


MA{INI DE G|URITMA{INI DE G|URIT
{I {LEFUIT {I {LEFUIT 
MICROMOT 40
Cod 28500

1.390.000 lei

Cod 28510

1.690.000 lei

• 5 000...20 000 rot/min;
• Diametru: ø 0,5...3,2mm;
• Alimentare: 12...18V;
• Lungime: 220mm;
• Greutate: 230g.

MICROMOT 40/E
(reglaj electronic)

SET MICROMOT 40/ESET MICROMOT 40/E

• Alimentator pentru alimentare de
la 220Vca (12V/1A);
• 34 de accesorii: burghiuri, freze,
mandrine  [i unelte pentru [lefuit.

Cod 28515

3.490.000 lei

• 5 000...20 000 rot/min, ø 0,5...3,2;
• Alimentare: 220Vca;
• Lungime: 185mm;
• Greutate: 450g;
• Se livreaz\ sub form\ de set cu 40 de accesorii.

Cod 28472

2.990.000 lei MA{IN| DE G|URITMA{IN| DE G|URIT
{I {LEFUIT{I {LEFUIT
FBS 230/EFBS 230/E

Cod 28481

4.990.000 lei

MICROMOT IB/EMICROMOT IB/E

• 5000 - 20 000 rot/min;
• Putere: 100W;
• Alimentare: 220-240W;
• Lungime: 230mm;
• Greutate: 500g;
• Mandrin\: 1 - 3,2mm (penset\ inclus\).

• Stand pentru prelucr\ri de
precizie;
• Posibilit\]i de ^nclinare a
sculei a[chietoare pân\ la 90°;
• Dimensiune util\ baz\ stand:
200 x 200mm.

Cod 20165

8.590.000 lei
Cod 20000

7.590.000 lei

BBFFWW 4400//EE

• Ma[in\ de g\urit / frezat 
(inclusiv alimentator)

• Mas\ mobil\ pentru standul BFB 2000;
• Dimensiuni: 200 x 200mm;
• Greutate: 4,9kg.

KKTT 115500
Cod 20150

7.990.000 lei

SUPORT BFB 2000SUPORT BFB 2000

• Menghin\ cu suport
polipozi]ional;
• Deschidere bacuri maxim
70mm.

Cod 28602

1.390.000 lei

MENGHIN| FMS 75MENGHIN| FMS 75
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Codul se formeazã prin selecåia doritã pe

matricea formatã din liniile CODE A…CODE

D æi coloanele corespunzãtoare butoanelor

tastaturii.

În figura 2 este exemplificat, pe cablajul

imprimat (placa P6400S), configurarea

codului "1234".

Linia "NOT USED" reprezintã linia care co-

necteazã toate celelalte push-butoane (res-

pectiv 5, 6, 7, 8, 9). Se remarcã absenåa

cifrei "0".
În final, ieæirea comutatorului S4 acåio-

neazã, dacã succesiunea de cod (de nivel

logic pe intrãrile de comandã) este corectã,

releul RY1 prin intermediul lui T1. LED-ul

LD1 semnalizeazã starea releului.

J1 selecteazã tipul ieæirii: comutatã sau în

impuls (prin circuitul format de T1 æi C1).

Alimentarea se face cu 9…15V.

Date tehnice

- combinaåii posibile de cod: 3000;

- indicare stare cu LED;

- tip ieæire: ON/OFF sau impuls (temporizatã);

- cod format din 4 cifre;

- limita de timp pentru introducerea codului:

+/-5s;

- alimentare: 9…15Vcc sau 8…12Vac;

- consum: stand-by - 0,3µA, operare - 40mA;

- ieæire pe releu: 5A/220V.

Realizare practicã

Montajul este furnizat în kit, neasamblat.

Este constituit din douã plãci de cablaj, una de

bazã, iar cealaltã pe care sunt montate push-

butoanele æi pe care se configureazã codul cu

ajutorul unor "ætrap-uri". 

Cele douã plãci se conecteazã între ele, su-

prapus, conform figurii 3.

Desenul de amplasare pe cablaj este pre-

zentat în figura 4.

Dupã montare se selecteazã codul dorit,

aæa cum s-a prezentat.

Se introduce montajul într-o casetã
adecvatã æi se aplicã faåa frontalã din aluminiu

æi masca din pachetul kit-ului.

Testare

Se alimenteazã montajul de la o sursã de

9...15Vcc sau 8-12Vca la punctele marcate cu

V æi GND. Se introduce codul corect (cel setat).

În funcåie de modul selectat (ON/OFF sau ti-

mer - impuls), releul va fi acåionat. Dacã

timpul în mod impuls (cca. 5s) nu este

convenabil, se acåioneazã asupra valorii lui

C1.

Kit-ul este comercializat de Conex
Electronic, la preåul de 1.060.000 lei, sub
codul 12845. ♦

Fig. 2b

Fig. 3 Desen

de amplasare

a plãcilor

P6400S æi P6400B 

Fig. 4a Desenul de amplasare a componen-

telor, placa P6400S

Fig. 4a Desenul de amplasare a componen-

telor, placa P6400B

security

Fig. 2a

Selectarea

hardware a

codului de

acces,

exemplu

pentru

codul 1234
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În continuarea serialului vor fi

prezentate defectele de "start" 

ale modelului Ericsson T28,

precum æi principalele componente 

care pot provoca defectul amintit mai sus.

Cum unul dintre cei mai mari

consumatori este blocul de RF, se va

prezenta æi schema electricã de principiu, 

de alimentare, a acestuia împreunã

cu layout-ul PCB-ului, pentru 

identificarea corectã a componentelor.

Layout-ul se va dovedi 

util în episoadele urmãtoare, 

când se vor prezenta 

schemele electrice

ale altor blocuri.

E xistã câteva componente de bazã

care pot provoca defecte "on/off" la
modelul Ericsson T28, fie cã ele pro-

vin de la o sursã de naturã electricã sau de la

una mecanicã (æoc mecanic important).

Urmãrind figura 18 se remarcã interfaåa cu

acumulatorul. Bornele de alimentare (câte

douã) sunt de pe laterale, pe mijloc fiind pinul

pentru monitorizarea încãrcãrii. Un contact

defectuos a acestora cu PCB-ul sau cu bornele

acumulatorului este o cauzã de ne-

funcåionare. Se remarcã dioda de "start". Pe

pinul 1 al acestei diode trebuie sã se mãsoare

3,2V cu un multimetru, cu acumulatorul
montat. Dacã se apasã butonul de start

pentru scurt timp, tensiunea mãsuratã faåã de

masã la acest pin trebuie sã scadã la 0V. La

pinul 3 trebiue sã existe la conectare 3,6V.

Comanda de start vine de la procesor. Lipsa

acestor valori de tensiuni denotã un defect pe

linia de alimentare principalã - de la

acumulator. Sursa de alimentare în comutaåie

poate fi identificatã lângã blocul amplificator

de radiofrecvenåã. Sursa integratã de tensiune

service

Service GSM (VIII)

Prezentare hardware 
ºi defecte tipice

Croif V. Constantin

- urmare din numãrul trecut -

Fig. 18





8 MAI  2003

service

Fig. 21 Desenul de amplasare a componentelor de pe faåa 1

Fig. 20

Schema electricã

de alimentare a blocului RF 
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Proxxon
Carte de vizitã

w w w . p r o x x o n . c o m

info

Continuãm seria prezentãrii site-urilor

Web de firmã ale cãror

produse se regãsesc

în oferta Conex Electronic. 

În acest numãr se va face cunostinåã

cu site-ul firmei Proxxon,

marcã de calitate pentru sculele electrice

destinate în special sectorului hobby.

L ocalizatã în Germania - Niersbach

firma Proxxon GmbH produce scule

æi accesorii atât pentru lucrãri de pre-

cizie, pentru hobby (gama Micromot Tools),
cât æi pentrul mediul industrial (Industrial

Hand Tools). 

Cititorii sunt deja familiarizaåi cu gama

Micromot din prezentãrile anterioare din re-

vistã. Aceastã gamã cuprinde: maæini portabi-

le (de gãurit, frezat, ælefuit, gravat, tãiat) ali-

mentate atât la 12V (din adaptor sau acumu-
lator), cât æi la reåeaua de 220Vca, accesorii

pentru acestea (burghie, pensete pentru bur-

ghie, accesorii pentru tãiat æi ælefuit, etc.) sau

surse de alimentare pentru maæinile alimenta-

te la 12V. Sculele electrice enumerate pot lu-
cra pe materiale cum ar fi: lemnul, meta-
lul, sticla, materiale plastice, etc.

Site-ul firmei, accesabil cu adresa

www.proxxon.com, oferã simplitate în utiliza-

re, iar din punct de vedere grafic sunt

predominante culorile firmei: verde æi galben.

Este disponibil în limbile englezã æi

germanã. Dupã selectarea opåiunii de limbã

suntem dirijaåi cãtre pagina index care

cuprinde un submeniu în desfãæurare pentru

fiecare gamã de produse.

Remarcãm astfel gama Micromot

(Micromot Tools meniu) cu submeniurile: ma-

æini alimentate la 220Vca, maæini alimentate la

12Vcc,  accesorii, surse de tensiune, scule

pentru medicinã, etc. Gama pentru scule in-

dustriale este de asemenea împãråitã în

submeniuri detaliate. 

O secåiune este dedicatã produselor noi

lansate de Proxxon; de remarcat cã spre

deosebire de ce s-a vãzut în alte site-uri de

firmã, acestã rubricã este deosebit de bine

întreåinutã. 

Oriunde s-ar afla cineva pe glob este

îndrumat la secåiunea "Sale" cãtre cel mai
apropiat distribuitor (numele acestuia æi

adresa de contact). 

Pentru mai multe informaåii despre

produsele Proxxon existã o rubricã dedicatã

unde sunt disponibile douã cataloage: "Scule
æi masini pentru lucrãri de hobby" æi "Scule

pentru industrie". 

Dacã se alege un produs oarecare spre a fi

studiat în detaliu vizitatorii sunt dirijaåi într-o

fereastrã în care sunt prezentate datele de

catalog ale produsului æi fotografia acestuia.

Ori de câte ori se doresc anumite informa-

åii despre produsele Proxxon, considerãm

site-ul firmei un ajutor la îndemânã pentru cei

cu acces la Internet æi datoritã modului uæor

de navigare prin meniu æi de identificare a

produselor. Acestea pot fi identificate ra-
pid dupã codul de producãtor care este a-
celaæi cu cel de la Conex Electronic. ♦
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Surse de alimentare

în comutaåie (III)

Imre Szatmary
Dorin Bureåea

alimentare

În articolele precedente s-au prezentat

structurile de bazã ale surselor în

comutaåie, descriind principiile fizice de

funcåionare ale blocurilor componente.

În acest articol se comenteazã câteva

scheme, care pot fi realizate practic,

cu componente accesibile æi

un cost rezonabil.

Schemele sunt prezentate în ordine

crescãtoare a complexitãåii, subliniind

particularitãåile în funcåionarea fiecãreia.

S tabilizatoarele în comutaåie pot fi

realizate cu componente discrete

sau cu circuite integrate, acestea din

urmã putând fi de uz general sau specializate.

Stabilizator în comutaåie

cu LM 317

Schema circuitului este prezentatã în figu-
ra 1.

Principalele caracteristici ale acestui stabili-

zator sunt:

- Ui = 8… 5Vc.c.,

- Uo = 1,8…32Vc.c.,

- Is = 3A.

LM 317 este un integrat stabilizator liniar,

reglabil, capabil sã menåinã între pinii Vout æi

ADJ o tensiune de 1,25V. R2 este o rezistenåã

de limitare a curentului debitat de LM 317.

Divizorul format din R3 æi R4 determinã

tensiunea de ieæire. Bucla de reacåie pozitivã

formatã din R6, C3 æi R5 face ca schema sã

oscileze, respectiv LM 317 sã lucreze în

comutaåie, datoritã aplicãrii tensiunii de

reacåie pozitive prin C2 pe terminalul ADJ. Q1

(tranzistor pnp, VCEO=80V, ICmax=10A,

Ptot=150W, fT=4MHz, capsulã TO3) este
comutatorul electronic, comandat în bazã de

curentul, în impulsuri, absorbit de LM 317. R1

asigurã blocarea lui Q1. L1 este bobina

acumulatoare de energie, D1 este diodã

recuperatoare æi C4 este condensatorul de

filtraj. Sursa obåinutã este tip FORWARD, fãrã

izolare galvanicã.

Tensiunea de ieæire se regleazã din R4.

Frecvenåa de lucru creæte cu scãderea

rezistenåei de sarcinã.

Tensiunea de intrare æi tensiunea de ieæire

Fig. 1 Stabilizator în comutaåie cu LM317
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modificã atât frecvenåa cât æi factorul de um-

plere ale impulsurilor de comandã pentru Q1.

Schema prezentatã este simplã, ieftinã, dar

nu are protecåie la supracurent (un curent
de ieæire mai mare de 3A distruge termic
pe Q1).

Scheme asemãnãtoare se pot construi æi cu

stabilizatoare liniare din seria 78XX.

Stabilizator în comutaåie

pentru telefon mobil

Se utilizeazã pentru alimentarea telefoane-

lor mobile de la bateria autoturismului. Având

un curent suficient de mare în ieæire, alimenta-
torul poate încãrca bateria telefonului.

Schema alimentatorului este prezentatã în

figura 2.

Caracteristici tehnice

- tensiunea de intrare U i=10,8…15,6Vc.c.,

- tensiunea stabilizatã (ajustabilã) U o =

9…10,4Vc.c.,

- curentul maxim de sarcinã Is=0,9A,

- protecåie la scurtcircuit la ieæire, la alimentare

cu polaritate inversã æi împotriva perturbaåiilor

în regim tranzitoriu.

Filtrul de intrare nu permite transferul cã-

tre ieæire a supracreæterilor, zgomotelor,

tranzitoriilor provenite din instalaåia electricã a

autovehiculului. Este format din primul filtru:

C1, L1, C2 æi C16 æi al doilea filtru: C18, L2, R23 æi

C3. Protecåia la supracurent se realizeazã cu

siguranåa fuzibilã pe intrare. Protecåia la supra-

tensiunea de intrare æi inversarea polaritãåii se

face prin dioda Zener D1 (Vz=16V).

Limitarea curentului de sarcinã se reali-

zeazã cu grupul de rezistenåe R1…R6, în para-

lel, rezultând o valoare a rezistenåei de limitare

de 0,16Ω. Când tranzistorul T1 este polarizat

în bazã datoritã unui supracurent de sarcinã,

tranzistorul T2 intrã în conducåie æi blocheazã

funcåionarea modulatorului în duratã IC3-B,
tensiunea de ieæire coborând la zero.

Oscilatorul este realizat cu IC2, asistat cu

rezonatorul ceramic X1, de 1MHz. IC2 (oscila-

tor-divizor CMOS 4060) divide frecvenåa de

1MHz cu 16, rezultând la ieæirea sa impulsuri

dreptunghiulare cu frecvenåa de 62,5kHz, frec-

venåa de lucru a sursei. Grupul integrator R18 æi

C10 transformã impulsurile dreptunghiulare în

semnale triunghiulare, care se aplicã circuitului

IC3-B, care este modulatorul în duratã.

Referinåa de tensiune este realizatã cu

IC1 (LP2951, sursã de precizie de 5V, în tehno-

logie SMT. Se poate înlocui cu o sursã 7805, cu

performanåe acceptabile).

Circuitele de stabilizare æi comandã a
comutatorului electronic. Circuitul IC3-A

(TAE2453G, se poate folosi æi LM393) primeæ-

te pe intrarea inversoare, prin grupul de

rezistenåe R14, R15 æi R16 o parte din tensiunea

de ieæire. Pe intrarea neinversoare se aplicã

tensiunea de referinåã +5V, astfel, orice

variaåie a valorii tensiunii de ieæire, prestabilitã

cu R16, va fi transmisã circuitului IC3-B, pe

intrarea neinversoare. Pe intrarea inversoare a

IC3-B ajung semnalele triunghiulare. Semnalul

de ieæire de la IC3-B (pin 7) va fi un semnal de

frecvenåã constantã, modulat în duratã

(PWM), în funcåie de variaåiile tensiunii de
ieæire. Tranzistoarele T3 æi T5 æi amplificatorul

de comandã cu T6 æi T7, complementare,

asigurã comanda poråii MOS-FET-ului de

putere T4, IRF9020.

Bobina acumulatoare de energie L3, dioda

recuperatoare D2 (Shottky, tip 15MQD40, sau

un înlocuitor cu IF = 1A, UBR = 30V) æi

condensatorul C11 asigurã alimentarea sarcinii

în perioada când T4 este blocat. Pentru

protecåia tranzistorului comutator la

supratensiunile cauzate de comutare, în

paralel cu bobina L3 s-a conectat circuitul serie

C15 æi R20. Filtrul de ieæire este format din C12,

L4, C13 æi C14.

Fig. 2

Stabilizator în

comutaåie pentru

încãrcarea

acumulatoarelor

de la telefoanele

mobile
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Din motive de gabarit (sursa se conecteazã

la cupla de brichetã din bord) tehnologia de

fabricaåie este SMT, dar se poate realiza prac-

tic æi în tehnologie convenåionalã.

Prin redimensionarea circuitelor de putere

(filtrele de intrare æi ieæire, comutatorul elec-

tronic, dioda recuperatoare, senzorul de cu-

rent, amplificatorul de comandã, bobina de

acumulare æi condensatorul de filtraj) se poate

realiza o sursã capabilã sã debiteze un curent

superior.

Pentru redimensionarea sursei, se
pleacã de la puterea necesarã în sarcinã.

De exemplu, Is = 3A, Uo = 9V, rezultã
Psarcinã =27W. Ætiind cã puterea unei surse în

comutaåie este P=E * f=0,5 LI2f, unde, L este

valoarea inductanåei L4 în H, I este curentul

comutat în A æi f este frecvenåa de lucru în Hz

a convertorului. Prin urmare, f=62,5kHz,

rezultã valoarea inductanåei L=0,96mH, cu

conductor de diametru 0,8mm.

Schema prezentatã este o configuraåie

FORWARD, fãrã izolare galvanicã, aceasta

nefiind necesarã în aceastã aplicaåie.

Stabilizatorul integrat

în comutaåie L4960

Utilizarea pe scarã tot mai largã a

stabilizatoarelor în comutaåie a condus la apa-
riåia pe piaåã a unor circuite integrate specia-

lizate, care pot cuprinde toate, sau majori-

tatea blocurilor active ale unui stabilizator în

comutaåie. Un exemplu îl constituie L4960,

care este un stabilizator în comutaåie de 2,5A.

Încapsulat într-o capsulã heptawatt, L4960

cuprinde toate etajele unui stabilizator

FORWARD, fãrã izolare galvanicã, cu excepåia

diodei recuperatoare, a bobinei recuperatoare

æi a condensatorului de filtraj din ieæire. În

schimb, conåine blocuri suplimentare de

protecåie.

Schema bloc a integratului L4960 este

data în figura 3.

L4960 este un stabilizator coborâtor, pu-

Fig. 3 Stabilizatorul integrat L4960. Schemã bloc

Fig. 4 “Startul”

circuitului

L4960

Fig. 5 Funcåionarea

circuitului,

explicativã

pentru limitarea

în curent

Fig. 6

Schema de

aplicaåie

a circuitului

L4960



MAI 2003 15

alimentare

tând debita la ieæire un curent de maxim 2,5A,

la tensiuni cuprinse între 5,1 æi 40V. Bucla de

reglare constã dintr-un generator de impulsuri

dinte de ferãstrãu, un amplificator de eroare,

comparator æi etajul de ieæire. Tensiunea dinte

de ferãstrãu are frecvenåã fixã, stabilitã cu

ajutorul unei reåele RC, conectate la pinul 3,

într-o plajã având valoarea maximã de

aproximativ 100kHz. Semnalul de eroare

apare prin compararea unei fracåiuni din

tensiunea de ieæire cu o tensiune de referinåã

de 5,1V, produsã în integrat. Tensiunea de

eroare este comparatã cu tensiunea dinte de
ferãstrãu, obåinându-se astfel modulaåia în

duratã (PWM=Pulse Width Modulation) a

impulsurilor de comandã a comutatorului

electronic. Valoarea tensiunii de ieæire se

stabileæte prin divizorul de tensiune introdus

între ieæirea stabilizatorului, intrarea de reacåie

negativã æi masã. Prin conectarea directã a

intrãrii de reacåie negativã la ieæirea

stabilizatorului se obåine o tensiune de ieæire

de 5,1V, cu o abatere de 2%.

Meritã insistat asupra protecåiilor la

supracurent conåinute de circuitul integrat, va-

riante ale acestora fiind utilizate æi în alte sta-

bilizatoare integrate în comutaåie.

Pentru eliminarea supracurenåilor de porni-
re, care pot sã aparã prin încãrcarea con-

densatoarelor, este prevãzut un circuit special

de pornire lentã "soft-start". Iniåial, ieæirea

amplificatorului de eroare este foråatã în 0 de

un condensator extern Css (conectat la pinul

6) care îi permite o creætere liniarã, pe mãsura

încãrcãrii sale de un generator de curent

constant. Aceasta face ca factorul de umplere

a impulsurilor de comandã sã creascã lent, de

la 0, la valoarea nominalã, când condensa-

torul Css nu mai are nici o influenåã (figura 4).

Curenåii de suprasarcinã sunt detectaåi de

un senzor de curent, conåinut de integrat. Prin

intermediul unui comparator care verificã ni-

velul pe senzorul de curent, este setat un

circuit basculant bistabil, care blocheazã etajul

de ieæire æi descarcã pe Css. Un alt comparator

reseteazã circuitul basculant atunci când

tensiunea pe Css a scãzut sub 0,4V. În acest

mod, etajul de ieæire este activat æi L4960

începe un ciclu nou "soft-start". Dacã

suprasarcina este în continuare prezentã la

ieæirea stabilizatorului, algoritmul de protecåie

se repetã, respectiv este descãrcat din nou Css

æi urmeazã alt "soft-start", procesul conti-

nuând pânã la înlãturarea suprasarcinii.

Curentul mediu în regim de suprasarcinã este
menåinut la un nivel scãzut æi sigur datoritã

timpului mort de la începutul fiecãrui "soft-

start" (figura 5).

Circuitul mai conåine o protecåie termicã,

prin care se blocheazã ieæirea la depãæirea

temperaturii de 150o în pastila de semicon-

ductor.

Schema de aplicaåie este prezentatã în

figura 6.

Stabilizatorul se alimenteazã dintr-o

tensiune continuã de aproximativ 26-28V

(trebuie avut în vedere cã L4960 acceptã o

tensiune maximã de alimentare de 50V!),

obåinutã în secundarul transformatorului

coborâtor de reåea Tr, redresatã dublã
alternanåã prin D1 æi D2.

C1 este un condensator de filtraj al redre-

sãrii de joasã frecvenåã æi trebuie amplasat cât

mai aproape de capsula integratului. C5 este

condensatorul de "soft-start". R2 în paralel cu

C2 stabilesc frecvenåa de oscilaåie la apro-

ximativ 100kHz. Grupul C3, C4 æi R1 compen-

seazã în frecvenåã amplificatorul. D3 este

dioda recuperatoare, de preferinåã Shottky. L

este inductanåa de acumulare, iar bateria de

condensatoare C6 – C7 formeazã filtrajul de

ieæire. Prin divizorul R3 æi R4, se stabileæte

tensiunea de ieæire. În schema prezentatã,

aceasta poate fi variatã între 5,1…15V.

Pãstrând rezistenåa R4 = 4,7kΩ æi modifi-

când corespunzãtor tensiunea în secundarul

transformatorului de reåea, se pot obåine la

ieæire tensiunile din tabelul 1, prin montarea

unor rezistenåe R3, dupã cum urmeazã:

Pentru funcåionarea corectã a circuitului

cablajul trebuie proiectat astfel încât sã

respecte conectarea traseelor de masã

conform figurii 6.

Existenåa bobinei de acumulare, parcursã

de curent variabil, permite obåinerea unei

tensiuni de polaritate inversã, pentru

alimentãri diferenåiale. Astfel, în figura 7, se

prezintã o sursã capabilã sã furnizeze +12V la

2A æi -12V la 100mA. Înfãæurãrile L1 æi L2 au

acelaæi numãr de spire, dar L2 este bobinatã cu

conductor mai subåire.

Un circuit asemãnãtor cu L4960 este
L4970, produs tot de SGS - Thomson, care
poate furniza în ieæire curenåi de pânã la
10A.

Gama stabilizatoarelor integrate în

comutaåie este deosebit de largã æi nu poate fi

cuprinsã într-un material relativ scurt. Într-un

articol viitor vor fi tratate integrate

stabilizatoare în comutaåie destinate surselor

alimentate direct de la reåeaua de 220V/50Hz,

capabile sã comande un tranzistor comutator

sau douã comutatoare în semi-punte. ♦
Bibliografie:
- www.st.com;
- www.national.com;
- DANCAL - Service Manual.

Fig. 7 Aplicaåie cu L4960. Sursã dublã

TAB.  1 -  VALOAREA TENSIUNII
LA IEÆIRE FUNCÅIE DE R3

Vo [V] R3 [k ΩΩ]
12 6,2
15 9,1
18 12
24 18
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Dioda D3 asigurã protecåia consumatorului

æi la conectarea inversã, accidentalã, a

acumulatorului. În acest caz, siguranåa F1 se

întrerupe, asigurând protecåie totalã. 

Semireglabilul R4, de valoare 250Ω,

permite reglajul în limite restrânse,

13…14,5V, a tensiunii pe sarcinã, respectiv

acumulator.

Dioda LED D4 semnalizeazã prezenåa

tensiunii alternative. Dacã aceasta nu

depãæeæte 16…18V, condensatorul C1 poate

avea tensiunea de lucru de 25V, în caz contrar

se va monta unul de 35V.

Puntea redresoare este una de tipul cu pini

“in line”, capsulã tip “SIP”. S-a utilizat un

model de 4A/600V.

Se poate monta, cu modificarea

cablajului æi un model de dimensiuni mai

mici, de 2A.

Semireglabilul R4 este un model cu montaj

"vertical" de tip "mare" ACP æi se gãseæte la

Conex Electronic.

Pentru siguranåa fuzibilã F1 s-a prevãzut un

soclu. Terminalele bloc sunt cu douã cãi, iar

pentru acumulator s-a prevãzut un cablu

bifilar cu secåiunea de 1,5mm cu "papuci

auto" la unul din capete pentru conectarea

uæoarã a acumulatorului la montaj.

Circuitul LM317T se monteazã pe un

radiator de aluminiu cu "aripioare", aæa cum

este desenat pe cablaj. Acesta se prinde cu

nituri de cablaj, la gãurile de 4mm

prevãzute.

Montajul este interesant æi prin modali-

tatea de prezentare (realizare a cablajului). El

poate fi utilizat æi ca o sursã de laborator,
reglabilã, dacã se jongleazã cu valorile lui

R2, R3 æi R4, caz în care acesta din urmã va

fi un semireglabil cu montaj orizontal æi

prevãzut cu buton de reglaj. Acumulatorul

nu se va mai monta. Pot lipsi (deæi nu este

indicat) dioda D2 (înlocuitã cu un ætrap) æi

dioda D3.

Desenul cablajul imprimat este prezentat în

figura 2, iar cel de amplasare a componentelor

în figura 3.

Realizat îngrijit, montajul funåioneazã bine.

Toate componentele pot fi gãsite cu uæurinåã

în magazinele de specialitate. ♦

Fig. 2 Desenul

cablajului

imprimat

Fig. 3 Desenul de

amplasare a

componentelor
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Descriere generalã
TDA1560Q este un circuit integrat mono-

litic amplificator audio de putere, care func-

åioneazã în clasa H cu sarcinã conectatã în

punte, furnizând pe o impedanåã de 8Ω o

putere de 40W, cu distorsiuni armonice

totale de 10%. Circuitul integrat este

destinat în principal aplicaåiilor auto. În
figura 1 este prezentatã schema bloc, iar în

figura 2 æi tabelul 1 configuraåia, respectiv

semnificaåia pinilor. Circuitul este "oferit" în

capsulã DBS17P (figura 7).

Caracteristici notabile
- putere foarte mare la ieæire;

- putere disipatã redusã pentru semnale muzi-

cale;

- comutare automatã pe o putere livratã

redusã la supraîncãlzirea "cip"-ului

semiconductor;

- aplicaåia tipicã necesitã foarte puåine
componente externe;

- câætig fixat intern;

- distorsiuni "cross-over" reduse;

- lipsa zgomotelor de pornire æi/sau oprire;

- comutator de selecåie mod de funcåionare

- tensiune de offset redusã la ieæire;

- protejat la scurt-circuit pe ieæire;

- protejat la decãrcãri electrostatice;
- protejat termic;

- facilitãåi de diagnostic;

- terminale flexibile.

Descriere funcåionalã

Circuitul integrat TDA1560Q conåine un

amplificator audio de putere mono în clasã

H cu ieæirea în punte. La putere micã, pânã

la 10W, circuitul funcåioneazã în punte.

Când este necesarã o excursie de tensiune

mai mare la ieæire, tensiunea de alimentare

internã este aproximativ dublatã faåã de cea

extern aplicatã. Aceastã creætere se obåine

prin încãrcarea unor condensatoare externe.

TDA1560Q

Foaie de catalog
Marian Dobre

Fig. 1 Schema bloc a circuitului integrat TDA 1560Q

Fig. 2

Configuraåia

pinilor

audio
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de ieæire;

- operare în clasa H, cu putere mare la

ieæire.

Dispozitivul poate fi utilizat normal în

punte clasa AB în cazul în care condensatorii

electrolitici C1 æi C2 sunt eliminaåi. Dacã

dispozitivul depãæeæte temperatura de

1200C se trece automat din clasã H în clasa

B de operare. Tesiunea mare de alimentare

este anulatã æi puterea la ieæire este limitatã

la 10W.

În figura 3 este prezentatã schema de

test æi de aplicaåie tipicã.

Prin mãsurarea nivelului de tensiune pe

pinul 17 temperatura realã a cristalului de

siliciu poate fi detectatã (a se vedea figura

4), în acest fel putându-se lua mãsuri pentru

reducerea puterii disipate æi deci æi a

temperaturii excesive (micæorarea nivelului

frecvenåelor joase, foråarea în clasã B, etc.).

Funcåie de nivelul de tensiune aplicat pe

pinul 16 circuitul poate fi foråat sã lucreze în

cele 4 moduri enumerate mai sus (figura 5).

Facilitatea de diagnostic este disponibilã

pe pinul 14. În condiåii normale de

funcåionare tensiunea pe pinul 14 este egalã

cu cea de alimentare Vp. În cazurile în care

apar disfuncåionalitãåi (supratemperaturã a

circuitului, scurtcircuit pe una din ieæiri cãtre

masã sau spre Vp) pinul 14 va avea un

potenåial de aproximativ Vp/2. De

asemenea, în cazul unui scurtcircuit pe

sarcinã, tensiunea pe pinul 14 va scãdea la
Vp/2 timp de 20ms æi va creæte la Vp timp de

50µs. ♦
Fig. 6 Capsula (cote în mm)

TAB. 2 -  CARACTERISTICI  ELECTRICE PRINCIPALE

SIMBOL PARAMETRU CONDIÅII MIN. TIP. MAX. UM
Vp tensiune de alimentare 8 14,4 18 V

IORM curent de vârf repetitiv la ieæire 4 A
Iq curent de mers în gol 100 160 mA
Isb curent de standby 5 50 µµA
Gv câætigul în tensiune 29 30 31 dB
Po puterea la ieæire Rl=8ΩΩ, THD=10% 40 W

Rl=8 ΩΩ , THD=0,5% 30 W
Vno tensiunea de zgomot la ieæire 100 300 µµV
SVRR rejecåia riplului tensiunii de alimentare intrarea în scurtcircuit 48 55 dB

100Hz...10kHz
Zi impedanåa de intrare 180 300 k ΩΩ
∆∆Vo tesiunea continuã de offset la ieæire 150 mV

audio

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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C a aplicaåie concretã a circuitului

TDA1560Q prezentãm un amplifi-

cator audio destinat utilizãrii în

domeniul auto, deci cu alimentare de la o

sursã de tensiune joasã cu capabilitate în

curent mare.

Schema electricã este o aplicaåie directã a

circuitului TDA 1560Q conform datelor de

catalog æi a diagramei tipice de aplicaåie.

Amplificatorul funcåioneazã atât în clasã H,

cât æi normal la puteri reduse.

Distorsiunile armonice totale, la putere

maximã, au o valoare de THD = 10%. Câæti-

gul în tensiune al amplificatorului este fixat
intern la valoarea de 30dB.

Curentul consumat în stand-by nu depã-

æeæte 50µA.

Montajul prezentat permite exploatarea la

maxim a caracteristicile lui TDA1560Q æi anu-

me: mod de operare selectabil - stand-by,

mute, funcåionare în clasã B - sau H - pragul

de comutare clasã B, clasã H sau invers, func-

åie de temperatura cristalului semiconductor

(vezi diagramele asociate în prezentarea

circuitului) sau monitorizarea funcåionãrii

(pinul 14 - DIAG), în care sunt semnalizate o

condiåie de supratemperaturã (150°C) a cip-

ului semiconductor, scurtcircuit al ieæirilor la

masã sau la "bara" de plus sau tensiune de
alimentare mult mai mare (peste 20V).

Indicarea se face cu ajutorul LED-ului

ERROR. Tranzistorul are rol de amplificator

de curent. Tensiunea la pinul 14, când se

selecteazã o condiåie din cele enumerate

mai sus, este de tip impuls, 20ms cu 50µs,

respectiv între nivelurile 1/2Vcc æi Vcc, cu

Vcc = tensiunea de alimentare.

Semnalul audio se aplicã la borna IN, iar

sarcina între OUT+ æi OUT-. La bornele ST æi

MODE se monteazã push-butoane prin care

se aplicã nivelurile de tensiune corespun-

zãtoare funcåiilor prezentate în descrierea lui

TDA 1560Q. ♦

Amplificator
audio 40W în clasã H

Mircea Zbarnia

Fig. 2 

Cablajul

imprimat

Fig. 3

Desenul

de amplasare

a componentelor

Fig. 1 Schema electricã

a amplificatorului

audio
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Aplicaåia prezentatã este o interfaåã

pentru PC cu ajutorul cãreia

se poate mãsura frecvenåa

unui semnal digital. 

I nterfaåa este realizatã cu microcontroler

AVR RISC, model AT90S2313. Practic,

sunt utilizate doar trei linii de port, unul

pentru citirea semnalului digital æi douã

pentru bus-ul de date - Tx/Rx, pentru

comunicare cu PC-ul. Microcontrolerul este

pilotat de un cuarå pe 4MHz. Circuitul U2 de

tip MAX232 (sau orice echivalent produs de

altã firmã ICL232, ADM232) reprezintã

interfaåa de date, convertor de la semnal
digital la semnal pentru standardul RS232 æi

invers.

Semnalul de mãsurat se aplicã la borna

Fin. Comutatorul S1 iniåializeazã operaåia de

mãsurare, respectiv programul. Rezultatul

mãsurãtorii este transmis PC-ului pe portul

serial.

Interfaåa se conecteazã la PC cu o ratã de

9600b/s cu 8 biåi de date, 1 bit de stop æi fãrã

paritate. Semnalul de la borna Fin este dizivat,

prin selecåie de cãtre utilizator, cu 0,1; 1 sau

10 secunde. La sfâræitul perioadei de achiziåie

("numãrare") a semnalului, rezultatul acumu-

lat în regiætrii microcontrolerului este transmis

PC-ului ca patru cifre hexazecimale (16 biåi),

urmat de un cod ASCII pentru recepåie æi re-

turn. În timp ce utilizatorul reseteazã sistemul,

procesul continuã.

La alimentarea (cu S1), interfaåa transmite

un mesaj pe bus-ul serial, invitând utilizatorul

sã selecteze perioada numãrãtorului, de la

tastaturã. Se apasã 0, 1 sau 2 pentru a selecta

0,1; 1 sau 10 secunde divizoare, respectiv.
Dacã o altã tastã este apãsatã, implicit se

selecteazã 10 secunde. Un emulator de

program (VTREM în DOS) este utilizat pentru

a comunica cu interfaåa. Se pot utiliza

programe similare æi în Windows ca

HyperTerminal. Datele pot fi printate.

Listingul programului, scris în asambler, se

poate prelua de la adresa www.elecdesign.com

cãutare avansatã pe "Risc Controller Backs

Frequency Counter". ♦

(Dhanajay V. Gadre, NSIT, New Delhi)

Dupã Electronic Design, decembrie 2002.

Frecvenåmetru

pentru PC

µµcontrolere
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radio

Lucrarea a fost prezentatã la

Simpozionul Naåional de Creaåie Tehnicã,

august 2002 -  de la Câmpulung,

desfãæurat sub egida

Federaåiei Române de Radioamatorism.

Descriere
Aproape orice echipament de radiocomu-

nicaåii modern, fie el un GSM, o staåie radio,

un GPS sau chiar un banal pager, dispune în

interiorul sãu de unul sau mai multe contro-

lere pentru gestionarea diverselor module,
comenzi sau activitãåi funcåionale. Prin con-

troler, ca termen, se înåelege acea parte din

schema bloc capabilã de a trata diversele

evenimente interne sau externe apãrute, în

urma cãrora (pe baza unui algoritm bine

definit) se vor lua desigur anumite decizii.

Deæi nu se propune a se explica aceastã noåi-

une, de altfel destul de generalã, în cele ce

urmeazã se prezintã un astfel de controler

capabil de a organiza majoritatea activitã-

åilor æi funcåiunilor necesare unui transceiver

în bandã VHF pentru uz de amator.

Controlerul conåine urmãtoarele
etaje funcåionale:

- sintetizorul de frecvenåã complet, emisie/re-
cepåie în banda 144-148MHz;

- etajele buffer RF;

- etajele de modulaåie FM, limitator æi

preaccentuare audio;

- modul de afiæare frecvenåã æi alte funcåiuni,

tip LED - 8 digiåi;

- diverse intrãri din transceiver (Carrier Detect

pentru scanare, Extern PTT);

- diverse ieæiri cãtre transceiver (Rx, Tx, Busy).

În mod practic, pentru realizarea unui

transceiver complet automatizat, mai sunt

necesare o parte de recepåie, un amplificator

final precum æi puåinã imaginaåie construc-

tivã (de conecticã a semnalelor disponibile

de comandã, relee, etc). Desigur, aceste

etaje adiåionale pot fi industrial din alte

transceivere mai vechi sau se pot realiza în

regim propriu, în laboratorul propriu, în

funcåie de necesitãåi.

Majoritatea funcåiunilor sunt implemen-
tate software cu ajutorul unui microcon-

troler (uC), existând posibilitatea într-un

viitor apropiat, de upgrade direct prin inter-

net. În acest fel, utilizatorul poate adãuga

de exemplu comenzi noi dacã doreæte (æi

dacã sunt disponibile în noile variante de

software) fãrã a mai fi nevoie de intervenåii

în schema de bazã.

Performanåe æi

date tehnice generale

Gamã frecvenåe: 144 - 148MHz (pentru

teste 143.5 - 148.5MHz);

Pas: 5KHz æi 12.5KHz autocomutabil;

Display: LED, 8 digiåi, rezoluåie sute Hz;
Mod de lucru hardware: selectabil

permanent infradinã (10.7MHz ) sau cu

emisie directã;

Mod de lucru software: VFO -

REPETOR - MEMORII;

Scanare: da, în toate modurile;

Memorie: tip FLASH, oriunde în toatã

gama;

Viteze parcurgere: 2 viteze autocomu-

tabile de baleiere gamã, repetoare sau me-

morii;

RIT / SHIFT: +/- max. 5KHz pentru SSB;

Modulaåie: NBFM max. 10 KHz,

limitator încorporat;

Controler

pentru sistem

radio VHF (I)

Edouard Gora, YO3HCV
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Ieæire: 2 ieæiri (cca 40 mW/50Ω æi cca. 

5 mW/50Ω);

Alimentare: +12…14Vc.c. (stabilizatoare

interne incluse);

Consum total: max. 150 mA.

Descriere constructivã,

schema electricã de principiu

Echipamentul la care se poate conecta

trebuie sã funcåioneze cu frecvenåa inter-

mediarã pe 10,7MHz æi tensiunea de

alimentare între +11 æi +14 Vcc. Montajul se

prezintã sub forma a trei plãci, dupã cum

urmeazã:
- placã 1125: sintetizor, pompã curent,

modulator æi limitator FM, buffere, referintã

"quartz";

- placã 1126: display æi taste (conectatã cu

placa 1127 la 90 grade);

- placã 1127: controler, multiplexor display,

intrãri automaticã;

Jumperul JMP1, existent pe placa
1127, permite douã moduri de lucru:

- RX æi TX infradinã, gamã generatã 132,8 -

137,8MHz;

- RX infradinã 132,8 - 137,8MHz æi TX emisie

directã 143,5 - 148,5MHz.

Pasul minim real al sintetizorului este de

5KHz. Prin deplasarea liniarã a referinåei, se
poate lucra decalat la recepåie (RIT) sau

permanent (SHIFT) cu pânã la +/- 5KHz faåã

de purtãtoarea generatã în mod normal.

Sintetizorul se poate regla pentru "offset"

zero faåã de purtatoare (vezi secåiunea

RIT/SHIFT) în acest mod, deplasarea

frecvenåei se va face la stânga æi respectiv la

dreapta, dupã cum se regleazã corespun-

zator potenåiometrul de panou.

De exemplu:
144.0000 - paæi de 5 KHz,

144.0050

144.0100

144.0125 - pas de 12.5 KHz, canal

de 12.5 intercalat automat,
144.0150, etc.

Partea digitalã (plãcile 1126 æi 1127) con-

åine controlerul PIC16F628-20, display-ul,

tastele, circuitele de intrare - ieæire æi com-

ponentele aferente. S-a optat pentru pãråi

separate analog - digital în principal din

pricina zgomotului deosebit de mare gene-

rat de controler. Trasee mai lungi spre afiæor

sau pe linia de "clock" sunt nocive pentru

puritatea semnalului generat. Valoarea

efectivã a frecvenåei de tact a controlerului

nu este criticã, în plaja 12...15MHz, însã

trebuie folosit un procesor care sã opereze la

viteza respectivã. Se poate folosi cu succes

un cuarå de 14,318MHz æi, deasemenea, se

poate folosi un oscilator TCXO direct pe

aceastã frecvenåã 14,318MHz sau

13,000MHz (GSM). Sursa LM7805 dispune

de un mic radiator alcãtuit din proiectare pe

cablaj pentru disiparea cãldurii æi este
decuplatã lângã terminale cu 0,1uF. Întrucât

diferenåa de potenåial (13.8V - 5V) se

consumã inutil pe sursã æi evident se concre-

tizeazã în caldurã, s-a conectat un rezistor

de 47Ω/1W în serie cu aceasta. 

Se remarcã folosirea alimentãrilor inde-

pendente, pentru o mai bunã separare a

zgomotelor analog - digital. În rest, aceste

plãci nu pun probleme deosebite, construc-

tive. S-au construit în format SMD însã acest

lucru nu este obligatoriu.

Legãturile între 1126 æi 1127 sunt realiza-

te cu conductor de 2 cm din terminale de

rezistoare sau cu barete de legãturã la

2,54mm. Sub nici o formã nu se vor depãrta
aceste douã pãråi una de cealaltã. Afiæorul

fiind multiplexat, traseele lungi spre el vor

genera din plin semnale nedorite. Nu este

nevoie a se monta un soclu de uController

întrucât acesta este fie gata programat, fie

se poate programa direct pe cablaj prin

procedeul ICSP inclus în schema de faåã.

Etajele buffer pentru diverse intrãri sunt

alcãtuite din Q1, Q10, Q11 æi Q12 precum æi

de componentele aferente. În tabelul 1 se

prezintã configurarea schemei pentru re cu

anod comun sau catod comun în cazul în

care constructorul doreæte a monta alte mo-

dule decât cele specificate în acest articol.

Partea analogicã (placa 1125) conåine
toate modulele necesare funcåiilor analo-

gice, respectiv amplificatorul de microfon,

detectorul de PTT, referinåa sintetizorului,

sintetizorul în sine, pompa de curent, etajul

VCO æi bufferele de RF precum æi 3 buffere

pentru funcåiile Tx, Rx æi Busy.

Referinåa sintetizorului este datã de

cristalul X2 cu valoarea de 7,2MHz. Oscila-

torul cu U10 este clasic æi nu pune probleme
deosebite. În funcåie de tensiunea aplicatã în

pinul RIT/SHIFT, întregul sintetizor îæi depla-

seazã frecvenåa de ieæire cu câåiva kHz în

funcåie de reglaje. Aceastã tensiune provine

dintr-un potenåiometru aflat pe panoul

transceiverului (SHIFT) sau, se poate monta

un mic semireglabil pentru ajustarea finã a

frecvenåei în cazul în care aparatul se

foloseæte doar pentru FM. Se va regla din

grupul de condensatoare aferente crista-

lului, frecvenåa nominalã de ieæire doritã cu

ajutorul unui frecvenåmetru bine etalonat æi,

deasemenea, se va urmãri în punctul TP1

frecvenåa de 1,8MHz.

Sintetizorul de frecvenåã LC7218 este
produs de firma Sanyo. El conåine divizoa-

rele programabile pentru referinåã æi VCO,

prescalerul, comparatorul de fazã precum æi

alte circuite dedicate funcåiei PLL. Este

garantat pentru operarea directã la

160MHz, iar accesarea regiætrilor de date

interni se face cu ajutorul uControlerului

prin magistrala SPI sau Microwire (3 wire).

De asemenea, el mai conåine 8 buffere -

ieæiri de uz general de tip MOS, accesibile

tot prin SPI, folosite aici pentru funcåiile de

ieæire Tx, ieæire Rx æi ieæire Busy. În schema de

faåã, tranzistoarele Q21, Q22 æi Q23 sunt

pentru o protecåie suplimentarã a acestor

ieæiri.
"Pompa de curent" este alcãtuitã din Q19

æi Q20 conform datelor de catalog

recomandate de producãtorul LC7218, dar

este adaptatã ca timpi de rãspuns cerinåelor

actuale de transmisie VHF. Componentele

sunt critice æi de cea mai bunã calitate. Filtrul

buclei PLL se poate optimiza æi mai mult,

mãsurând zgomotul în TP3 åinând cont de

TAB.  1 -  CONFIGURAREA SCHEMEI FUNCÅIE DE TIPUL DE AFIÆOR

Display R17 Q2 - Q9 U1 æi U2

Anod Comun la +DVdd NPN CD4050
Catod Comun la GND PNP CD4049Fig. 3 Capsulele tranzistoarelor utilizate în

montaj

Fig. 4 Capsula circuitului LC7218

radio
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electronicã PC

rezistenåe, în conformitate cu schema electricã

prezentatã în partea dreaptã a interfeåei. 

Dinamica programului a fost orientatã în

jurul tastei ENTER a tastaturii, astfel încât dupã

introducerea unei valori æi apãsãrii acestei tas-

te sã fie focalizat automat controlul urmãtor în

care utilizatorul trebuie sã introducã valoarea

cerutã. Deci dupã introducerea valorii

rezistenåei RA, se apasã tasta ENTER æi va fi

focalizat automat controlul de tip "Text"

etichetat RB, în care utilizatorul trebuie sã

introducã valoarea acestei rezistenåe. Dupã

introducerea valorii condensatorului æi a valorii

tensiunii de alimentare se apasã tasta ENTER æi
va fi focalizat controlul de tip "Command

Button" "CALCULEAZÃ". Prin apãsarea încã

o datã a tastei ENTER (sau prin efectuarea

unui click cu mouse-ul pe suprafaåa

controlului), vor fi calculate valorile de timp ale

tensiunii obåinute la ieæirea circuitului integrat,

care sunt afiæate în controalele etichetate T1

(durata activã a semnalului), T2 (durata

inactivã a semnalului), T (perioada), f (frec-

venåa), η (factorul de umplere). Orice valori s-

ar introduce pentru rezistoare æi condensator,

factorul de umplere va rãmâne întotdeauna

mai mare de 50%.

În partea dreaptã jos a interfeåei se gãseæte

un control de tip "Frame", intitulat "WORST
CASE" (cazul cel mai defavorabil), prin care se

pot calcula valorile limitã (minimã æi maximã)

ale duratei active æi inactive, perioadei, frec-

venåei æi factorului de umplere în funcåie de

toleranåele componentelor utilizate. Pentru

acest calcul se focalizeazã cu mouse-ul contro-

lul "Text" cu eticheta "Toleranåa Rezistenåe-

lor" æi se introduce valoarea corespunzãtoare.

Se apasã tasta ENTER æi se introduce valoarea

toleranåei condensatorului. Prin apãsarea de

douã ori a tastei ENTER sau prin activare cu

mouse-ul a controlului "CALCULEAZÃ" se

obåin valorile calculate æi erorile relative faåã de

cazul utilizãrii unor componente ideale.

Dacã în controlul "Frame" etichetat

"CALCUL" este selectat calculul componen-

telor în funcåie de duratele de timp dorite la

ieæire, este focalizat iniåial controlul "Text" T1,

în care trebuie introdusã valoarea duratei

active a semnalului de la ieæirea circuitului

integrat. Prin apãsarea tastei ENTER va fi

focalizat controlul "Text" T2 în care trebuie

introdusã valoarea inactivã a semnalului.

Apãsarea tastei ENTER va conduce la calculul

celorlalte valori de timp: perioadã, frecvenåã,

factor de umplere.

În funcåie de elementele cunoscute de la

ieæire, se pot introduce urmãtoarele perechi

Fig. 2

Interfaåa graficã

pentru proiectarea

unui circuit

astabil cu factorul

de umplere

mai mare de 50%

Fig. 3

Mesaj de atenåionare

în cazul introducerii

unei durate

active mai mici decât

durata inactivã

Fig. 4

Mesaj de atenåionare

în cazul introducerii

unui factor de

umplere mai mic de

50%

Fig. 5

Fereastra de dialog în

cazul omiterii

introducerii unei

valori impuse pentru

componente
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de valori cunoscute, celelalte rezultând din

calcul:
- durata activã T1 æi durata inactivã T2;

- durata activã sau inactivã T1 (T2) æi perioada

semanlului T (sau frecvenåa f);

- durata activã sau inactivã T1 (T2) æi factorul

de umplere h;

- perioada semnalului T (sau frecvenåa f) æi

factorul de umplere η; 

Introducerea unor valori

necorespunzãtoare, cum ar fi T1<T2 sau un

factor de umplere mai mic de 50%, va fi

semnalizatã imediat prin mesaje de

atenåionare (figurile 3 æi 4).

Dupã calculul tuturor valorilor de timp, se

impune valoarea unei singure componente

RA sau RB sau C, valorile celorlalte douã fiind

calculate. Dacã se omite introducerea acestei
valori impuse, utilizatorul este atenåionat prin

fereastra de dialog din figura 5.

Se atrage atenåia cã rezistorul RA limiteazã

curentul prin tranzistorul de descãrcare intern

circuitului integrat, iar acest curent nu trebuie

ales mai mare de 1mA. În consecinåã valoarea

acestui rezistor (în kΩ) se alege mai mare sau

egalã cu valoarea tensiunii de alimentare (în

volåi).

În funcåie de tensiunea de alimentare a

circuitului integrat este calculat æi curentul

consumat de acest circuit, ætiind cã pentru

fiecare volt al tensiunii de alimentare curentul

este de aproximativ 0,7mA. Valoarea este

afiæatã în controlul "Text" "I" din schema

electricã a circuitului. Aceastã valoare nu

include æi valoarea curentului de sarcinã

(maxim 200mA), care este în funcåie de

aplicaåie.

Cu ajutorul controalelor "OptionButton"

"micro" æi "nano" din controlul "Frame" eti-

chetat "C", se alege unitatea de mãsurã a ca-

pacitãåii. Controlul "RESET" æterge toate

valorile introduse sau calculate ale interfeåei

grafice, iar prin controlul "EXIT" se revine la

interfaåa graficã principalã din figura 1.

Pentru proiectarea unui circuit astabil cu

factorul de umplere mai mic de 50% este
utilizatã interfaåa graficã din figura 6.

Cu excepåia diodelor 1N4148 schema

electricã este la fel cu cea din figura 2. Modul

de utilizare al interfeåei este identic cu cel

prezentat pentru astabilul cu factor de

umplere mai mare de 50%.

În figura 7 este prezentatã interfaåa graficã

pentru proiectarea unui oscilator simetric

inversat. Caracteristica acestui circuit este

egalitatea duratelor de timp activã æi inactivã,

deci factorul de umplere este constant æi egal

cu 50%.

Modul de utilizare al acestei interfeåe este

identic cu cel prezentat pentru celelalte douã.

În figura 8 este prezentatã interfaåa graficã
pentru proiectarea unui circuit monostabil.

În plus faåã de schemele prezentate pânã

acum este circuitul de derivare format din Rd,

Rdd æi Cd, prin care se eliminã posibilitatea

aplicãrii unui semnal de comandã lung circui-

tului integrat, caz în care ieæirea devine

nedeterminatã. Pentru calculul acestui circuit

se impun douã componente: Rd æi Rdd, sau

Cd æi Rdd, valoarea ultimei componente fiind

calculatã. |n cazul introducerii valorilor Rd æi

Rdd, este calculatã o valoare minimã æi una

maximã pentru condensatorul de derivare Cd;

în cazul introducerii valorilor Cd æi Rdd este

calculatã o valoare minimã æi una maximã

pentru rezistenåa de derivare Rd. Valorile
minime ale condensatorului sau rezistenåei de

derivare åin seama de durata minimã a

impulsului de comandã care trebuie aplicat

intrãrii circuitului integrat E555 (5ns), iar

valorile maxime åin seama de relaåia

RAC>5RdCd. Rezistorul Rdd se alege astfel

încât sã limiteze cât se poate de mult curentul

prin întrerupãtorul de comandã K, dar sã

permitã totodatã descãrcarea condensatorului

de derivare Cd pe traseul Rd-Cd-Rdd în

perioada de inactivitate a monostabilului.

Simularea funcåionãrii monostabilului
este declanæatã prin apãsarea întrerupã-
torului de comandã K. ♦

Fig. 6

Interfaåa graficã

pentru proiectarea

unui circuit astabil cu

factorul de umplere

mai mic de 50%

Fig. 7

Interfaåa graficã

pentru

proiectarea unui

oscilator inversat

Fig. 8

Interfaåa graficã

pentru proiectarea

unui circuit

monostabil

electronicã PC











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!!!

MAI 2003

MAI 2003
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D
omeniul de Web "hw" este un maga-
zin de electronicã on-line cu un bogat
volum informativ din domeniul electro-

nicii æi al informaticii. Iniåial, acesta a fost lan-
sat în limbile cehã æi englezã, însã azi pagina
de limbã englezã nu mai este întreåinutã pre-
cum cea cehã. Chiar æi aæa, aplicaåiile sunt pre-
zentate complet, cu schema electricã si cablaj
imprimat æi, acolo unde este cazul, softul
pentru PC sau componentele programabile.

Enumerãm câteva montaje interesante:
alarmã auto cu processor Atmel, programator
de microcontrolere PIC sau Atmel, progra-
mator pentru circuite logice programabile
GAL, testere de cablu în diverse variante,
frecvenåmetru cu procesor, LC-metru, surse de
laborator, emiåãtor FM, etc.

În varianta de limbã englezã s-a gãsit o
aplicaåie deosebit de interesantã: Tester pen-
tru cablu de reåea - UTP, pe care o prezentãm.

Montajul propus prezintã avantajul cã per-
mite testarea cablului în regim dinamic, la dis-
tanåe mari între emiåãtor æi receptor. El se
compune din douã pãråi: un emiåãtor realizat
cu microcontroler PIC16F84 æi un receptor de
tip pasiv (care nu necesitã alimentare!).

Emiåãtorul cu microcontroler transmite pe
cablu, prin intermediul unei mufe de reåea, pe
cele 8 fire, diferite secvenåe selectabile, astfel:

-comutator SW1 în poziåia de mijloc -
secvenåã standard, ciclicã de la firul 1 la 8.

Viteza (frecvenåa) este datã de SW2. În acest
mod se detecteazã rapid firele întrerupte.

-comutator SW1 într-una din poziåiile din
margine. Existã trei posibilitãåi.

SW2 în poziåie de mijloc, caz în care toate
LED-urile emit flash-uri simultan, astfel încât
sunt descoperite conexiunile imperfecte. SW2
într-una din poziåiile de margine - aceaæi
funcåionare dar se aprind doar LED-urile 1, 2,
3 æi 6. Comutator SW2 în cealaltã poziåie de
margine - LED-ul 1 emite un semnal, LED-ul 2
emite douã semnale luminoase æi aæa mai
departe pânã la LED-ul 8.

-SW1 în cealaltã poziåie de margine - per-
mite testarea manualã, în secvenåã "up"/
"down", utilizând comutatorul SW2.

Constructiv, emiåãtorul conåine 8 LED-uri
de semnalizare protejate de câte un rezistor
serie. Se recomandã utilizarea de LED-uri cu
consum redus. Aæa cu s-a subliniat, receptorul
este de tip pasiv æi contine 8 LED-uri (receptoa-
re) protejate de rezistoare æi diode pentru "în-
toarcere". Se vor utiliza cuple UTP tip mamã.
Alimentarea montajului (emiåãtorului) se face
cu 6V de la baterii  (4 baterii de 1,5V, tip AA).

Soft-ul  pentru microcontroler se poate
lua de la adresa www.hw.cz/english/
constrc/utp_tester/utp_tester.html

Considerãm cã prezentarea acestei aplicaåii
va oferi suficiente motive pentru a vizita acest
domeniu de Web. ♦

Electronicã on-line
Tester pentru cablu

de reþea - UTP
Conex Club continuã sã prezinte 

site-uri Web utile, de unde 

electroniætii pot extrage informaåii 

æi aplicaåii interesante.

www.hw.cz
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În repaus (în aæteptarea comenzii de por-

nire) releul REL1 este neanclanæat iar contac-

tele releului (K2) sunt deschise. În acestã

situaåie este aprins LED-ul roæu D2.

În momentul când se apasã butonul de

START (scurtcircuit între bornele conectorului

K3) începe ciclul activ al releului de timp.

Contactele normal deschide ale releului REL 1

se închid pe o duratã prestabilitã. În aceastã

situaåie se stinge LED-ul roæu, D2 æi se aprinde
LED-ul verde D3.

Dacã se urmãreæte a se relua un nou ciclu

complet de temporizare, chiar înainte de a se

termina cel în curs de desfãæurare, se apasã

din nou butonul START. În acest mod, timpul

de acåionare al releului se va prelungi cu încã

un ciclu complet.

În figura 1 este prezentatã schema

recomandatã de utilizare a releului de timp,

pentru situaåia când este folosit ca "automat

de scarã".

Înainte de a alimenta montajul cu energie

electricã, se verificã traseul circuitului butoa-

nelor de START. Acesta nu trebuie sã aibã

contact electric cu alte circuite electrice,

indiferent care.

Rezistenåa electricã a traseului de co-
mandã, în stare  de repaus, trebuie sã fie de

cel puåin 10MΩ.

Atenåie! Respectaåi modul corect de
conectare a reåealei electrice la bornele
K1 (FAZÃ æi NUL) conform schemei din
figura 1.
În momentul alimentãrii releului de timp

cu energie electricã, începe un ciclu

complet de temporizare. Cu

potenåiometrul P1 poziåionat la minim,

durata activã va fi de 15 secunde, timp în

care este aprins LED-ul verde. Dupã

scurgerea acestui timp, aparatul trece în

starea de "aæteptare" când se aprinde LED-

ul roæu. În figura 4 este prezentat modul de

amplasare a componentelor pe placa cu

circuitul imprimat, iar în figura 3 - desenul
cablajului imprimat la scara 1:1.

Dupã amplasarea aparatului în locul

dorit, se respectã modul de conectare

prezentat în figura 1. Se atrage atenåia, încã

o datã, la conectarea corectã a reåelei

electrice de 220V/50Hz, la borna K1 (FAZA

æi NUL). ♦

Fig. 2 Schema electricã de principiu a automatului de scarã

Fig. 4

Desenul de

amplasare a

componentelor

Fig. 3

Cablajul

imprimat

automatizãri
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æi Ra4 se dimensioneazã cu relaåiile de calcul

(2) æi (3):

Amplificarea acestui circuit fiind redusã, nu

se impune compensarea tensiunii de offset a

circuitului integrat (tipic 2mV).

Pentru a obåine conversia tensiunii reåelei

electrice 0...300Vca în intervalul 0...5Vcc se

monteazã un transformator de 220/12Vca di-

rect la bornele divizorului rezistiv de intrare.

Valorile rezistoarelor sunt urmãtoarele: Rd1 =

1MΩ (1%), Rd2 = 12kΩ (1%), Ra1 = 10kΩ, Ra2

= 220kΩ, Ra3 = 100kΩ, Ra4 = 10kΩ.

Acest convertor poate fi utilizat împreunã

cu releul de mãsurã tensiune prezentat în nu-

mãrul trecut al revistei Conex Club,

obåinându-se un instrument de mãsurã precis

æi fiabil.

În figura 6 este prezentatã schema electricã

a unei surse de tensiune stabilizatã, de +12Vcc

pentru alimentarea circuitului LM308 æi de

±5Vcc pentru alimentarea circuitului AD736.

Figurile 7 æi 8 prezintã desenul cablajului

imprimat æi modul de amplasare al compo-
nentelor. ♦

Fig. 5

Caracteristica

erorilor în funcåie

de nivelul

tensiunii de

intrare

LTC 1966
True RMS to DC converter

Capsula: MS0P8

Tensiune de alimentare: 2,7V-5V;
±5Vcc;

Curent de alimentare: 155µA;

Curent de repaus: 0,1µA;

Destinat: multimetrelor digitale.

Fig. 7 Desenul cablajului imprimat

Fig. 8 Desenul de amplasare a componentelor

AMC

Fig. 6 Schema electricã a blocului de alimentare
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Acest simplu "miniemiåãtor FM"

realizeazã legãtura dintre un

sistem audio "home" cu un

aparat portabil de radio.

Utilizând aceastã idee de

montaj electronic pasionaåii de

muzicã pot audia la distanåã

muzicã direct de la sistemul audio propriu.

L a baza schemei electrice stã circui-

tul intergrat IC1. Acesta este un

oscilator controlat în tensiune cu

diodã varicap integratã. Frecvenåa nominalã
de oscilaåie este datã de valoarea lui L1.

Utilizând un inductor de 390nH, frecvenåa

de bazã este de 100MHz. Potenåiometrul R1

permite baleierea întregii game FM între

88...108MHz.

Puterea de ieæire este în jur de 21dBm pe o

sarcinã de 50Ω.

Cele douã canale audio (R æi L) sunt

însumate cu R3 æi R4, iar semnalul audio este

atenuat cu potenåiometrul R2. Semnale audio

peste 60mV pot produce distorsiuni, de aceea

este necesar reducerea nivelului. O parte din

semnalul audio de pe R2 moduleazã semnalul

de radiofrecvenåã.
În absenåa unei antene FM standard este

bun æi un cablu cu lungimea de peste 75cm.

Pentru o bunã recepåie antena de emisie tre-

buie sã fie în plan paralel cu cea de recepåie.

Circuitul integrat MAX2606 se alimenteazã cu

3...5V. Este recomandatã alimentarea stabili-

zatã pentru a minimiza variaåia frecvenåei de

oscilaåie æi zgomotul. ♦

Dupã Electronic Design

Miniemiåãtor

FM

design



Cod 28628

1.890.000 lei
Cod 28603

1.290.000 lei

CORDON FLEXIBILCORDON FLEXIBIL
MICROMOT 100/PMICROMOT 100/P

SUPORT UNIVERSALSUPORT UNIVERSAL
UH34UH34

BRIDE FIXAREBRIDE FIXARE

Cod 28606

2.580.000 lei

• Obiectul prelucrat se poate prinde
^n menghina MS4.

Cod 28132

750.000 lei

• Menghin\ MS4
• Deschidere bacuri
maxim: 34mm.

ø
20

m
m

280mm

220 x 120mm

SUPORT MA{IN| DE G|URITSUPORT MA{IN| DE G|URIT
MBS 140/SMBS 140/S

Cod 24257

1.990.000 lei
MINICOMPRESORMINICOMPRESOR

CU AEROGRAF AG100CU AEROGRAF AG100
MK 230MK 230

Cod 22600

7.790.000 lei

• Alimentare: 220Vca, 85W;
• 12l/min;
• Presiune maxim\: 2bar;
• Greutate: 1,3kg.

Cod 27100

4.390.000 lei

KT 70KT 70

• Mas\ mobil\: 200 x 70mm;
• Deplasare pe coordonata X:
134mm;
• Deplasare pe coordonata Y: 46mm;
• Cusa pe axa Z pentru borma[in\:
48mm.

Cod 27088

6.770.000 lei

Cod 28108
Cod 28107
Cod 28106

310.000 lei
310.000 lei
310.000 lei

DS 230/EDS 230/E

• Suprafa]a mesei de
lucru: 160mm x 160mm;
• Tensiune de alimenta-
re: 220-240V;
• Putere: 85W;
• Dispozitiv de t\iere cu
150-2500 mi[c\ri / min;
• Pânz\ de t\iat rar\ 
(16 din]i) - destinat\
materialelor din lemn
plexiglas, ca [i pentru
alte materiale mai dure;
• Pânz\ fin\ (28 din]i)
pentru materiale sub]iri
sau t\ieturi fine;
• Pânz\ foarte fin\ 
(40 din]i).

Cod 28012

1.360.000 lei
Cod 28016

1.620.000 lei

• Mas\ cu fier\str\u circular;
• Vitez\ disc: 5 000 rot/min;
• Alimentare: 220Vac;
• Dimensiuni: 240 x 180 x 80mm.

FIER|STR|UFIER|STR|U
CIRCULARCIRCULAR

KS 230KS 230

Cod 28014

630.000 lei

Cod 27006

5.490.000 lei

• Se livreaz\ cu 3 pensete (1 - 2,4 [i 3mm);
• Vitez\ maxim\ transmisie: 25 000 rot/min.

Cod 28020

350.000 lei

Cod 28011

2.380.000 lei




