
Oprirea aplicaåiei poate fi fãcutã prin

meniul "EXIT", unde utilizatorul este ches-

tionat printr-o fereastrã de dialog dacã

doreæte acest lucru (figura 7).

Toate componentele acestei aplicaåii pot fi

procurate de la Magazinul Conex Electronic,

iar cablajul a fost realizat de ElkConnect Int’l.

Programul aplicaåiei poate fi obåinut gratuit

prin email: productie@conexclub.ro. ♦

Fig. 4

Interfaåa graficã 

a programului de

afiæare a valorii de

temperaturã

Fig. 5

Desfãæurarea

elementului de

meniu "GRADE"

Fig. 6

Selectarea portului serial

pentru comunicaåia

termometru - calculator

Fig. 7

Fereastra de

dialog pentru

oprirea

aplicaåiei
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Doresc sã mi se expedieze lunar, cu plata
ramburs, revista ConexConexClub. Mã angajez sã
achit contravaloarea revistei plus taxele de
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Doresc ca expedierea sã se facã începând
cu nr. ............................ / ........................
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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:
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(preþul revistei plus taxe de expediere)
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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 2003 preþurile abonamen-

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

luate în considerare taloane din numerele anterioare!!!

IUNIE 2003
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B
ateriile cu NiCd sau cu NiMH necesitã

circuite precise de stabilire a stãrii de

încãrcare pentru a maximiza capaci-

tatea acumulatorului æi durata sa de viaåã.

Încãrcarea rapidã trebuie realizatã astfel încât

sã se previnã supraîncãrcarea acumulatorului

care duce la scãderea duratei de viaåã a

bateriei. Deoarece majoritatea aplicaåiilor care

utilizeazã acumulatoare sunt destinate apara-

telor portabile sau mobile care solicitã încãr-

carea rapidã a acumulatoarelor, apare necesi-
tatea utilizãrii (redundante) a cel puåin douã

metode de detecåie a terminãrii încãrcãrii. De

asemenea se impune oprirea încãrcãrii rapide

dacã tensiunea pe acumulator sau tempera-

tura acestuia nu sunt în limitele admise.

Circuitul MC3334x (MC33340 sau

MC3342) poate constitui piesa de bazã la

realizarea unui încãrcãtor rapid automat.

Decizia de a încheia ciclul de încãrcare rapidã

se ia prin mãsurarea precisã  a tensiunii bate-

riei (încãrcarea fiind periodic întreruptã pentru

o mãsurare exactã) æi detectarea pantei nega-
tive caracteristice atingerii capacitãåii optime.

Încãrcãtor

de acumulatoare

– circuitul MC33340 –

ªtefan Laurenåiu, YO3GWR
stefan_l_2003@yahoo.com

Mic, mic dar voinic...Cam asta se poate

spune despre circuitul integrat

MC33340 sau ruda sa apropiatã

MC33342. Circuitele, fabricate de

Motorola, în prezent 

ON Semiconductor, oferã o soluåie

comodã æi ieftinã pentru încãrcarea

rapidã a unor acumulatoare NiCd sau

NiMH de capacitate micã æi tensiuni

reduse.

Fig. 1

Schema bloc a

circuitului integrat

MC3334x
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Circuitul poate decela o pantã negativã în

caracteristica de încãrcare de cca. 4mV. Un alt
criteriu de terminare a încãrcãrii, de rezervã,

este fie criteriul timp total de încãrcare rapidã,

fie temperatura acumulatorului. Timpul de

încãrcare rapidã poate fi selectat (prin comu-

tatoare externe) la câteva valori cuprinse între

(aproximativ) o orã æi patru ore. Utilizarea unui

traductor de temperaturã (uzual inclus în

ansamblul bateriei de acumulatoare) conduce

la dezactivarea criteriului timp maxim de

încãrcare; prin introducerea a douã rezistoare

reglabile se poate stabili domeniul permis al

temperaturilor bateriei în faza de încãrcare

rapidã. 

Diferenåa între MC33340 æi MC33342

constã numai în valoarea diferitã pentru tim-
pul de aæteptare de la sfâræitul încãrcãrii rapi-

de. Pentru MC33340 acest timp este de 177

secunde, iar pentru MC33342 este de 708

secunde.

MC3334x poate detecta situaåii de

sub/supratensiune aplicate bateriei æi are pro-

tecåie internã la tensiunea de alimentare din

reåea sub limita acceptabilã. MC3334x dispu-

ne de un ingenios mod de testare acceleratã

a temporizãrilor, mod care nu necesitã timpi

de aæteptare de ordinul zecilor de minute sau

ore.

Schema bloc a circuitului integrat este[1]

cea din figura 1. Tensiunea bateriei este

monitorizatã la terminalul Vsen, conectat
intern la un convertor tensiune-frecvenåã æi la

circuitul care determinã apariåia pantei nega-

tive specifice sfâræitului încãrcãrii. Tensiunea la

Vsen trebuie sã fie cuprinsã între 1V æi 2V.

Aceastã tensiune este asiguratã, prin divizare,

de la bornele acumulatorului de încãrcat. Trei

terminale ale capsulei sunt utilizate fie ca

intrãri de selecåie pentru durata încãrcãrii rapi-

de, fie ca terminale de prescriere æi mãsurã a

temperaturii. Circuitul dispune de douã ieæiri,

de tip colector în gol. Una din ele - cea denu-

mitã Gate - asigurã întreruperea periodicã,

pentru duratã foarte scurtã a încãrcãrii,

pentru mãsurarea precisã a tensiunii pe
acumulator. Aceastã metodã previne erorile

cauzate de cãderile de tensiune din circuit

cauzate de curentul (mare) de încãrcare sau

alte zgomote parazite asociate. Cealaltã ieæire

activeazã/dezactiveazã încãrcarea rapidã;

sursa de curent care încarcã acumulatorul este

externã circuitului integrat  æi trebuie sã aibã

un terminal de control (de tip pornit/oprit). O

schemã tipicã de aplicaåie se poate vedea în

figura 2. Circuitul începe încãrcarea rapidã la

aplicarea tensiunii de alimentare din reåea.

Întreruperea încãrcãrii rapide (æi trecerea pe

Fig. 2

Schema tipicã

pentru aplicaåii

Fig. 3

Caracteristicã

tipicã de

încãrcare

pentru un

acumulator

NiCd
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încãrcare de menåinere - trickle charge) poate

surveni în urma apariåiei uneia din
urmãtoarele trei situaåii: tensiunea la termi-

nalul Vsen este sub 1V (baterie cu elemente

scurtcircuitate) sau peste 2V (lipseæte bateria),

este detectatã o pantã negativã a tensiunii pe

baterie sau fie s-a depãæit durata maximã

permisã pentru încãrcarea rapidã, fie tempe-

ratura bateriei este în afara limitelor permise.

Revenirea la încãrcarea rapidã se face la

revenirea tensiunii pe baterie în domeniul de

1V...2V, dupã ce iniåial fusese în afara acestui

domeniu, la reiniåializarea logicii de tempo-

rizare prin oprirea æi re-pornirea alimentãrii

circuitului, sau la revenirea temperaturii

acumulatorului în domeniul permis, dar

numai dacã anterior temperatura fusese prea
micã pentru încãrcarea rapidã.

O caracteristicã tipicã de încãrcare[1] pentru

un acumulator NiCd este cea din figura 3. Se

poate observa creæterea temperaturii interne a

acumulatorului æi a presiunii din interiorul

elementului odatã cu terminarea încãrcãrii.

Este indicatã, pe curba de tensiune pe

element, panta negativã care apare dupã

terminarea încãrcãrii.

Circuitul care detecteazã panta negativã

din caracteristica de încãrcare dispune de un

convertor tensiune - frecvenåã, un circuit de

eæantionare æi un numãrãtor special. Intrarea

Vsen asigurã o impedanåã mai mare de 5MΩ
æi permite utilizarea unor rezistoare de valoare

mare în divizorul de intrare, rezistoare care sã

constituie o sarcinã neglijabilã pentru

acumulator în cazul în care acesta rãmâne

conectat la încãrcãtor în lipsa tensiunii de

reåea. 

Pe intrarea Vsen este posibilã aplicarea

unor tensiuni cuprinse între 0 æi 2V, accidental

între -0,6V æi 10V. Pentru a obåine precizia

maximã de sesizare a terminãrii încãrcãrii

(4mV) divizorul rezistiv conectat la Vsen

trebuie sã asigure o tensiune apropiatã de 2V

când acumulatorul este complet încãrcat. La

stabilirea valorii divizorului mai trebuie luate în

considerare variaåiile tensiunii acumulatorului
(de la un fabricant la altul) æi variaåiile cu

temperatura.

Circuitul de eæantionare permite mãsura-

rea la fiecare 1,38s a tensiunii pe baterie,

întrerupând pentru 33ms încãrcarea rapidã. 
Acåionat de un semnal de tact,

Tabelul 1

Fig. 4

Schemã practicã 

de încãrcãtor pentru

acumulatoare NiCd
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numãrãtorul stocheazã la fiecare mãsurare,

un numãr proporåional cu tensiunea pe

acumulator. Dacã la o nouã mãsurare acest

numãr este mai mare decât precedentul, noul

eæantion devine valoarea de vârf de referinåã

pentru urmãtoarea mãsurare.  Dacã la o

nouã mãsurare numãrãtorul conåine un

numãr mai mic se înregistreazã un eveniment

numit "scãdere de tensiune". Dacã acest

lucru se întâmplã de douã ori la rând
încãrcarea rapidã se considerã terminatã æi

circuitul comutã de pe încãrcare rapidã pe

încãrcare de menåinere.

Circuitul MC3334x dispune de un

temporizator programabil, drept criteriu de

siguranåã pentru terminarea încãrcãrii rapide.

Programarea duratei se realizeazã prin

conectarea la masã, în diferite combinaåii, a

celor trei terminale t1/TrefHi (7), t2/TempNTC

(6), t3/TrefLO (5) (figura 1, figura 2). Din

considerente de spaåiu, aceste terminale sunt

partajate în mod ingenios cu sistemul de

terminare a încãrcãrii rapide dupã criteriul

temperaturã. Având surse de curent (cca.

0,03mA - pull up) dacã sunt lãsate neconec-
tate la masã, fiecare din terminalele amintite

indicã circuitului de comandã activarea

temporizatorului. Duratele de temporizare,

rotunjite la minut, sunt cele din tabelul 1.

Dacã tensiunea pe terminalele 7, 6, 5 este mai

micã de Vcc-0,7V este activatã protecåia la

temperaturã minimã/maximã, æi temporizato-

rul este dezactivat. Datoritã surselor de

curent, rezistoarele pentru limitele de

temperaturã sunt uæor de ales, valorile fiind

egale cu cele ale rezistenåei termistorului NTC

de mãsurã la temperaturile respective. Un

comparator sesizeazã prezenåa unei situaåii de

temperaturã minimã, caz în care încãrcãtorul

trece pe încãrcare de menåinere, urmând a

relua încãrcarea rapidã odatã cu revenirea

temperaturii în limite acceptabile.

Comparatorul are un histerezis de 44mV
pentru a spori imunitatea la zgomote. Existã

posibilitatea ca, la temperaturi extrem de

scãzute rezistenåa termistorului NTC sã devinã

atât de mare încât tensiunea la terminalul 6 sã

creascã peste Vcc-0,7 æi sã se activeze (fals)

temporizarea. Pentru a preveni aceastã

situaåie, dacã se impun limite atât de mari de

variaåie a temperaturii bateriei, sã se plaseze

un rezistor în paralel cu termistorul NTC,

pentru a preveni creæterea rezistenåei peste

limitã. Un al doilea comparator sesizeazã

creæterea temperaturii acumulatorului peste

limita superioarã (figura 3), setând un bistabil

intern care conduce la oprirea încãrcãrii

rapide. Datoritã bistabilului încãrcãtorul nu

poate reveni la încãrcare rapidã, chiar dacã

temperatura acumulatorului scade sub cea

limitã. Acest mod de funcåionare previne

supraîncãrcarea acumulatorului prin activarea
periodicã a limitei de temperaturã, urmatã de

rãcire, din nou supraîncãrcare etc. Bistabilul

poate fi readus la starea care permite

încãrcarea rapidã doar dupã oprirea æi

repornirea alimentãrii sau prin scoaterea din

circuit a acumulatorului æi reintroducerea lui. 

Fig. 5

Cablajul pentru

schema de încãrcãtor

din figura 4

Fig. 6

Amplasarea

componentelor pe

cablaj
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Dacã se doreæte ca încãrcãtorul sã nu utili-

zeze nici criteriul timp, nici criteriul tempera-

turã (drept mãsurã de protecåie la supraîn-

cãrcare) acest lucru se poate realiza dezacti-

vând circuitele de comandã respective prin

polarizarea intrãrii t3/TrefLO la o tensiune mai

mare decât aceea a terminalului t2/TempNTC
æi conectând la masã terminalul t1/TrefHI. 

Dacã nu se doreæte utilizarea detectorului

pantei negative (de exemplu se utilizeazã

criteriul temperaturã drept unicã modalitate

de terminare a încãrcãrii rapide) se poate

reseta periodic logica de detecåie. Aceasta se

realizeazã prin polarizarea intrãrii Vsen la o

tensiune de cca. 1,5V din bateria de acumu-

latoare, printr-un divizor rezistiv conectat între

plusul acumulatorului æi masã. Terminalul de

ieæire Gate este conectat împreunã cu Vsen.

În practicã, testarea temporizãrilor circui-

tului ar necesita un timp prea lung (peste

280min). Pentru verificare circuitul este comu-

tat într-un mod special de lucru. Aceasta se
realizeazã prin aplicarea unei tensiuni mai mici

de 1V la intrarea Vsen. Atunci ceasul intern al

circuitului îæi creæte frecvenåa, temporizãrile

putând fi mãsurate prin mãsurarea întârzierii

în propagare a unui semnal de la intrare Vsen

la ieæirea F/T. Timpii cuprinæi între 71 minute æi

283 minute corespund acum unor durate

cuprinse între 8,1 æi 32,3 milisecunde.

Este posibil sã se intre, fãrã intenåie, în

acest mod de test, atunci când tensiunea

echivalentã a bateriei la terminalul Vsen scade

sub 1,0V æi se realizeazã o anumitã confi-

guraåie a intrãrilor t1, t2,t3. Aceasta nu repre-

zintã o problemã, deoarece circuitul considerã

(dupã timpii de întârziere nesemnificativi, de

ordinul milisecundelor) cã bateria are un

element scurtcircuitat æi trece automat în

modul de încãrcare de menåinere, cu un

curent nepericulos.

În figura 4 se aratã o schemã practicã
de încãrcãtor de acumulatoare NiCd,

pentru un curent de încãrcare rapidã de cca.

0,5A. Se utilizeazã un circuit MC33340. Se
foloseæte drept sursã de curent constant

pentru încãrcare rapidã un circuit stabilizator

de tensiune de tip LM317T (V1). Faåã de o

sursã de curent realizatã cu tranzistoare

bipolare acest circuit are avantajul
protecåiei termice încorporate æi
simplitatea comutãrii pornit/oprit æi

dezavantajul necesitãåii unei tensiuni mai mari

pe rezistorul de prescriere a curentului (R4).

Relaåiile de calcul pentru determinarea

valorilor componentelor în funcåie de

necesitãåile concrete sunt cele din casetã.

Curentul de încãrcare de menåinere este

asigurat din sursa de intrare prin R2 æi VD2.

Acesta este de cca. 4mA...10mA (în funcåie
de numãrul de elemente de acumulator

încãrcate). Alimentarea se face de la un

transformator de reåea, amplasat în exterior.

De la comutatoarele din componenåa SDIP1

se prescrie durata maximã de încãrcare

rapidã, conform datelor din tabelul 1. Din

potenåiometrul semireglabil RV1 se regleazã o

tensiune apropiatã de 2V pentru tensiunea

maximã de încãrcare permisã, pentru a

beneficia de întreaga rezoluåie a circuitului

MC33340.

Dacã se doreæte inhibarea criteriului timp

maxim de încãrcare rapidã æi validarea criteriu-

lui temperaturã pe acumulator (de exemplu,

unele baterii de acumulatoare de la scule

portabile utilizeazã aceastã metodã drept

singura modalitate de terminare a încãrcãrii)

se introduce conectorul XF1/XP1 prin care se

preia semnalul de la termistorul NTC din

bateria de acumulatoare. Potenåiometrele

semireglabile RV2, RV3 se regleazã pentru o

valoare a rezistenåei egalã cu a termistorului

utilizat la temperaturile limitã: inferioarã -
încãrcarea rapidã nu este permisã - este prea

frig æi superioarã - încãrcare rapidã terminatã

pe criteriu temperaturã a acumulatorului.

Pe durata încãrcãrii rapide dioda LED HL1

lumineazã cvasi-intermitent, deoarece la cca.

1,4s se stinge pentru un timp foarte scurt (se

întrerupe încãrcarea rapidã pentru

eæantionarea corectã a tensiunii pe acumu-

lator). Dupã terminarea încãrcãrii rapide LED-

ul se stinge.

Cablajul încãrcãtorului este cel din

figura 5, æi este simplu strat. Dispunerea

componentelor æi conexiunile cu exteriorul

trebuie fãcute ca în figura 6. S-a prevãzut un

spaåiu de montare mai mare pentru puntea
redresoare, pentru a putea monta diferite

tipuri, eventual de putere mai mare. Circuitul
integrat MC33340, disponibil la noi doar
în capsulã SMT, trebuie montat cu
atenåie, pe spatele cablajului, pe faåa cu
lipituri. Cu o vedere bunã æi un vârf de letcon

de micã putere, ascuåit sau completat cu o

bucatã de sârmã de cupru înfãæuratã pe vârf,

operaåiunea nu este imposibilã. Dacã se

dispune de o staåie de lipit manual

componente SMT, cu atât mai bine.

În cazul în care curentul de ieæire este mai

mare, este posibil sã aparã necesitatea

montãrii circuitului LM317 pe un radiator

extern cablajului imprimat æi amplasãrii în
exterior a rezistorului R4. O idee bunã este de

a monta V1 æi rezistorul R4 pe terminale de

lipire, asigurând astfel uæor "transferul" lor în

exteriorul cablajului.

În ceea ce priveæte costul, în tabelul 2 se

poate vedea cam cât costã circuitul MC33340,

raportat la un LM317T obiænuit.  ♦

Bibilografie
1. ***, MC33340, MC33342, Battery Fast

Charge Controllers, Semiconductor Compo-

nents Industry, ON Semiconductor, aprilie

2001, http://onsemi.com;

Tabelul 2
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Descriere generalã

Circuitul integrat LM1896 este un amplifi-

cator audio stereo, de mare performanåã, cu

alimentare la tensiune micã (6V tipic), ce poate

oferi 1W/canal pe o sarcinã de 4Ω sau 2W pe

o sarcinã de 8Ω la funcåionare în punte.

Realizat pe baza unei scheme interne

patentate (vezi figura 1, în care se prezintã

schema internã echivalentã), LM1896 este

ideal pentru utilizare în aplicaåii radio AM (cu

modulaåie de amplitudine) pretenåioase,
schema internã fiind cu compensare la radiaåii

electromagnetice AM. Prezintã distorsiuni

reduse æi bandã de zgomot îngustã.

Circuitul este ideal pentru aparatura radio

portabilã, alimentarea facându-se cu tensiune

cuprinsã între 3 æi 9V.

Pentru alimentare la tensiune mai mare de

9V a fost realizat LM2896, disponibil în

capsulã SIP (in-line) cu 11 pini, pentru o mai

bunã disipaåie a cãldurii.

În figurile 2 æi 3 se prezintã desenele æi

semnificaåia pinilor pentru cele douã variante

de circuite integrate.

Caracteristici

- Radiaåie AM micã;

- Zgomot redus;

- 3V, 4Ω, POUT = 250mW stereo;

- Gamã largã a tensiunii de alimentare:

3...15V (LM2896);

- Distorsiuni reduse;

- Câætig în tensiune reglabil;

- Monitor distorsiuni;

- POUT = 9W în punte (LM2896).

În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile
electrice ale celor douã tipuri de circuite

integrate.

În ceea ce priveæte puterea de ieæire,

sugestivã este diagrama prezentatã în figura 4

- “Puterea de ieæire funcåie de tensiunea de

alimentare” cu parametru valoarea sarcinii.

Aplicaåii tipice

O primã aplicaåie pe care o prezentãm o

reprezintã un amplificator cu LM2896 în

configuraåia punte (bridge) cu  amplificare în

tensiune de 400 æi o bandã de 20kHz.

Configuraåia în punte nu necesitã

condensatoare de cuplaj de mare capacitate,

pentru a oferi sarcinii mai multã putere.

Aceasta se conectazã direct între ieæirile

amplificatoarelor interne, conform figurii 6,

pe care se vor face câteva comentarii. Amp 1

are câætigul în tensiune dat de relaåia:

Ieæirea la Amp1 “piloteazã” (comandã)

intrarea lui Amp 2 ce este configuratã ca

amplificator inversor cu câætig unitar. Datoritã
inversãrii de fazã, în Amp 2 existã un câætig de

6dB în tensiune faåã de Vi.  Câætigul în tensiu-

ne în configuraåia punte este:

Condensatorul CB previne trecerea com-

ponentei continue de la ieæirea lui Amp 1 la

intrarea lui Amp 2. Rãspunsul la frecvenåã

joasã este dat de:

Trebuie acordatã o mare atenåie utilizãrii în

configuraåia punte, deoarece datoritã inver-

LM1896 / LM2896

Aplicaþii

Circuitele integrate audio de micã

putere sunt utilizate azi la scarã largã

în aparatele electronice de larg

consum. Prezentãm un model, realizat

de National Semiconductor, destinat

special utilizãrii în etajele audio din

radioreceptoare.

Fig. 1

Schema internã

echivalentã a

circuitelor

Croif V. Constantin
redactie@conexclub.ro
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sare æi determinã banda
amplificatorului. Conden-

satorul C7 asigurã rejecåia

riplului tensiunii de

alimentare. CC este

condensatorul de cuplaj de

la ieæirea amplificatorului

(care lipseæte în configuraåia

punte) æi determinã de ase-

menea rãspunsul la frec-

venåe joase (un pol):

CS asigurã filtrajul supli-

mentar al tensiunii de ali-
mentare.

În final, se prezintã cabla-

jele de aplicaåie æi test pentru

cele douã tipuri de circuite

integrate (figurile 8 æi 9). ♦

Bibliografie
1. National Aplication Spe-

cific Analog Products Data-

book, 1995 Edition.

Fig. 8

Cablajul de

aplicaåie æi test

pentru LM1896,

sursã [1].

Fig. 9

Cablajul de

aplicaåie æi test

pentru LM2896,

sursã [1].

Tabelul 1. Caracteristicile electrice ale circuitelor
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C
ircuitul integrat TDA7375 este un

amplificator audio de putere în clasã

AB conceput æi realizat de firma SGS-

THOMSON  într-o nouã tehnologie, disponibil
în douã tipuri de capsulã: MULTIWATT15V æi

MULTIWATT15H. Circuitul conåine patru
amplificatoare de putere cu câætigul fixat
intern. Acestea pot funcåiona independent

sau în punte.

Este destinat aplicaåiilor auto, dar poate fi

folosit, cu rezultate remarcabile, æi pentru o

utilizare "staåionarã".

Dintre caracteristicile importante se pot

enumera:

– putere de ieæire:

• 2 x 25W/4Ω @ 14,4V, 1KHz, 10%;
• 4 x 7W/4Ω @ 14,4V, 1KHz, 10%;

– numãr de componente externe foarte

mic (nu necesitã condensatoare de bootstrap

æi celule Boucherot);

– intrare de stand-by compatibilã CMOS;

– facilitãåi de diagnosticare pentru intrare

în limitare, scurtcircuit pe ieæiri, supratempera-

turã;

TDA7375

Aplicaþii
TDA7375 este o “bijuterie” electronicã

destinatã domeniului audio. Destinaåia

sa este de amplificator de

audiofrecvenåã de putere, în diverse

configuraåii: punte, stereo sau

quadrofonic.

Se preteazã în aplicaåiile auto.

La baza articolului au stat aplicaåiile

prezentate în Elektor 7-8/2003.

Marian Dobre
productie@conexelectronic.ro

Tabelul 1. Caracteristici electrice TDA 7375







60

info

IULIE – AUGUST  2003

D
e peste 50 de ani în sudul Germaniei la
Friedrichshafen, oraæ situat pe malul
lacului Bodensee (Konstanz), radioama-

torii germani organizeazã o întâlnire anualã.
Începute dupã rãzboi, în acest oraæ ce

cunoscuse bombardamente æi distrugeri
datoritã faptului cã aici era dezvoltatã o puter-
nicã industrie aeronauticã, aceste întâlniri au
devenit tot mai cunoscute æi mai apreciate de
radioamatorii din întreaga lume.

Astãzi, Târgul de la Friedrichshafen ocupã
de departe locul I în Europa, atât prin numãrul
de vizitatori (peste 20 000 anual), cât æi prin
spaåiul expoziåional, numãrul de firme, de
asociaåii, sau varietatea temelor æi referatelor
susåinute, dar mai ales prin dimensiunile
"flomarkt-ului", adicã mai pe româneæte, a
“talciocului". Începând cu anul acesta, târgul
se desfãæoarã într-un loc nou special amena-
jat, cu pavilioane æi hale moderne, la cca 6
kilometri de oraæ, lângã aeroport.

Hale mari spaåioase cu aerisire modernã,
sãli de conferinåã, centru de presã, reåele de
calculatoare, birouri de informaåii, instalaåii de
sonorizare, agenåii de pazã, baruri, locuri de
parcare æi de odihnã, fântâni arteziene, într-un
cuvânt toate amenajãrile posibile necesare
unui târg internaåional civilizat. Preåul unui
bilet de intrare pentru cele 3 zile - 13 Euro.

Hala în care s-a amenajat talciocul de
exemplu, avea 10 000mp, fãrã nici un stâlp
de susåinere. Este ceva incredibil sã vezi o
suprafaåã egalã cu douã terenuri de folbal
plinã de mese cu aparaturã, componente,
conecticã, antene, documentaåii, etc. Tot ceea
ce-åi trece prin minte, bineînåeles din dome-
niul radiocomunicaåiilor, se poate gãsi. Totul
are preå, iar preåurile, cel puåin pentru noi, nu
sunt prea mici.

Alãturi, în alte hale, sunt amenajate sãli
pentru conferinåe æi seminarii. Temele sunt
dintre cele mai diverse æi se referã atât la
noutãåi tehnice (sateliåi, moduri digitale de
comunicaåie, televiziune pentru amatori,
tehnica microundelor, etc) cât æi la probleme
de trafic radio (expediåii, QSL-uri, IOTA, etc).

Lucrãrile se prezintã în general în limba
germanã, dar multe comentarii æi discuåii se
poartã æi în limba englezã. Suntem æi noi
interesaåi de câteva conferinåe - referitoare la
banda de 160m, la ultimele expediåii, precum
æi de cele în care se prezintã aparaturã æi
metode de mãsurã pentru benzile superioare
de frecvenåã.

Urmãtoarea halã este destinatã asociaåiilor æi
cluburilor. Plata acestei sãli se face de cãtre
Asociaåia Radioamatorilor din Germania
(DARC). Fiecare asociaåie sau club îæi prezintã
activitatea, revistele æi diplomele proprii. Cozi
interminabile la ARRL pentru
verificarea QSL-urilor necesare
pentru diploma DXCC. La fel
pentru obåinerea de confirmãri
de la cei care au fost în ultimele
mari expediåii DX.

Atmosferã prieteneascã, pri-
lej bun pentru realizarea unor
noi colaborãri. Æi noi, cei aproa-
pe 20 de români, am cãutat sã
arãtãm activitatea radioamato-
rilor din România, am dus hãråi
cu repetoarele noastre, invitaåii,
clasamente, diplome æi cupe
pentru competiåiile internaåio-
nale organizate de noi, postere
cu informaåii turistice.

Pe lângã revista federaåiei
(Radiocomunicaåii æi Radioama-
torism) am prezentat æi revista CONEX Club.
Aceastã publicaåie, datoritã conåinutului æi
condiåiilor grafice deosebite s-a bucurat æi în
acest an de un succes deosebit. Mulåi au cerut
lãmuriri, mai ales când am arãtat cã redacåia,
trimite gratuit numeroase exemplare la æcolile
æi cluburile de copii din România.

Mulåi vorbitori de limba românã - dar nu
numai, ne-au rugat sã transmitem felicitãri æi
viaåã lungã acestei publicaåii care în curând va
intra în al 5-lea an de apariåie neîntreruptã. 

În sfâræit, o altã halã a fost destinatã numai
firmelor comerciale. Pe lângã cele clasice
(YAESU, ICOM, KENWOOD, etc), se puteau

întâlni numeroase alte firme din Europa, Asia,
America æi chiar Australia. Firma CONRAD
fãcea reduceri mari de preåuri, ceea ce
producea aglomeraåii incredibile.

Fiecare îæi prezenta noutãåile, fãcând æi
demonstraåii.

Toate au fost bine organizate la aceastã
ediåie a târgului, excepåie fãcând doar
camping-ului care a fost supraaglomerat, cu
linii electrice, spãlãtoare æi WC-uri insufi-
ciente. Preå camping pentru 3 zile - 20 Euro.

Personal, am fãcut deplsarea împreunã cu
YO3AXJ - Lucian Anastasiu, care este un

conducãtor auto experimentat æi un remar-
cabil constructor æi cunoscãtor al
componentelor æi aparaturii electronice.
Mulåumiri lui YO5BIM - Puiu, YO7VC - Gil æi
tuturor radioamatorilor YO care ne-au
sprijinit.

A fost un prilej excelent de a reîntâlni vechi
prieteni, de a face cunoætinåe noi. Este
impresionant numãrul de radioamatori strãini
care au plecat din åara noastrã sau care au
avut în timp relaåii de colaborare cu România.
Cu toåi am discutat despre activitatea noastrã
æi i-am tratat bineînåeles cu câte un pãhãrel de
… palincã. ♦

Din nou la

Friedrichshafen!
Vasile Ciobãniåa

YO3APG
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M
odelul PS23023 este o sursã de

alimentare de putere, de înaltã

fiabilitate, stabilizatã, cu douã ieæiri

reglabile æi una fixã.

Cele douã ieæiri reglabile pot fi utilizate atât

ca surse de tensiune constantã, cât æi ca

generatoare de curent constant, ele fiind

foarte stabile. Tensiunea se poate regla de la

0V (Atenåie! Multe din sursele stabilizate nu

pleacã din 0V!) la 30V, atunci când se

opereazã în modul “tensiune stabilizatã”.

Interesant este cã cele douã pot fi

conectate în paralele sau în serie, ele fiind
configurate ca “master” æi “slave”.

Ieæirea de tensiune fixã oferã +5V stabili-

zat, cu riplu mic æi protecåie la suprasarcinã.

Specificaåii tehnice

- Tensiune de alimentare: 220Va.c./50Hz-

2Hz;

- Douã ieæiri de tensiune reglabile:
• tensiune ieæire: 30V/3A;

• riplu: ≤ 0,5mVrms, ≤ 1mV rms pentru IOUT >

3A, respectiv < 3mArms;

• protecåie prin limitare de curent;

• afiæare tensiune æi curent, afiæor LCD

(LED) 3 digiåi;

- O ieæire de tensiune fixã:
• tensiune ieæire: 5V-3%;

• curent ieæire: 3A;

• riplu: 0,5mV rms;

• protecåie prin limitare curent æi la

scurtcircuit.

- dimensiuni: 360 x 265 x 165mm;

- timp de operare continuu: 8h.

Descriere panou frontal

1. afiæorul LCD de tensiune æi curent al
ieæirii master;

2. afiæorul LCD de tensiune æi curent al

ieæirii slave;

3. buton ajustare tensiune unitatea slave;

4. buton ajustare curent unitatea slave;

5. comutator alimentare;

6. indicator mod de conectare (paralel) sau

utilizare (curent constant);

7. indicator mod de lucru tensiune

constantã;

8, 9 æi 10. borne tensiune (dublã) unitatea

master;

Sursã dublã de tensiune

0...30V & 5V/3A

PS23023

PS23023 este un instrument 

de mare performanåã cu un design

compact æi elegant. Se recomandã

pentru activitãåi de cercetare, aplicaåii

industriale sau în laboratoare.
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Î
n industrie fiecare punct de control al

producåiei include numãrarea. De obicei,

testele de piaåã se fac numãrând bunurile

vândute. În sport, calitatea unui joc este

demonstratã de audienåã. Sunt cazuri când

nu numai valorile fizice sunt numãrate, de

exemplu impulsurile de telefon, mãsurãtorile

de timp, etc. Un numãrãtor de impulsuri

poate fi în mare împãråit în trei pãråi. Prima

parte este sursa de impulsuri. A doua unitate

este un dispozitiv electric ce numãrã,

memoreazã stãrile æi pregãteæte rezultatele. În
sfâræit, a treia parte este un convertor al

stãrilor electrice în stãri disponibile simåurilor

noastre. Adesea, acestea sunt dispozitive

optice. Sã luãm un numãrãtor simplu de

impulsuri controlat de un microcontroler PIC.

Impulsurile sunt logice TTL (0V, +5V). Raportul

impuls/pauzã nu este important, dar este

important ca durata pauzei sau a impulsului

sã nu scadã sub 50µs. Serii de impulsuri sunt

aduse la numãrãtor, memorie æi la convertorul

de 7 segmente integrat în PIC 16F84

(Microchip). Frontul crescãtor al impulsului

activeazã întreruperea în timpul cãreia un

numãrãtor intern notat “unu” este

incrementat cu unu. Simultan, se verificã dacã

valoarea în registrul “unu” a ajuns la 10. Dacã

da, atunci registrul “unu” este resetat (adus la

zero) æi registrul notat “zece” este

incrementat cu o unitate. Dacã valoarea în

registrul “zece” ajunge la 10 acesta este

resetat de asemenea æi numãrarea porneæte

de la început (procedura urmãtoare). În timpul

programului principal valorile de unu æi zece

sunt afiæate pe un display de æapte segmente

cu catod comun. Aceste douã numere sunt

multiplexate în aæa fel încât PORTB este folosit
pentru a da un numãr pe display æi PORTA

este folosit pentru a decide care display este

aprins. Display-urile cu æapte segmente sunt

conectate în paralel cu excepåia catozilor lor

comuni. Catodul zece (gnd1) este conectat

prin tranzistor la pinul 18 æi catodul  gnd2 este

conectat la pinul 17. În intervale scurte, PIC-ul

deschide un display æi îl închide pe celãlalt.

Fãcând aæa avem impresia cã amândouã

display-urile sunt aprinse simultan. Scãzând

raportul de multiplexare este posibil sã

observãm scãderea luminozitãåii pe display-uri

æi mai apoi pâlpâirea lor. Oscilatorul PIC-ului

este controlat de cuarå æi are frecvenåa de

Zoran Ristic, Belgrad
Traducere ºi adaptare:
Cristian Secrieru

Numãrãtoarele de impulsuri sunt larg

rãspândite în prezent în viaåa de zi cu

zi æi este greu de imaginat cã într-o zi

oamenii nu le vor mai folosi. Aproape

orice muzeu îæi numãrã vizitatorii, o

fac æi teatrele, iar în unele zone

urbane proprietarii de linii de

autobuze îæi numãrã pasagerii. 

Numãrãtor

de impulsuri 

cu PIC 16F84

www.mikroelektronika.co.yu

Fig. 1

Schema

electricã a

numãrãtorului
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4MHz. Pentru acelaæi scop am putea folosi un

oscilator RC, dar trebuie sã nu scãdem prea

mult ceasul. Tranzistoarele sunt necesare
pentru cã fiecare ieæire a PIC-ului poate oferi

pânã la 25mA conform Microchip. Dacã ætim

cã un LED poate consuma pânã la 50mA æi

considerând cel mai defavorabil caz când

toate LED-urile sunt aprinse, obåinem un

curent maxim de 350mA. Acest curent ar

putea distruge port-urile PIC-ului. De aceea,

se utilizeazã tranzistoare care consumã un

curent mic din µcontroler, dar permit un

curent mare la display, de exemplu 2N2222.

Pentru a reseta un numãrãtor este de ajuns sã

conectãm pinul 4 la masã. Astfel, programul

începe de la adresa 0 (org 0). Aceasta ne

permite sã resetãm contorul chiar dacã am

folosi patru display-uri LED când nu sunt pini
liberi. Pentru a opri numãrãtorul trebuie doar

“tãiatã” calea impulsurilor la µC. Folosind un

pin separat pentru a opri numãrarea este o

pierdere de timp æi de resurse. În afarã de

numerele 0...9 este posibil a afiæa unele litere:

A, C, E, F, H, J, L, N, P æi U. 

Listing program

PROCESSOR 16F84
INCLUDE "P16F84.INC"
acc equ 0
same equ 1
one equ 0x0Ch
ten equ 0x0Dh
w_keep equ 0x0Eh
org 0
goto init
org 4
goto rutina
init:
bsf status,rp0
movlw 10000000b
tris portb ; set portb(6:0) as outputs
;and portb(7) as input (interrupt)
clrf porta ; porta as output
bcf status,rp0
bcf option_reg,7
movlw 0
movwf one

movlw 0
movwf ten ; start counting from 00
clrf portb
clrf porta
bcf intcon,rbif
bsf intcon,gie
bsf intcon,rbie
mplx:
bsf porta,0 ; enable ones display
movf one,acc
call table
movwf portb ; show number
bcf porta,0
bsf porta,1 ; enable tens display
movf ten,acc
call table
movwf portb ; show number
bcf porta,1
goto mplx

;------------------
next:
clrf one
incf ten,same
movlw 246
addwf ten,acc
btfsc status,c
clrf ten
retur

;------------------
table:
addwf pcl,same
;format= gfedcba
retlw 00111111b ;0
retlw 00000110b ;1
retlw 01011011b ;2
retlw 01001111b ;3
retlw 01100110b ;4
retlw 01101101b ;5
retlw 01111101b ;6
retlw 00000111b ;7
retlw 01111111b ;8
retlw 01101111b ;9

;------------------
rutina:
bcf intcon,rbie
movwf w_keep

btfss portb,7 ; rising edge only
goto exit

incf one,same

bcf status,c
movlw 246 ; one >= 10?
addwf one,acc
btfsc status,c
call next ; if yes

exit:
bcf intcon,rbif
bsf intcon,gie
bsf intcon,rbie
movf w_keep,acc

return
;------------------

end ♦
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L
a începutul lunii iulie 2003 firma

Velleman a lansat un programator placã

de experimente pentru microcontrolere

seria PIC de la Microchip. Suportã toate

componentele PIC cu 8, 14, 18 sau 28 de pini.

Interfaåa conåine butoane de test æi LED-uri

indicatore pentru scopuri educaåionale. Este

însoåitã de soft ce poate compila codul sursã
al programelor.

Conectarea la PC se face prin cablu serial

(neinclus).

Distribuitor Velleman în România: Conex

Electronic.

Noutãþi la Velleman
www.velleman.be

Programator ºi placã de dezvoltare µC PIC

K8048K8048






