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Soneria nu funcåioneazã

Soneria (buzzerul) se aflã montatã pe

cablajul flexibil pe care se aflã tastura. Dacã

între cele douã folii flexibile de cablaj pãtrund

lichide sau se depune grafit (de la tastaturã)

între trasee de cablaj imprimat, este posibil ca

soneria telefonului sã nu mai lucreze corect. O

simplã curãåare cu alcool tehnic rezolvã

problema. Este posibil (æi s-au întâlnit cazuri)

ca traseele de pe acest cablaj flexibil, pentru

sonerie, sã fie întrerupte, ca urmare a

coorozinii, cauza fiind pãtrunderea de lichide

în telefon.
De altfel, este posibil ca æi soneria sã fie

defectã. Ea se verificã cu un ohm-metru digi-

tal; trebuie sã se audã “pocnituri” în cascã în

momentul în care pe terminale se aplicã cor-

doanele de mãsurã.

Mai poate fi defect rezistorul R851 de 1kΩ.

Microfonul nu funcåioneazã

Existã o regulã de bazã - prima verificare

care se face – prezenåa lichidelor în aparat.

Microfonul se aflã în partea de jos a

telefonului, montat în conectorul de jos. Con-

tactul cu PCB-ul telefonului se face prin con-

tact direct pe pad-uri. Se verificã dacã acestea

prezintã impuritãåi sau dacã sunt oxidate.
Dacã nu se rezolvã, se schimbã microfonul.

Dacã defectul nu s-a rezolvat nici prin

schimbarea microfonului, se verificã R501

(0Ω), R502, R503 (1kΩ) æi R500 (22kΩ). Dacã

toate aceste valori de rezistenåe sunt corecte

se înlocuiesc condensatoarele C501 æi C502.

Microfonul de hands-free

nu funcåioneazã

Defectul apare în cazul unei întreruperi

între microfonul de hands-free æi intrarea

circuitului N500. O schemã ajutãtoare este

prezentatã în figura 1.

Se verificã dacã conectorul de jos al
telefonului face contact bun cu mufa de

hands-free sau dacã este lipit corect pe cablaj.

Se verificã dacã una din componentele

urmãtoare prezintã lipituri reci la terminale:

N501, C500, C505, C506, R501 æi C504. Se

mãsoarã valorile componentelor (rezistenåa la

borne) urmãtoare, iar dacã nu sunt corecte se

înlocuiesc: C500 ( >100kΩ), C505 (>10kΩ),

C506 (>1MΩ), R501 (0Ω), R504 (1kΩ).

Casca hands-free-ului nu funcåioneazã

Cauza poate fi o întrerupere între conecto-

rul de jos al telefonului æi circuitul specializat

N500. Relevantã este schema electricã pre-

zentatã în figura 2.

Rezistenåa electricã mãsuratã la bornele lui

C508 trebuie sã fie mai mare de 15kΩ. Dacã

valoarea nu este corectã se înlocuieæte

condensatorul. În altã ordine de idei, este

posibil ca sã existe lipituri reci la componentele

din figura 2.

Dacã nici microfonul æi nici casca hands-

free-ului nu funcåioneazã atunci se încearcã

schimbarea mufei - conector X800.

Probleme de display æi iluminare

La analiza defectelor de acest gen se
eliminã din start defectul de tipul "display-ul

este spart în mod vizibil”.

Lipsesc segmente pe display

Dacã lipsesc segmente de pe matricea de

puncte a display-ului cel mai probabil cã

elastomerul este defect. Acesta este de tip

conductor bobinat, iar la o proastã manevrare

poate face scurtcircuit. Acest defect se mani-

festã ca urmare a unei intervenåii neautorizate

în aparat. Defectul mai apare æi dacã aparatul

nu este bine asamblat.

Display-ul nu afiæeazã

În acest caz primul lucru care se face este

înlocuirea elastomerului æi a display-ului vechi

cu unele de probã sau noi æi se trage o primã

concluzie.

Se va urmãri figura 3, unde este descris

pad-ul pentru elastomerul display-ului. Se mã-

soarã valorile de tensiuni pe aceste pad-uri.

La pinul 5 se mãsoarã tensiunea de RESET

LCD care trebuie sã fie 2,7V cu o toleranåã de

±0,1V. Dacã nu este corectã se verificã R864
care trebuie sã aibã 1kΩ, altfel se înlocuieæte.

La pad-ul 6 trebuie sã se mãsoare aceeaæi

valoare: 2,7V; acesta este semnalul VDIG. Dacã

valoarea este incorectã se verificã C850

(rezistenåã mai mare de 10kΩ) æi C852 ( >

100kΩ). VDIG se poate mãsura æi pe R801 æi

R802, care au valoarea de 3,3kΩ. Daca VDIG

este incorectã se revede capitolul problemelor

"On/Off" altfel, se verificã cele douã rezistoare.

La pad-ul 8 se regãseæte semnalul I2CCLK
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(2,7V), iar dacã lipseæte se verificã R859

(470Ω).

VLCD, de la pad-ul 10, trebuie sa fie 0V. Ea
nu poate fi mãsuratã deoarece este generatã

cu un display bun.

Probleme de iluminare

a display-lui æi tastaturii

Lipseæte total sau paråial

iluminarea display-lui

Se verificã dacã circuitul imprimat flexibil

pe care sunt montate LED-urile este bine

montat æi poziåionat. Se verificã dacã au

pãtruns lichide între cele douã folii flexibile.

Se mãsoarã la pad-ul 3 al display-ului dacã

existã tensiunea VBATT de 3,7V; dacã are
valoarea zero volåi, cablajul flexibil al tastaturii

este defect æi se înlocuieæte sau se cautã

defectul prin comparare cu unul bun. Dacã

tensiunea este corectã, se mãsoarã la pinul 1

al componentei V853 dacã existã 0,75V când

este activatã lumina. Pot fi defecte D600 sau

R854 (1kΩ). LED-urile stau aprinse aproxima-

tiv 10 secunde dupã activare; pentru a face

mãsurãtori trebuie sã existe siguranåa cã

acestea sunt activate din meniul telefonului.

Dacã problema nu se rezolvã, se schimbã

atât elestomerul, cât æi cablajul flexibil.

Nu funcåioneazã iluminarea tastaturii

La fel ca mai sus, se mãsoarã VBATT, iar
dacã lipseæte se înlocuieæte cablajul flexibil.

Pot fi defecte D600 æi R854.

LED-ul verde de stare nu funcåioneazã

Acest LED se aflã în partea de sus a telefo-

nului, iar la o funcåionare normalã indicã prin

semnale luminoase starea telefonului. LED-ul

este bicolor (verde - roæu).

Se mãsoarã tensiunile (figura 3) VDIG æi

VTOPLED (pad-ul 13), ambele de 2,7V. Dacã

nu existã, se cautã aceastã tensiune pe R860

(150Ω), pe partea opusã a lui D600, altfel

sunt defecte rezistorul æi D600.

Probleme de încãrcare

Dacã telefonul nu încarcã acumulatorul

(nu se semnalizeazã acest lucru), se face în

primul rând o inspecåie vizualã a conectorului

de jos. El nu trebuie sã prezinte impuritãåi sau

oxizi pe lamele. Se pleacã de la premiza cã

încãrcãtorul este funcåional. Se curãåã cu

alcool tehnic lamelele conectorului de jos.

Se verificã dacã nu au pãtruns lichide în

telefon. Se curãåã placa telefonului cu Kon-

takt PCC, iar pe partea radio cu Tuner 600.
Dacã defectul nu dispare se vor verifica

urmãtoarele componente: R727 (0,1Ω), R726

(0Ω); dacã valoarea lui R727  este corectã se

înlocuieæte V720 æi C737.

Dacã defectul nu se rezolvã se recomandã

ca telefonul sã fie vãzut de un service

autorizat de producãtor.  ♦

Fig. 3

Descrierea pinilor de interfaåã

cu display-ul, respectiv

elastomerul.

MIC523x, serie de regulatoare de tensiune tip LDO pentru echipamente electronice

portabile



În ultima jumãtate de an Conex Club a

prezentat, în serial, soluåii tehnice pentru

electronicã, cum sunt spray-urile tehnice de

la Kontakt Chemie, marcã de calitate a

grupului american CRC

(www.crceurope.com).

P
rezentarea de faåã se doreæte a fi un

argument de selecåie a calitãåii garan-

tate, atunci când tehnicienii cautã soluåii

chimice pentru întreåinerea echipamentelor

din electronicã, electrotehnicã sau mecanicã

finã.

Grupul CRC Industries Europe produce æi

distribuie o gamã largã de produse chimice.

Este parte a unui concern mondial ce operea-

zã pe patru pieåe strategice din America

(Philadelphia, în USA), Europa (Zele, în Belgia),
Asia Pacific (Sydney, Australia) æi Noua

Zeelandã. În Europa CRC are subfiliale în

Finlanda, Franåa, Germania, Spania æi Suedia

æi acoperã tot continentul prin distribuitori

naåionali.

Istoria grupului CRC începe în 1958 când

întreprinzãtorul Charles J. Welb II, cu preocu-

pãri în industria lânei, a dorit diversificarea

activitãåii sale. Dupã ce, la început, a fost

distribuitorul de spray-uri tehnice al unui

producãtor din SUA de pe coasta de Vest,

hotãrãæte la 6 octombrie 1958 sã-æi înfiinåeze

propria companie - Corrosion Reaction
Consultants (CRC) - conætient fiind de

potenåialul viitor al afacerii.
În anul 1963 CRC decide sã se specializeze

pe producerea de soluåii chimice pentru

fiecare domeniu în parte, astfel încât produ-

sele sale iniåiale (de la 5 la 56) au fost reformu-

late, separat pentru industrie, automobile,

electronicã, etc. Astãzi, CRC oferã o gamã

completã de spray-uri pentru curãåare, lubri-

fiere, anticorozivi, protecåie, degresanåi sau

aditivi.

În anul 1974 CRC îæi stabileæte sediul într-o

clãdire mare din Warminster - Pennsylvania.

În Europa exportã din 1961, iar în 1967 îæi

înfiinåeazã o filialã în capitala Belgiei, ca mai

târziu (în anul 1975) sã înfiinåeze o fabricã la

Zele - Belgia.

Mai târziu urmeazã achiziåiile, astfel:

Kontakt Chemie, o firmã germanã speciali-

zatã în produse chimice pentru electronicã, în

anul 1984; nouã ani mai târziu CRC cumpãrã

Siceront KF, lider francez specializat în soluåii

chimice pentru electronicã æi electrotehnicã,

iar în 1998 este achiziåionatã Ets. Robert,

grup francez ce produce produse chimice

pentru construcåii.
Ca urmare, gama de produse CRC pentru

Europa se împarte astfel:

- CRC Industry,

- CRC Automotive,

- Kontakt Chemie,

- KF,

- Robert.

La Conex Electronic pot fi gãsite produsele

din gama Kontakt Chemie. O incursiune pe

pagina de web www.crceurope.com vã va

oferi informaåii complete despre fiecare pro-

dus, cum ar fi: prezentare fizicã, compoziåie

chimicã, mãsurãtori de mediu æi impactul

asupra acestuia, condiåii de depozitare,

proprietãåi fizice æi chimice, stabilitate, etc., un
adevãrat "data sheet" de produs. ♦
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Kontakt Chemie

Carte de vizitã

www.crceurope.com
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Controler

pentru sistem

radio VHF (II)

Edouard Gora, YO3HCV

Utilizare

Programarea de cãtre utilizator

Întregul montaj dispune de 5 push-butoa-

ne, aflate sub display, cu ajutorul cãrora utili-

zatorul are acces la toate funcåiunile.

SCAN - MEM/INV - MOD/STORE -
DWN - UP

Modul de lucru (3 moduri) este selectabil

din tasta MOD:

- VFO (frecvenåa liniarã);

- REPETOR (doar repetoare, presetate

pentru districtul YO);

- MEMORII (50 canale memorate oriunde

din modul VFO).

În orice mod de lucru, tastele UP æi DWN

parcurg pas cu pas frecvenåa, repetoarele sau

memoriile. Dacã utilizatorul menåine apãsatã
o astfel de comandã un timp de cca. 0,2s,

parcurgerea se va face alert, cu o vitezã de

cca. 3-4 paæi/s. Doar în modul VFO, dacã se

menåine comanda mai mult de cca. 5-6s, se

va comuta pe o a doua vitezã de cca. 10-20

paæi/s.

Modul VFO

Acest mod de lucru este modul VFO sau

SIMPLEX unde utilizatorul parcurge UP sau

DWN, pas cu pas (sau pe douã viteze) toatã

gama disponibilã a sintetizorului. Pasul minim

este de 5KHz, iar canalele de 12,5kHz se vor

intercala automat. De exemplu:

144;
144,0050;

144,0100;

144,0125 - canal de 12,5 kHz intercalat

automat;

144,0150;

144,0200;

144,0250;

144,0300;

144,0350;

144.0375 - canal de 12,5 kHz intercalat

automat;

144,0400;

etc.

Rezoluåia  afisatã pe display-ul de 8 digiåi

este de sute de Hz (LSB).

Modul REPETOR

Pentru åara noastrã (districtele YO) existã,

conform reglementarilor în vigoare, o zonã

bine definitã pentru lucrul pe repetoare în

gama de 2m. Modul REPETOR acoperã în

mod automat aceastã gamã, inclusiv repetoa-

rele de 12,5KHz, indiferent dacã ele existã

fizic sau nu. De exemplu, se pot parcurge în

ordine, UP sau DOWN:

R0 145,6000 - 145;

R0x 145,6125 - 145,0125;

R1 145,6250 - 145,0250;

În numãrul anterior

au fost prezentate performanåele

aparatului æi schemele “modulatorului” æi

“sintetizorului”.

Se vor prezenta în continuare 

celelalte pãråi ale controlerului, 

modul de utilizare 

æi detaliile constructive.











IUNIE 2003 17

radio

exemplu), acest jumper se va monta spre

spatele cablajului, iar pentru ca la TX sinteti-

zorul sã genereze direct frecvenåa de emisie,

pentru a o injecta în circuitele de amplificare

finalã, jumperul se va monta invers (spre

display).

Funcåia RIT/SHIFT

Prin modificarea referinåei sintetizorului

este posibilã deplasarea purtãtoarei (offset) cu

pânã la +/- 5kHz faåã de ceea ce se afiæeazã în

mod curent pe display. Acest offset nu este

liniar în totalitate (datoritã neliniaritãåii
diodelor varicap) cu poziåia unui potenåio-

metru liniar, dar aceastã funcåie este gânditã

pentru lucrul SSB ca fiind CLARIFIER (acord

exact pe corespondent). În funcåie de tensiu-

nea aplicatã pe intrarea RIT/SHIFT (maxim

+15Vcc) æi de tipul potenåiometrului, se poate

grada scala acestuia direct în KHz.

Sintetizorul este reglat pentru offset zero,

ceea ce înseamnã cã prin lãsarea neconectatã

a acestui pin, frecvenåa emisã va fi cea realã,

afiæatã pe display. Acest "zero" se poate regla

fin din trimmer-ul aferent referinåei cu

"quartz" aflat pe placa 1125. Prin aplicarea

unei tensiuni pozitive, frecvenåa realã va creæte

cu pânã la +10kHz faåã de ceea ce se afiæeazã
în mod curent pe display (control de tip

dreapta).

Desigur, pentru un control de tip stânga -

dreapta 5 kHz faåã de purtãtoare (10kHz în

total), va trebui reglat trimmer-ul pentru offset

zero cu potenåiometrul de RIT/SHIFT aflat în

poziåia medianã. Acest potenåiometru poate

avea orice valoare între 10kΩ æi 100 kΩ. Dacã

alimentarea potenåiometrului se face din +Vcc

general, atunci funcåia va fi de SHIFT iar dacã

alimentarea va fi doar la recepåie, funcåia va fi

RIT.

Se recomandã aplicarea unei tensiuni

stabilizate æi foarte bine filtrate pe aceastã

intrare!

La final

Mai multe detalii (scheme, soft, desene

cablaje în format electronic sau execuåia lor

sau orice alt tip de problemã în ce priveæte

aplicaåia prezentatã) se pot obåine de pe site-

ul de internet al autorului, respectiv

www.hcv.ro. Autorul poate fi contactat la

adresa office@hcv.ro. În viitor, se aflã în teste

o variantã evoluatã cu afiæor LCD, S-metru

digital, reglaj de putere æi SQ, memorii

alfanumerice.   ♦

R
ecent, Velleman a lansat un nou kit

din gama “measuring instruments”

(instrumente de mãsurã): interfaåã

pentru PC pentru înregistrarea æi afiæarea

semnalelor analogice, cu 4 canale (“4

channel recorder/ logger”) - K8047.

Kit-ul se conecteazã la PC prin cablu

USB de unde se æi alimenteazã. Semnalele

captate pe cele 4 canale (cu sensibilitatea

de 10mV în 4 game: 3V/6V/15V æi 30V)
sunt afiæate fie într-o fereastrã soft sub

formã de oscilograme, fie sub formã

numericã asemenea unui multimetru

digital. Sunt disponibili “markeri” pe ecran.

Rezistenåa la intrare pe fiecare canal este

de 1MΩ.

Precizia este similarã cu cea a unui

osciloscop: ±3%.

Eæantionarea se face cu maximum 100

eæantioane pe secundã.

Înregistrãrile se fac pe hard-disk-ul

calculatorului pe o lungã perioadã de timp.

Kit-ul include platforma software PC-

LAB2000 de la Velleman.

Necesar sistem: minim Win98SE, port

USB, mouse æi CD-ROM.   ♦

Noutãåi la Velleman

www.velleman.be
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(TS1, TS2, TS3) incluse în circuitul primar al

transformatorului de reåea. Acestea formeazã

un circuit de tip SAU, astfel când temperatura

unuia depãæeæte pragul prestabilit din

fabricaåie al siguranåei termice (thermal

switch) întreg sistemul este scos de sub

alimentare æi revenind la regimul normal de
funcåionare atunci când temperatura a scãzut

suficient. 

O altã metodã este de utliza termistoare cu

coeficient termic negativ (NTC) ca traductoare

de temperaturã, conectate ca în figura 2.

Rãcirea elementelor care degajã cãldurã se

face cu un ventilator alimentat la reåeaua de

220Vac comandat de un triac, comandat la

rândul lui de un optotriac necesar pentru
izolarea galvanicã a montajului.

Termistoarele RT1, RT2, RT3 (10kΩ la

20°C) formeazã cu semireglebilii P1, P2, P3 di-

vizoare de tensiune variabile cu temperatura.

Astfel, când aceasta creæte, se ridicã æi

potenåialul pe baza lui T1 deschizându-se atât

Fig. 2

Variantã de protecåie termicã cu termistoare

Fig. 3

Protecåie termicã absolutã cu circuit

integrat specializat, LM56; schemã

preluatã dupã Electronique Pratique
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T1, cât æi T2 care comandã LED-ul din

optocuplor. Diodele D1, D2, D3 sunt necesare

pentru a evita interacåiunea între cele trei

divizoare. Rezistorul R3 se dimensioneazã
funcåie de tensiunea la care se alimenteazã

montajul.

Alte scheme se pot imagina folosind ca

traductoare joncåiuni semiconductoare

(diode, tranzistoare bipolare) sau senzori

integraåi ( LM135, KTY etc.). 

O altã schemã de protecåie termicã care se

propune este bazatã pe circuitul integrat

LM56 (figura 5) produs de compania

NATIONAL SEMICONDUCTOR. Acesta este un

termostat cu un consum redus æi care are

douã praguri de acåionare. Aceste praguri se

stabilesc de cãtre utilizator prin intermediul

unui divizor rezistiv extern alimentat de o

sursã de tensiune de  referinåã care este foarte

stabilã cu temperatura, fiind cu bandã

interzisã, conåinutã în “chip”. De asemenea,

circuitul integrat dispune de senzorul de

temperaturã precum æi douã comparatoare
trigger Schmitt dublate de douã tranzistoare

Fig. 4a

Cablajul æi amplasarea

componentelor pentru

schema din figura 3 

Fig. 4b

Fig. 4c Fig. 4d

“open collector” necesare pentru comenzile

dispozitivelor externe (ventilatoare, relee,

etc.).

În figura 3 este prezentatã schema

electricã, iar în figura 4 desenele circuitelor

imprimate. 

Reåeaua rezistivã (formatã din R1, R2, R3)

care stabileæte pragurile de temperaturã

pentru acåionarea ventilatorului æi a releului se

calculeazã dupã cum urmeazã (toate

rezistenåele exprimate în Ω):

R3 = (0,0062 .T1+0,395).27000/1,25 unde

T1 este pragul de temperaturã la care este
acåionat ventilatorul) pentru rãcirea

suplimentarã a radiatoarelor) exprimatã în

grade Celsius.

R2 = (0,0062 .T2+0,395).27000/1,25-R3

unde T2 este pragul de temperaturã la care se

acåioneazã releul care eventual întrerupe

alimentarea întregului montaj.

R3 = 27000-R1-R2

Este evident cã se impune condiåia: T1<T2.

Circuitul integrat IC1 se va alimenta cu o

tensiune stabilizatã de 5V furnizatã de IC2, iar

restul montajului la o tensiune de 12V pre-

luatã de la amplificatorul de putere.   ♦
Bibliografie:
1. Internet: ESP
2. Electronique Pratique

Fig. 5

Schema bloc a circuitului

LM56 æi diagrama

funcåionalã
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Prezentarea montajului

Montajul echipat cu circuitul integrat

LM1894  poate fi utilizat în sistemele audio

stereo în scopul reducerii zgomotului.

Utilitatea acestui montaj se regãseæte în

receptoare FM, receptoare TV, casetofoane,
videocasetofoane, etc. Pentru aplicaåiile FM

grupul L1, C14 formeazã un filtru pentru

frecvenåa pilot de 19kHz. De reåinut faptul cã

Reducãtor dinamic 

de zgomot

CNX 184

Fig. 1

Schema electricã

a DNR

un semnal mai mic de 100mVrms nu este

suficient pentru a activa detectorul de

zgomot. În funcåie de sursa de semnal, nivelul

de zgomot se va regla din semireglabilul RV1.

Montajul se interconecteazã dupã preamplifi-

catorul sursei de semnal æi inainte de circuitul

care include reglajul de volum æi ton.

Date tehnice

- Compatibil cu toate benzile audio preîn-

InIntercalate în lanåul audio, între sursa de

semnal æi controlerul de ton, reducãtoarele

dinamice de zgomot (pe scurt DNR) au

drept scop atenuarea zgomotului de fond,

"alb", ce se aude supãrãtor în incintele

acustice sau difuzoarele aparatelor

electronice.

Ca aplicaåii directe, se utilizeazã la

radiocasetofoanele portabile, sistemele

audio Hi-Fi cu bandã magneticã,

videocasetofoane sau receptoare TV/FM.
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dimensionarea rezistorului serie. Dioda Zener

se alege cu tensiunea nominalã (standardi-

zatã)  cât mai aproape de tensiunea doritã de

ieæire. Relaåiile de dimensionare a rezistenåei

sunt (I) æi (II).

(I)

(II)

Se recomandã alegerea unui rezistor care

poate disipa o putere dublã faåã de cea

rezultatã din calcul.

Dupã dimensionarea rezistenåei se verificã

atât curentul minim æi maxim prin dioda Zener

cât æi puterea maximã disipatã de aceasta.

Relaåiile de calcul sunt (III) æi (IV):

(III)

Valoarea Iz_mintrebuie sã fie mai mare decât

valoarea specificatã în catalog pentru curentul

minim;

(IV)

Valoarea Iz_min trebuie sã fie mai micã decât

valoarea specificatã în catalog pentru curentul

maxim (valoare complet acoperitoare, în

realitate puterea disipatã are o valoare puåin
mai micã).

(V)

Puterea disipatã de diodã trebuie sã fie de

asemenea mai micã decât valoarea specificatã

în catalog (V).

Calculele prezentate mai sus pot fi reali-

zate foarte simplu prin utilizarea interfeåei

grafice din figura 2. Utilizatorul trebuie sã

introducã valorile cerute de program în

controalele de tip text corespunzãtoare. Dupã

introducerea unei valori este apãsatã tasta

ENTER a tastaturii (dinamica programului a
fost orientatã în jurul acestei taste), æi va fi

focalizat urmãtorul control de introducere a

datelor.

Dupã introducerea valorilor tensiunii de

intrare UIn_min æi UIn_max este verificatã condiåia

ca tensiunea de intrare minimã sã fie mai micã

decât tensiunea de intrare maximã. Dacã cele

douã valori sunt introduse greæit, utilizatorul

este avertizat printr-o fereastrã de dialog, ca

cea din figura 3.

Dupã introducerea corectã a celor douã

valori poate fi introdusã valoarea de tensiune

de ieæire în controlul de tip text etichetat

"UIeæire" sau poate fi aleasã direct dioda

Zenner din controlul de tip ComboBox cu titlul

"DIODE ZENNER", plasat în partea stângã jos

a interfeåei grafice (figura 4). În cazul în care

este introdusã valoarea tensiunii de ieæire,

programul alege dioda Zener cu tensiunea de

strãpungere cea mai apropiatã æi modificã

valoarea tensiunii de ieæire specificatã de

utilizator. 

Pentru o stabilizare corectã, valoarea
tensiunii de ieæire trebuie sã fie cu cel puåin 2V

mai micã decât tensiunea de intrare minimã.

Dacã aceastã condiåie nu este îndeplinitã,

utilizatorul este avertizat prin fereastra din

figura 5.

Dupã introducerea ultimei valori cerute de

program, IZ_min (cu valori intre 1 æi 5 mA) æi

apãsarea tastei ENTER, este focalizat controlul

"CALCULEAZÃ" prin care sunt efectuate

calculele tuturor mãrimilor enumerate mai

sus. |n funcåie de valorile obåinute, în eticheta

pe fond albastru din partea de jos a interfeåei

este specificat tipul diodei Zenner care trebuie

utilizatã, în funcåie de putere ( 0,4W, 1W, sau

mai mare de 1W). 
Prin controlul de tip CommandButton

etichetat "RESET" sunt anulate toate valorile

introduse sau calculate. Controlul "EXIT"

permite revenirea la interfaåa graficã de bazã

din figura 1.

Se recomandã utilizarea acestui tip de

stabilizator pentru curenåi de sarcinã cu valori

reduse, de ordinul miliamperilor sau zecilor de

mA.

Interfaåa graficã din figura 6 corespunde

selectãrii stabilizatorului serie cu rezistor,

diodã Zener æi tranzistor bipolar.

Utilizarea tranzistorului în cadrul schemei

Fig. 2

Interfaåa graficã

a stabilizatorului

de tensiune serial

cu rezistor æi

diodã Zener

Fig. 3

Fereastra de avertizare în cazul

introducerii greæite a valorilor

tensiunii de intrare

Fig. 4

Controlul

ComboBox

de selecåie

a diodei Zenner
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de stabilizare într-o configuraåie de tip repetor

pe emitor permite creæterea curentului de

sarcinã, tranzistorul având rolul de a amplifica

curentul de ieæire al stabilizatorului simplu

format din rezistor æi diodã Zener. Schema cu

tranzistor permite astfel obåinerea unui curent

de sarcinã de β ori mai mare. Tensiunea de

ieæire a stabilizatorului este însã mai micã cu

aproximativ 0,6V faåã de tensiunea de

strãpungere a diodei Zenner datoritã cãderii

de tensiune pe joncåiunea bazã-emitor a

tranzistorului (UBE).

Elementele de proiectare noi care apar

sunt urmãtoarele:
- IC - curentul de colector al tranzistorului

regulator serie;

- IB_min - curentul de bazã minim al

tranzistorului;

- IB_max - curentul de bazã maxim al

tranzistorului;

- VCE_max - tensiunea maximã care poate

apare în cadrul schemei, între colectorul æi

emitorul tranzistorului;

- PD_max - puterea maximã disipatã de

tranzistor;

- βmin - βmax - valorile limitã ale factorului

de amplificare în curent al tranzistorului.

Pentru dimensionarea unui astfel de

stabilizator se utilizeazã relaåiile de calcul

prezentate mai jos.

- Tensiunea de strãpungere a diodei

Zenner (UZ):

- Curentul de bazã maxim al tranzistorului:

- Valoarea rezistorului:

- Verificarea valorilor de curent (minim æi

maxim) prin dioda Zenner.

• Curentul minim prin dioda Zenner:

Valoarea obåinutã trebuie sã fie mai mare

decât valoarea minimã a curentului specificatã

în catalogul de diode.

• Curentul maxim prin dioda Zener:

Valoarea obåinutã trebuie sã fie mai micã

decât valoarea maximã a curentului

specificatã în catalogul de diode.

- Verificarea puterii disipate de dioda
Zenner:

(valoare complet acoperitoare);

Valoarea obåinutã trebuie sã fie mai micã

decât valoarea puterii disipate specificatã în

catalog.

- Tensiunea maximã care poate apare între

colectorul æi emitorul tranzistorului (UCE_max):

Fig. 5

Fereastra de avertizare

pentru cazul unei

tensiuni de ieæire mai

mari decât tensiunea

minimã de intrare

Fig. 6

Interfaåa graficã a

stabilizatorului de

tensiune care are ca 

element regulator serie

un tranzistor bipolar
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- Puterea maximã disipatã de tranzitorul

bipolar (PD):

În funcåie de rezultatele obåinute este

aleasã corespunzãtor dioda Zener æi tranzisto-

rul bipolar.

Utilizarea interfeåei grafice din figura 6

permite efectuarea acestor calcule fãrã efort,
având totodatã certitudinea rezultatelor

obåinute. Introducerea valorilor cerute de

program se face în mod similar interfeåei

grafice din figura 2, elementele noi fiind

valorile minimã æi maximã pentru factorul de

amplificare în curent al trazistorului bipolar

(βmin æi βmax), valori care se gãsesc în foile de

catalog ale tranzistorului. Se atrage atenåia cã

tensiunea de intrare minimã a stabilizatorului

trebuie sã fie cu cel puåin 2V mai mare decât

tensiunea de ieæire, în caz contrar existând

riscul unei stabilizãri incorecte. Programul

avertizeazã asupra acestui fapt prin fereastra

prezentatã în figura 7.

Prin meniul "TRANZISTOR" (figura 8) al

acestei interfeåe poate fi selectat tipul tranzis-

torului: bipolar sau Darlington (caz în care

relaåiile de calcul se modificã în concordanåã

cu cerinåele acestui tip de tranzistor).
Acest tip de stabilizator este recomandat

pentru curenåi de sarcinã cu valori medii, de

ordinul zecilor æi sutelor de miliamperi.

În figura 9 este prezentatã interfaåa graficã

pentru o schemã de stabilizator de tensiune

cu douã tranzistoare. Acest tip de stabilizator

poate fi utilizat pentru curenåi de sarcinã

având valori de ordinul sutelor de miliamperi

sau amperilor.

Se precizeazã cã pentru cele trei scheme

de stabilizatoare de tensiune au fost

prezentate numai configuraåiile de bazã, care

pot fi completate cu condensatoare de filtraj

æi/sau decuplare atât la intrarea æi ieæirea

stabilizatorului cât æi în paralel pe dioda Zener. 

Reamintim cã programul prezentat poate

fi obåinut gratuit la adresa de e-mail

producåie@conexelectronic.ro. ♦

Fig. 7

Fereastra de avertizare

pentru cazul în care

tensiunea de ieæire este prea

mare în comparaåie cu

tensiunea minimã de intrare

Fig. 8

Meniul "TRANZISTOR"

pentru selecåia tipului

de tranzistor

Fig. 9

Interfaåa graficã a

stabilizatorului de

tensiune cu douã

tranzistoare bipolare

oferã în paginile

revistei spaþiu

publicitar ºi articole de

prezentare pentru

societãþile comerciale.

Pentru informaþii

suplimentare

contactaþi departa-

mentul vânzãri la

telefon: 021-242.22.06
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Tranzistoare bipolare

seria BD

Preåurile din tabel sunt practicate de magazinul
Conex Electronic æi includ TVA.
Oferta este valabilã în limita stocului disponibil.

Desen capsulã

TO-126

Desen capsulã

TO-220
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Seria prezentãrii de montaje electronice

practice destinate domeniului "security"

continuã. În numãrul anterior deschiderea a

fost fãcutã de o sursã de alimentare cu

acumulator de back-up 

pentru 12V æi de un cifru electronic.

S
ursele de tensiune sunt un capitol

deosebit de important în domeniul

sistemelor de avertizare æi supraveghere,

ele necesitând atenåie specialã încã din faza

de proiectare pânã la cea de execuåie æi tes-

tare. Trebuie sã li se asigure un regim termic

bun, pe o duratã mare de funcåionere fãrã

întrerupere, uneori chiar ani de zile. În plus,
este recomandatã protecåia electronicã a

montajului în cazul unor defecte în sistem

(cum ar fi chiar cea a acumulatorului). 

Sursa de 13,8V/3A este des utilizatã la

emiåãtoarele radio pentru dispeceratele de

intervenåie rapidã, ea asigurând curentul

necesar emiåãtorului la emisie.

Montajul prezentat vine ca o continuare a

articolului din numãrul precedent. Acesta este

o sursã stabilizatã de 13,8V la un curent

maxim limitat de 3A æi cu acumulator de

back-up (12V/3…7Ah). Tensiunea de la ieæire
se poate regla într-un domeniu restrâns în

jurul valorii de 13,8V. Montajul are protecåie la

scurtcircuit æi la suprasarcinã.

Sursã 13,8V/3A

cu acumulator

de back-up

Croif V. Constantin
Mircea Zbarnia

Fig. 1

Schema electricã
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moment în care tranzistorul Q1 devine un

generator de curent constant. Acest curent

este limitat de valoarea rezistorului de putere

R1; la valoarea din schemã limitarea este la

3A. Pentru o valoare de 0,22Ω/5W limitarea

se face la 5A, dar cu mãrirea considerabilã a

suprafeåei radiatorului.

Creæterea curentului peste limitã se face

doar prin regulatorul U1 LM317T, pânã la

intrarea sa în limitare proprie (cca. 2A), caz în

care limitarea toatalã poate merge pânã la

cca. 5A, dar atenåie la suprafaåa radiatorului,

la curentul limitã prin dioda de separare D5
(diodã din seria BY care sã suporte 5A) æi

siguranåa fuzibilã F1. O diodã tip BY399 func-

åioneazã pânã la 3A. Se cautã un model BY5

la 5A.

Dioda D1 de tip 1N4007 are rol de protec-

åie a regulatorului în cazul când apar supra-

tensiuni accidentale dinspre sarcinã. Acumula-

torul se conecteazã la bornele +Bat æi -Bat.

Curentul absorbit de acesta depinde de gra-

dul sãu de descãrcare. Dioda de putere D5 nu

permite ca tensiunea acumulatorului sã ajun-

gã pe ieæirea regulatorului LM317T æi sã îl dis-

trugã prin strãpungere.

Semireglabilul R6 permite ajustarea finã a

tensiunii de ieæire, culeasã la conectorul J2.

Recomandãri constructive

Desenul cablajului imprimat este prezentat

în figura 2, iar cel de amplasare a compo-

nentelor în figura 3. Se utilizeazã un radiator

profil U din aluminiu cu aripioare, cum sunt

cele prezentate în numãrul anterior la rubrica

catalog, cu înãlåimea mai mare de 40mm.

Regulatorul LM317T æi tranzistorul BD912 se

monteazã direct, neizolat pe acesta æi se

fixeazã cu nit-uri sau æuruburi. În acelaæi mod
se prinde de cablaj æi radiatorul. Pentru

siguranåa F1 se utilizeazã un soclu din plastic

sau din metal (pentru cablaj). Acumulatorul se

conecteazã prin intermeniul unui cablu bifilar

de 20cm cu papuci tip auto la capãtul liber.

Pentru celelalte conexiuni se utilizeazã

terminale bloc cu douã cãi. Semireglabilul

utilizat este de tip AGP cu montaj vertical, tip

"mare". Componentele se pot procura uæor

de la Conex Electronic sau orice alt distribuitor

de componente electronice.

Testare æi reglaje

Dupã asamblarea corectã a montajului

(conform desenelor din figurile 2 æi 3, æi poza
montajului) se trece la testare æi reglaje.

Se conecteazã un acumulator de

12V/1,2…7Ah la bornele +Bat æi -Bat, se

alimenteazã montajul cu tensiune alternativã

de 16…18V, iar LED-ul roæu trebuie æã se

aprindã. Se regleazã din R6 tensiunea pe

sarcinã la conectorul J2 (bornele + æi -) la

valoarea 13,8V, dupã care se conecteazã ca

sarcinã un bec de 12V auto, verificând æi

regimul termic al montajului. ♦

Fig. 2

Desenul cablajului

imprimat

Fig. 3

Desenul de

amplasare a

componentelor

Descriere funcåionalã

Schema electricã are la bazã circuitul

regulator liniar de tensiune LM317T æi

tranzistorul de putere BD912 sau un

echivalent în capsulã TO220, care sã suporte

curentul maxim absorbit de sarcinã.

Ca urmare a curentului mare solicitat de

sarcinã, se recomandã ca tensiunea

alternativã provenitã de la transformatorul de

reåea sã nu depãæeascã cu cel mult 4…5V

tensiunea oferitã sarcinii. În acest mod,

puterea disipatã pe radiator este minimizatã.
Tensiunea alternativã se aplicã la conectorul J1

unei punåi redresoare de 4A/600V, ceea ce

asigurã un regim termic lejer al elementului

redresor. Condensatorul C1 asigurã filtrajul

tensiunii redresate, iar LED-ul roæu semnali-

zeazã prezenåa tensiunii filtrate.

Interesant este cum se face limitarea în

curent. Ea are loc în douã etape. Rezistorul R2

are rol de senzor de curent, prin el trecãnd o

parte din curentul furnizat sarcinii. Dacã

consumul creæte, tensiunea pe R2 creæte,

astfel încât are loc depãæirea pragului de

deschidere a grupului serie de diode D2-D3,
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Descrierea schemei electrice

Schema electricã este prezentatã în figura

1 æi constã din douã circuite monostabile

realizate cu circuitele integrate 555, un sta-

bilizator de tensiune æi un filtru pentru semna-

lul de tensiune preluat de la ruptor.

Funcåionarea  unui circuit monostabil este

urmãtoarea: dacã la pinul 2 ("PJ") al circui-

tului integrat se aplicã un semnal negativ de

tensiune considerat semnal de comandã,

ieæirea circuitului integrat comutã spre
potenåialul pozitiv al sursei de alimentare, un

interval de timp T, proporåional cu constanta

de timp a circuitului RC asociat  (POT1+R5) C3

sau R7C7): T=1,1RC. În acest interval de timp

condensatorul se încarcã exponenåial prin

rezistenåa cu care este înseriat. În momentul

în care tensiunea la bornele condensatorului a

atins valoarea de 2/3 din tensiunea de alimen-

tare, ieæirea circuitului integrat comutã spre

potenåialul negativ al sursei de alimentare (0V)

æi funcåionarea este consideratã încheiatã.

Semnalul provenit de la ruptor (contactul

de tip “platinã”) este aplicat bazei tranzisto-

INDICATOR

pentru schimbarea

treptei de vitezã

Leonard Lazãr

rului T1 prin intermediul filtrului de tip trece-

jos format din R1, R2, C1, C2 æi R3. Diodele

D1 æi D2 au rolul de a proteja tranzitorul în ca-

zul apariåiei unor vârfuri de tensiune pozitive

(sau negative) ale cãror valori depãæesc valoa-

rea tensiunii de alimentare. 

Dacã ruptorul este deschis, tranzistorul T1

va intra în conducåie (în regiunea de saturaåie)

æi va comanda intrarea etajului monostabil;

totodatã va intra în conducåie æi tranzistorul

T2, care va descãrca prin scurtcircuitare

condensatorul C3. La ieæirea circuitului inte-
grat CI1 se va regãsi potenåialul pozitiv al

sursei de alimentare. Valoarea condensato-

rului C3 a fost aleasã astfel încât pulsul de

curent care apare la intrarea în conducåie a

tranzistorului T2 sã fie de scurtã duratã æi sã

nu pericliteze tranzistorul.

Dacã ruptorul este închis, potenåialul bazei

tranzistorului T1 este 0, deci acest tranzistor

este blocat. În consecinåã, æi tranzistorul T2 se

blocheazã, permiåând condensatorului C3 sã

se încarce prin rezistoarele POT1 æi R5. La

ieæirea circuitului integrat CI1 se va regãsi pe

perioada de încãrcare a condensatorului, tot

Montajul prezentat în continuare se doreæte

a fi de folos cursanåilor æcolilor de æoferi,

æoferilor începãtori, æi nu numai (!), prin

indicarea momentului optim în care trebuie

schimbatã treapta de vitezã a

autoturismului, având consecinåe pozitive

în ceea ce priveæte consumul de carburant,

uzura motorului æi a cutiei de viteze, etc.





34 IUNIE  2003

auto

al doilea monostabil a fost aleasã astfel încât

la turaåia minimã a motorului de 600 rpm

(20Hz frecvenåa ruptorului), LED-ul D3 sã

rãmânã stins:

Alegând pentru condensator valoarea

standardizatã de 100nF, rezultã o valoare
pentru rezistenåã de 454kΩ (s-a ales valoarea

standardizatã de 470kΩ).

Condensatoarele C6 æi C8 pentru decupla-

rea circuitelor integrate se plaseazã cât mai

aproape de terminale. Montarea acestor

condensatoare este obligatorie, valoarea

putând varia între 0,1µF æi 1µF.

Pentru îmbunãtãåirea performanåelor

circuitelor integrate s-au montat condensa-

toarele C5 æi C9 cu valoarea tipicã de 10nF

care eliminã apariåia unor vârfuri parazite

apãrute accidental æi filtreazã ondulaåiile ten-

siunii de alimentare.

Stabilizatorul de tensiune este serial æi este

format din tranzistorul T4 de tip

BD135...BD139, care nu necesitã radiator de

rãcire, dioda Zener de tip "DZ", cu valoarea

tensiunii de 10V, dioda 1N4148 prin care se

anuleazã influenåa tensiunii bazã-emitor a

tranzistorului T4 æi care compenseazã într-o

micã mãsurã tensiunea de ieæire cu

temperatura, rezistorul R10 pentru polarizare

æi condensatoarele C10 æi C11 pentru filtrare
suplimentarã. Tensiunea de ieæire stabilizatã

are valoarea de 10Vcc. Aceastã valoare a fost

aleasã pentru eliminarea variaåiilor de

tensiune de la bornele bateriei (12 - 14,7Vcc)

care apar datoritã regimurilor de lucru diferite

ale motorului cât æi pentru protecåia circuitelor

integrate în cazul defectãrii releului regulator

de tensiune al autoturismului, când tensiunea

poate creæte spre va-

loarea de 17Vcc. 

Prezenåa tensiunii

de alimentare a mon-

tajului este semnali-

zatã de dioda LED

D4. Aceastã diodã a
fost montatã æi pen-

tru a pune în evidenåã

un defect destul de

frecvent al contac-

tului de tip cheie, æi

anume pierderea ten-

siunii de +12Vcc în circuitul de dupã contact

(numerotat cu 15 în schema electricã a auto-

turismului), pe perioada de acåionare a elec-

tromotorului de pornire. Bobina de inducåie

fiind alimentatã din acest circuit, nu va putea

furniza înalta tensiune pentru sistemul de

aprindere, deci practic motorul nu va putea

porni. În cazul încercãrilor lungi æi repetate de

pornire a motorului, se urmãreæte LED-ul D4 æi

în cazul în care acesta se stinge, avem de-a

face cu defectul prezentat. O soluåie de

moment este legarea bornei "+V" a bobinei

de inducåie la borna "+" a bateriei

autoturismului cu ajutorul unui conductor

izolat æi abia dupã aceastã operaåie se

acåioneazã electromotorul de pornire. Dupã

pornirea motorului se înlãturã legãtura fãcutã

între bobina de inducåie æi baterie.

În figurile 2 æi 3 sunt prezentate desenele

cablajului imprimat æi de amplasare a
componentelor.

Recomandãri de reglaj

În cazul în care autoturismul este prevãzut

cu turometru, reglajul montajului este simplu:

se aduce motorul la turaåia optimã la care

trebuie schimbatã treapta de vitezã æi se

regleazã semireglabilul POT1 pânã la

aprinderea stabilã a Led-ului D3. În cazul în

care nu se dispune de turometru, se va utiliza

un generator de semnale dreptunghiulare cu

frecvenåa între 20 æi 200Hz æi cu un factor de

umplere de aproximativ 50% (1/2). Variaåia

de turaåie între 2000 æi 3000 rpm corespunde

unei variaåii de frecvenåã între 66,66Hz æi
100Hz. 

Este interzisã åinerea în mânã a montajului

în timpul experimentãrilor pe autoturism,

existând riscul de electrocutare!

Recomandãri de montare

Montajul se va introduce într-o cutie din

material plastic care va fi plasatã în interiorul

autoturismului, sub bord. Cutia are prevãzute

gãuri de trecere pentru conductoarele de

alimentare æi de legãturã cu ruptorul, pentru

LED-urile D3 æi D4 care se monteazã pe bord

cât æi pentru reglajul semireglabilului POT1.

Legãtura cu ruptorul se realizeazã printr-un

conductor multifilar simplu, cu o izolaåie de
bunã calitate.

Din cauza umiditãåii crescute care poate

apare în interiorul autoturismului, se

recomandã utilizarea unui spray tehnic de
tip "PLASTIK 70" pentru aplicarea unui strat

subåire de lac atât pe suprafaåa cu lipituri cât

æi pe suprafaåa cu componente a montajului.

Led-ul D3 se va plasa în câmpul vizual al

conducãtorului auto, astfel încât sã fie

sesizabil æi fãrã o urmãrire atentã. ♦

Fig. 2

Desenul

cablajului

imprimat

Fig. 3

Desenul de

amplasare a

componentelor









38 IUNIE  2003

automatiz\ri

Barierã în

infraroæu

B
ariera în infraroæu prezentatã funcåio-

neazã pe principiul barierelor moderne

din domeniul "security". Detecåia

obiectelor contorizate de barierã nu este

afectatã de erori (datorate de exemplu cãderii

frunzelor dintr-un copac sau a trecerii unor
animale mici) æi asta datoritã principiului, de

altfel simplu, de a utiliza mai mult de o

pereche  emiåãtor - receptor de IR. Perechile

de emiåãtoare sunt cuplate, în barierele

moderne, într-o logicã ÆI sau SAU sau orice

altã combinaåie, tocmai pentru a minimiza

erorile, respectiv alarmele false, funcåie de

scopul sau funcåia pentru care este montatã

bariera.

Prin utilizarea unor lentile speciale, barie-

rele actuale pot lucra pânã la 100m distanåã

între emiåãtor æi receptor.

Pentru a se evita procurarea unor compo-

nente destul de scumpe æi pretenåioase ca
mod de funcåionare, dar æi uneori cam dificil

de procurat, s-a ales varianta cu componente

clasice (referire la emiåãtorul æi receptorul de

infraroæu).

Descriere funcåionalã

Se prezintã în continuare modul de

funåionare al acestui montaj. Un generator de

Fig. 1

Schema electricã a barierei în infraroæu (se disting emiåãtorul, D2 æi receptorul, T1, de infraroæu)

Ion Costin 

Montajul a fost creat în scopul semnalizãrii

unui eveniment, în speåã a limitãrii accesu -

lui unor persoane într-un anumit spaåiu.

Dar montajul poate fi folosit æi în multe alte

scopuri, cum ar fi: contorizarea unor

obiecte, contorizarea persoanelor dintr-o

salã de spectacole în scopul obåinerii unor

statistici, etc., domeniile de aplicabilitate

fiind destul de mari.
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frecvenåã genereazã impulsurile ce sunt

aplicate în baza tranzistorului T2. Acesta este

driver-ul pentru emiåãtorul de infraroæu.

Receptorul este o fotodiodã ce lucreazã în

spectrul infraroæu æi care are o sensibilitate

destul de mare. Rezultate foarte bune au dat

æi fototranzistoarele obiænuite, sensibilitatea

fiind oarecum micæoratã (distanåa neputând fi

mai mare de 2m între emiåãtor æi receptor).

Din receptorul de infraroæu semnalul este

preluat printr-un condensator de 10nF, C2, æi

aplicat intrãrii inversoare a formatorului de

impulsuri realizat cu operaåionalul LM358.

Mai departe, impulsurile se aplicã grupului RC

format din R8 æi C3, care le integreazã, iar mai

departe, trigger-ului CD4093. Prezenåa radia-

åiei infraroæii captatã este semnalizatã de

LED-ul D3. În momentul în care se întrerupe

fasciculul IR emis de D2, componenta

alternativã ce trece prin C2 lipseæte, forma-

torul nu mai oferã impulsuri grupului RC,

tensiunea ajunge la pragul de basculare al

triger-ului, LED-ul D3 se stinge, iar la conec-

torul K1 nivelul logic va trece în 1. Astfel, se

poate comanda de exemplu: un releu, un mo-
tor, un  numãrãtor, un temporizator pentru

iluminat, etc.

Prin însumarea unor bariere se pot face

reåele de bariere, prin care se poate controla

precis accesul unor persoane în anumite peri-

metre, æi eventual contorizarea lor. În aplicaåia

practicã utilizatã s-a conceput æi un sumator

realizat cu CD4012, tip Trigger Schmitt.

Acesta, prevãzut cu nouã intrãri, însumeazã

semnalele de la cele trei coloane pe care sunt

montate câte trei emiåãtoare æi receptoare.

Mai departe, acestea se pot conecta la o

interfaåã pentru numãrãtor, sau dupã caz, se

Fig. 2

Sumatorul

de bariere

Fig. 3

Schema electricã a

sumatorului cu 9

intrãri pentru mai

multe bariere IR.

Fig. 6

Cablajul sumatorului de bariere IR

Fig. 5

Cablajul barierei IR

Fig. 4

Sugestie de montaj

pentru nouã

bariere de

infraroæu montate

în trei puncte de

control.
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poate realiza o interfaåã cu PC-ul.

Sumatorul realizat se prezintã ca o placã

separatã. Ca elemente de execuåie se

utilizeazã relee de micã putere, reed, în

capsulã SIP. Acestea se pot cumpãra de la

Conex Electronic æi se pot identifica dupã

codul 12661 (releu reed SIL 12V/1A/1000R).

Tranzistoarele sunt de uz general, tip pnp-

BC557.

Se recomandã ca emiåãtorul æi receptorul

IR sã fie introduse, individual, în tuburi din

plastic, de culoare neagrã.

În figura 4 se prezintã o sugestie de montaj

a barierelor într-un parc de distracåii, de

exemplu. ♦

Fig. 8

Desenul de amplasare a componentelor

pe cablajul sumatorului

Fig. 7

Desenul de amplasare a componentelor

pe cablajul barierei IR







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

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

Doresc sã mi se expedieze lunar, cu plata
ramburs, revista ConexConexClub . Mã angajez sã
achit contravaloarea revistei plus taxele de
expediere.
Doresc ca expedierea sã se facã începând
cu nr. ............................ / ........................

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

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

Doresc sã mã abonez la revista ConexConexClub începând

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

12 luni 6 luni

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

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

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

1) Abonament pe 12 luni
300 000 lei

2) Abonament pe 6 luni
180 000 lei

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

PENTRU OBÞINEREA REVISTEI

TRIMITEÞI TALONUL COMPLETAT

ªI CONTRAVALOAREA ABONA-

MENTULUI (PREÞUL ÎN LEI) PE

ADRESA

Claudia  Ghiþã

Revista 

Str. Maica Domnului 48, 

sector 2,  Bucureºti ,

C o d  p o º t a l  7 2 2 2 3

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

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

Atenþie! Începând cu luna ianuarie 2003 preþurile abonamen-

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

luate în considerare taloane din numerele anterioare!!!

IUNIE 2003



44 IUNIE  2003

alimentare

Variator de tensiune

alternativã

pentru sarcini inductive

S
chema electricã prezentatã este oferitã
de SGS - Thomson, este relativ simplã æi

în teste a dat rezultate foarte bune,

dupã cum afirmã producãtorul francez al kit-

ului, Comelec (www.comelec.fr).
Montajul prezentat face parte din

categoria convertoarelor statice de putere

AC-AC (VTA - variatoare de tensiune alterna-

tivã, cu triac). Interesant este cã fãrã a benefi-

cia de o logicã de comandã complexã a ele-

mentului comutator de putere (triacul) sau de

alte circuite de stingere (blocare a conducåiei),

schema funcåioneazã bine pe sarcini induc-

tive. Astfel, se poate regla viteza de rotaåie a

motorului unei bormaæini sau ventilator sau se

poate cupla ca sarcinã primarul unui transfor-
mator cu scopul de a regla tensiunea în se-

cundar.

Schema electricã pe baza cãruia s-a realizat

montajul a fost dezvoltatã de cunoscutul

producãtor SGS - Thomson. Ea se poate utili-

za pentru alimentarea unei bormaæini de

maximum 500W fãrã probleme. Se mai pot

utiliza ca sarcinã ventilatoare sau primare de

transformatoare æi bineînåeles, sarcini rezisti-

ve, cum ar fi becurile.

Tensiunea reåelei se aplicã prin cele 4 diode

DS1...DS4. Faza oferã tensiune prin diodele

DS1 æi DS2, iar celãlalt fir prin grupurile R1-R2

æi R3-R4 prin diodele DS3 sau DS4. Astfel, este

Fig. 1

Schema electricã a variatorului

de tensiune alternativã pentru

sarcini inductive

Dacã se urmãreæte construcåia unui variator

de tensiune alternativã pentru iluminat

(sarcini rezistive), electroniætii au de ales

din mai multe variante topologice

cunoscute, clasice. Dacã, însã, se doreæte

alimentarea unei sarcini inductive 

cum sunt motoarele electrice sau

transformatoarele, alegerea 

unei scheme de aplicaåie este

dificilã din cauza problemelor ce apar

(tipul de comandã pe poartã 

a triacului,

stingerea acestuia, etc.). 
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alimentat anodul A1 al triacului TRC1.

Grupul DS3-DS4 conduce pe anodul A1 de

la TRC1 o undã sinusoidalã ce prezintã la

extremitãåi o serie de impulsuri dreptunghiu-

lare a cãror desfãæurare pe lungimea sinusoi-

dei este variabilã funcåie de poziåia cursorului

lui R6. Explicative sunt formele de undã

prezentate în figurile 2 æi 3. TRC1 este un
triac tip BT137/500. Suportã un curent

direct de 5A æi are o sensibilitate pe poartã de

20mA. Celãlalt triac, TRC2, este un model
de 10A, tip BTA 10/700; se monteazã pe un

radiator. Atenåie se va acorda la montarea pe

cablaj a rezistorului de putere R9. În aplicaåia

de faåã, acesta a fost montat pe radiator, R9

fiind în capsulã metalicã (vezi foto). R8 este un

semireglabil din care se regleazã curentul

minim de menåinere al triacului. Reglajul

Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2a Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

Fig. 4

Cablajul variatorului

de tensiune pentru

sarcini inductive

Forme de undã explicative pentru modul de funcåionare la reglaj (din R6)

pentru tensiune maximã pe sarcinã

Forme de undã explicative pentru modul de funcåionare cu

tensiune minimã pe sarcinã



46 IUNIE  2003

alimentare

Fig. 5

Amplasarea

componentelor

variatorului de

tensiune pentru

sarcini inductive

Sugestie de

încasetare a

montajului

depinde de tipul sarcinii.
Important! Montajul lucreazã cu tensiu-

nea reåelei 220Vca æi se vor lua mãsuri de

prevenire împotriva electrocutãrii operato-

rului. Montajul se va introduce într-o casetã

din material izolant.  ♦

Valorile componentelor din schemã
sunt:

R1...R4 = 100kΩ/2W;

R5 = 27kΩ/0, 25W;

R6 = 220kΩ potenåiometru liniar;

R7 = 150kΩ/0,25W;

R8 = 1MΩ trimer;

R9 = 10kΩ/10W;
R10 = 10kΩ/0,25W;

R12 = 220Ω/0,5W;

C1...C2 = 100nF, nepolarizate 400V; 

DS1...DS4 = 1N4007;

DZ1...DZ2 = Zener 100V la 1W;

TRC1 = BT137/500;

TRC2 = BTA10/700;

DIAC = diac;

F1 = siguranåã fuzibilã 16A.

Preluare dupã “Electronique et Loisirs”,
nr. 48, www.electronique-magazine.com.

Informaåii despre kit: www.comelec.fr.
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Î
n acest articol se prezintã cum se poate

conecta un microcontroler la o linie de

alimentare de c.a. 220V æi comanda un

triac. Se poate, totuæi, proiecta acelaæi

dispozitiv într-un mod mai simplu, folosind

componente ca triac, diac, câteva rezistoare æi

condensatoare. Montajul prezentat se ali-

menteazã direct din reåeaua c.a., ceea ce per-

mite microcontrolerului sã trigger-eze direct
un triac (fãrã optotriac).

De ce microcontroler?

Proiectul urmãreæte momentul trecerii prin

zero a tensiunii de alimentare de la reåea.

Folosind aceastã informaåie, se evitã triggera-

rea eronatã la punctul de maxim al tensiunii

c.a. Acest lucru este foarte important! Fila-

mentul becului rece are o rezistenåã de câteva

ori mai micã decât când este cald. Alimentând

becul rece la maximul tensiunii c.a. (220 .√2)

prin el va trece un curent mare æi posibilitatea

distrugerii filamentului este mare. Comanda

cu microcontroler oferã reglajul luminii fãrã

pâlpâire. Reglarea este de la aprinderea
completã - full dimming (fãrã nici o triggerare)

-  la o aprindere minimã - minimal dimming
(triggerarea la începutul perioadei sinusoidei).

Autorul recomandã folosirea acestui

dispozitiv în aplicaåii ca încãlzitoare, cu mici

modificãri bineînåeles. Adãugând senzori de

temperaturã se obåine termostatarea. Se pot

obåine multe alte aplicaåii care executã întâr-

zieri de timp, logicã internã æi altele.

Funcåionare

Schema electricã este prezentatã în figura

1. Aprinderea æi stingerea becului este fãcutã

de o scurtã acåionare a senzorului (butonului).

Acåionând senzorul puåin mai mult, rezultatul

este modificarea intensitãåii luminii în mod

continuu.

S-a utilizat microcontrolerul PIC16F84-

4MHz. Se pot, de asemenea, folosi alte micro-

controlere PIC. Cele mai bune æi mai ieftine

soluåii sunt cele cu PIC-uri într-o capsulã DIP

de 8 pini. Proiectul s-a fãcut pe reåeaua de
c.a. de 220V æi 50Hz. Dacã nu este totdeauna

aæa, regulatorul de luminã va lucra totuæi în

continuare corect. În cazul unei reåele c.a. de

60Hz, va trebui sã se facã unele corecåii.

Frecvenåa de 50Hz face ca amplitudinea

reåelei c.a. sã aibã valoarea zero de o sutã de

ori pe secundã. Astfel, trecerea prin zero

survine la fiecare 10ms.

Pentru a controla puterea de iluminare se

urmãreæte controlarea decalajului de fazã.

Triacul trebuie triggerat dupã decalajul de fazã

(timpul dupã trecerea prin zero). Dacã se

deschide triacul doar dupã trecerea prin zero,

lumina va fi puternicã, la maxim. Mai mult,

tensiunea efectivã pe bec va fi 220V. În acest
caz, curentul va trece timp de jumãtate de

perioadã, aproape completã. Pe de altã parte,

dacã deschidem triacul mai târziu, de

exemplu la sfâræitul jumãtãåii de perioadã,

curentul va trece doar un timp scurt dintr-o

perioadã. Rezultatul este luminã reglatã.

Practic, aceasta înseamnã cã reglarea întâr-

zierii triggerãrii regleazã aprinderea luminii.

Consideraåii matematice

O programare confortabilã presupune a se

utiliza 1 byte pentru întârziere. În cel mai bun

caz, vor fi disponibile 256 de niveluri diferite

Regulator 

de tensiune

alternativã

cu PIC16F84

Dispozitivul permite reglarea

intensitãåii luminoase a becurilor

cu filament. Este o demonstraåie a

modului cum pot fi folosite

microcontrolerele într-o aplicaåie

cum este  controlarea intensitãåii

luminoase.

Autor: Nikola Toncev, (ntoncev@hemo.net), Iugoslavia
Traducere ºi adaptare: Cristian Secrieru
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problemã. Pinul de intrare interpreteazã tot ce

este mai jos de +2,5V ca zero logic. Totuæi, 2V

este încã într-o jumãtate pozitivã. Rezistoarele

adiåionale conectate la masã pot rezolva

problema. Desigur, software-ul ne poate da

de asemenea o soluåie. Aceastã soluåie

software este datã în 4 linii în listing æi pot fi

æterse când se foloseæte un rezistor compen-

sator (aceste patru linii sunt notate în listing).

Soluåia software dã rezultate mai bune când

se foloseæte un oscilator cu cuarå. În acest

exemplu, aceasta este soluåia cea mai bunã. În

cazul folosirii unui controler mai mic cu
oscilator RC, soluåia software este puåin mai

complicatã. Valorile rezistoarelor de compen-

sare adiåionale sunt estimate experimental.

Este æi o altã diodã (diodã LED) conectatã la

portul B (pin RB1). La aceastã diodã primim

semnalul PWM de la acest pin. În contrast cu

trigerrarea triacului care dureazã doar 8ms,

semnalul PWM deschide dioda æi dureazã pe

restul jumãtãåii de perioadã. Aceastã diodã

LED este utilizatã doar pentru teste.  

Cea mai complicatã parte a programului

este subprogramul  pentru controlul comutãrii

tastei (3). Variabilele folosite sunt:

Smer=1 (reglarea luminii sau aprinderea)  

Smer=0 (aprinde lumina sau o închide)
Vrednost este o variabilã. Aratã valoarea

reglãrii luminii. Reglarea minimã este setatã la

4 æi maximul este setat la 200, nu 157 ci 200

pentru a fi siguri cã triacul nu se va deschide

accidental.

Stisak mãsoarã timpul cât tasta comutato-

rului este apãsatã. Dacã a trecut destul timp,

iluminarea se va schimba gradat. Un timp

scurt de apãsare schimbã iluminarea minimã

æi maximã (aprindere/închidere).  

Speedcontrol este viteza de scãdere a

reglãrii/iluminãrii. Restul variabilelor urmãresc

stãrile comutatorului între douã chemãri de

subprogram (la fiecare 10ms).

Posibile îmbunãtãåiri viitoare

- soluåie software în cazul unui oscilator

RC;

- triggerarea triacului ce nu poate lucra în

4 cadrane; 

- conexiune serialã la bec; 

- adãugarea unui varistor;

- adãugarea unui filtru;

- mãsurarea curentului æi protecåia la

suprasarcinã;

- circuit de reset mai bun.

Observaåii

Întregul circuit este conectat la TENSIUNEA

REÅELEI æi trebuie atenåie la operare. Trebuie

luate mãsuri de securitate ca æi ambalarea

întregului dispozitiv într-o cutie conectatã la

împãmântare. Se sugereazã sã se testeze

schema cu o tensiune alternativã micã (cam

25V, rezistoarele R7, R8 =100kΩ, în acest

caz). Se poate de asemenea alimenta micro-

controlerul de la baterie sau sã se creascã

capacitatea lui C1. Mai întâi, se verificã dacã

sunt 5V pentru alimentarea controlerului.

Dacã toate acestea sunt O.K. atunci se încear-

cã montajul la reåeaua de  c.a. 220V.  ♦

Fiæierul .hex pentru microcontroler se

poate prelua de pe site-ul mikroElectronika,

cãreia i s-a fãcut o scurtã prezentare in urmã

cu douã luni.

Preluare dupã mikroElektronika,
www. mikroelektronika.co.yu
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Listing
Dim.asm;

;**********************************;
;
; Light Dimming Regulation
;  
;
;   Start date  : 28.02.1999.
;   Finish date : 15.03.1999.
;
; Nikola Toncev B.Sc.
;**********************************
list p=16f84, f=inhx8m,
INCLUDE P16f84.INC
;**********************************;

Defining: variables in RAM memory
;**********************************includ
e d:\pic\dim\dimprom.asm
;**********************************;

Program code
;**********************************
#define STISAK_KASNJENJE .50
#define VREDNOST_MAX .200
#define VREDNOST_MIN .4

ORG 0000h                  ; Reset vector.

Init bcf INTCON,GIE ;
hardware initialization           

clrf STATUS ; turn
off interrupt

clrf PORTB ;
goto InitNext ; 
ORG 0004h ; Interrupt vector.
goto    Main_init

;**********************************;
Main program                
;**********************************

Main_init
movlw 0x03
movwf PORTB
movlw VREDNOST_MAX
movwf Vrednost
movlw 0xff
movwf Smer

;test call Tastaturamain;
goto test

Main_prvi
call Tastaturamain
btfss PORTA,1 ;

waiting for histerezis
goto Main_prvi

; initialization of first half-period
bcf PORTB,1
clrf TMR0

Prvapetlja
btfss PORTA,1 ; check

+ half-period
goto Main_drugi
movf Vrednost,W
subwf TMR0,W
btfss STATUS,C ; is TMR0-

Vrednpost <0 ?
goto Prvapetlja

;turn on - PALI
bsf PORTB,1
call Ukljuci

Prvpetcekaj
btfsc PORTA,1
goto Prvpetcekaj ; +

period is still going
bcf PORTB,1

Main_drugi
call Tastaturamain
btfsc PORTA,2
goto Main_drugi

;initialization of second half-period
bcf PORTB,1
clrf TMR0

Drugapetlja
btfsc PORTA,2
goto Main_prvi
movf Vrednost,W
subwf TMR0,W
btfss STATUS,C
goto Drugapetlja

;turn on
bsf PORTB,1
call Ukljuci

Drugapetljacekaj
btfss PORTA,2
goto Drugapetljacekaj
bcf PORTB,1
goto Main_prvi

Ukljuci
;software compensation starts here
movlw .150
subwf Vrednost,W

;compensation of histerezis
btfsc STATUS,C
return
;software compensation ends here, this 4

lines can be removed movlw b'00001111'
movwf PORTB
movlw b'00000000'
bsf STATUS,RP0
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movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
movlw b'00000001'
bsf STATUS,RP0
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
return

;**************************************
;
; Sub-program for taster switch
;
;**************************************
Tastaturamain

movf PORTA,W
andlw b'00000001' ;filter

for zero bit
movwf Sad ;puts

in Sad and after that puts in Pre
andwf Pre,W ;this is

for taster switch debouncing
movwf Stanje ;
movf Sad,W
movwf Pre ;if two

successive reading of RA0 are logical 1
btfss Juce,0 ;taster-

switch is pushed, then variable Stanje gets
goto Tastkraj ;value 1;
btfss Stanje,0
goto Tastprekinutpritisak ;check

push button is released
;The new and previous reading of

pushbutton switch are 1, pushbutton is pressed
movlw STISAK_KASNJENJE
subwf Stisak,W ;pushbutton is

not released
btfss STATUS,C ;checks how long

it was kept pushed
goto Tastparanput ;even

and odd, to slow down counting

;light
on

decf Stisak,F
movlw 0xff
xorwf Speedcontrol,F
movf Speedcontrol,F
btfss STATUS,Z
goto Tastparanput

;odd pass, only for slow down
btfss Smer,0 ;check

the positive direction
goto Tastnegativansmer

;negative direction
;positive direction

movlw VREDNOST_MAX
subwf Vrednost,W
btfss STATUS,Z
goto Tastnijemaxdim

;count off, change direction
clrf Smer
decf Vrednost,F

Tastnijemaxdim
incfVrednost,F

Tastparanput
incfStisak,F

Tastkraj
movf Stanje,W
movwf Juce

Tastend
return

Tastnegativansmer
movlw VREDNOST_MIN

subwf Vrednost,W

btfss STATUS,Z
goto Tastnegativansmerkraj

movlw 0xff
;change direction in case of count off

movwf Smer
incfVrednost,F

;negative direction,
Tastnegativansmerkraj

decf Vrednost,F
goto Tastparanput

Tastprekinutpritisak
movlw STISAK_KASNJENJE ;taster

is released, check time to pass
subwf Stisak,W

;keeping taster switch pressed
btfsc STATUS,Z ;  

goto Tastprekinutpritisakpreskok

movlw VREDNOST_MIN

movwf Vrednost
btfsc Smer,0
goto Tastprekinutpritisakpreskok
movlw VREDNOST_MAX
movwf Vrednost

Tastprekinutpritisakpreskok
movlw 0xff
xorwf Smer,F
clrf Stisak
goto Tastkraj

;**************************************
;       initialization

;**************************************I
nitNext clrf PORTA ;  

bsf STATUS,RP0 ; 
movlw b'00000001' ; RB1-

RB7,are outputs, RB0 input
movwf TRISB ; 
movlw b'00011111' ; RA0-

RA4 are inputs.
movwf TRISA
movlw   b'10000101' ;

Configure OPTION register            
movwf OPTION_REG ;
bcf STATUS,RP0 ;
clrf TMR0 ; TMR0

= 0.
movlw b'00000000' ;

Configure INTCON register            
movwf INTCON ; 7-

GIE, 6-EEIE, 5-T0IE, 4-INTE
; 3-RBIE, 2-TOIF,

1-INTF, RBIF
movlw 0ch ;    
movwf FSR ; clear

RAM
MoreMemclrf INDF ;     

incf FSR,F ;  
movlw 4fh ;   
xorwf FSR,W  
btfss STATUS,Z
goto MoreMem 

goto Main_init ;
; 

END

Dimprom.asm

; date: 28.02.1999.
cblock 0x1c

Vrednost
Speedcontrol
Stisak
Stanje
Juce
Smer
Sad
Pre

endc






