


! Putere reglabil\: 10-60W;
! Temperatur\ maxim\: 400°C;
! Lungime: 170mm;
! Greutate: 60g;
! Autonomie: 60 min.

Cod
Conex 7757 7758 9850 9843 11010

Electronic

TECHNIC
Cod 9764

111155  lleeii

Con]ine:
! aparat de lipit cu gaz “PRO-
FESSIONAL”;
! vârfuri op]ionale: 

! 2,4mm plat (cod 7717);
! Blow Torch (cod 9720);
! Focused Hot Air (cod 7714);
! Hot Knife (cod 1449);

! burete cu suport.

Cod 4365

221199  lleeii

PROFESSIONAL
- KIT -

! Putere: 25-125W;
! Temperatur\ maxim\: 580°C;
! Lungime: 233mm;
! Greutate: 165g;
! Autonomie: 120 min.

SuperPro
Cod 4714

118899  lleeii

SuperPro

Cod 4366

332255  lleeii

Cod
Conex 7753 7755 7756 350 1447 1446 1445 1444 8367 1448 8368

Electronic

Con]ine:
! aparat de lipit cu gaz “SUPER PRO”;
! vârfuri:
! 2,4mm dublu plat (cod 1446); 
! 4,8mm dublu plat (cod 1444);
! Hot Blow (cod 8367);
! Deflector (cod 8368);
! Knife Tip (cod 1448)

! burete cu suport.

- KIT -
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relor într-o aplica]ie destinat\ încep\torilor în electronic\.
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8.1.11. Aspecte comerciale

Cele trei intr\ri ale meniului:
Execu]ia circuitelor imprimate în PCB-

Pool...
Execu]ia panoului frontal cu WK

Mechanik...
Întrebare privind pre]ul de execu]ie al

circuitelor imprimate...
sunt câteva aspecte comerciale care

vor facilita procesul de ob]inere a PCB-ului
sau a panoului frontal.

8.1.12. Reorganizare

Aici reorganiza]i memoria. Din
cauz\ c\ elementele [terse sunt înc\
disponibile datorit\ func]iilor Undo [i
Redo, se ocup\ un spa]iu din memorie
chiar dac\ nu sunt vizibile. Cu func]ia
"Reorganisation" aceste elemente vor fi
[terse din memorie. Prin urmare func]iile
Undo [i Redo nu mai sunt utilizabile.
Resturile componentelor, care au fost
par]ial utilizate, nu vor fi [terse (de
exemplu: IC1b este utilizat iar
IC1a nu va fi [ters chiar dac\ el
a fost [ters). PCB-ul este "t\iat"
la 1,2m x 1,2m. Toate numele
de semnale care sunt date
automat sunt grupate: Sig$1,
Sig$3, Sig$4, devin Sig$1,
Sig$2, Sig$3.

Func]ia "Reorganisation"
elimin\ de asemenea [i nu-
mele de semnale care nu mai
sunt utilizate. Pentru PCB va fi
alocat\ o suprafa]\ de 1m2.
"Reorganisation" face ordine [i
în numerotarea componen-
telor. Dac\ selecta]i în fereas-
tra din figura 24 prefixele unor
componente sau ale tuturor,
numerotarea celor selectate va
fi ref\cut\ în func]ie de coor-
donatele lor, X sau Y. 

Not\. Dac\ [terge]i un sim-
bol din schema electric\, chiar
dac\ capsula corespunz\toare

exist\ înc\ în PCB, acest simbol nu va
disp\rea din list\ dup\  "Reorganisation"!

8.1.13. Verificarea 

proiectului

Cu ajutorul acestei func]ii întregul
proiect poate fi verificat pentru "corec-
titudinea" logic\ [i PCB-ul este verificat
conform regulilor setate în fereastra de
dialog "Design-Rule-Check". Se va trata

Target 3001!
Circuite imprimate

Lucian Bercian
lucian.bercian@conexelectronic.ro

download versiune gratuit\ la:
http://www.ibfriedrich.com

Fig. 24

Fig. 25
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am\nun]it într-un capitol viitor.

8.1.14. Select\ri / Op]iuni
Fixa]i select\rile/op]iunile generale pri-

vind proiectul curent în fereastra de dialog

din figura 25.

8.1.15. Înregistrarea extensiilor 

fi[ierelor TARGET

Dac\ executa]i dublu clic pe un fi[ier în
Windows, pute]i fi întrebat care aplica]ie
dori]i s\ o deschide]i. Evita]i aceast\ pro-
cedur\ prin înregistrarea extensiilor fi[ie-
relor TARGET cu dialogul din figura 26.

8.1.16. Motorul de c\utare al 

bibliotecii

Motorul de c\utare al bibliotecii v\ d\
toate oportunit\]ile pentru componente
(simboluri, capsule sau simboluri de
referin]\). Pute]i s\ edita]i componente, s\
le c\uta]i sau s\ le ad\uga]i propriet\]i noi.
Pute]i de asemenea s\ construi]i grupuri
de componente sau s\ le salva]i în
biblioteci individuale.

8.1.16.1. Administrarea 

bibliotecilor
C\uta]i func]ia "Library Browser" în

meniul "File" (figura 27).
Ap\sa]i F2 sau face]i clic cu M1 pe

"Library Browser". Apare fereastra de
dialog din figura 28.

În partea stâng\ este
ar\tat desenul simbolului sau
al capsulei componentei. Cu
butoanele "Package" sau
"Symbol" pute]i comuta ima-

ginile. Ve]i vedea de asemenea butoanele
"Price-Info..." [i "Date sheet...", biblioteca
(unde ve]i g\si componenta) în aria alb\
din stânga-jos, numele ei, datele tehnice
esen]iale [i locul componentei. Chiar pe
imagine pute]i alege câteva func]ii ale
bibliotecii.

8.1.16.1.1. Butonul "Symbols" / 

"Packages"

Fiecare component\ are dou\ feluri de
imagini: simbolul [i capsula propus\ (de la
care v\ pute]i abate). Botonul "Symbol..."
sau "Package..." activeaz\ fiecare dintre
imagini. Pute]i de asemenea edita
componenta ar\tat\ utilizând func]iile
pentru desenare. Ap\sa]i butonul "Edit
component" cu M1 (figura 29).

8.1.16.1.2. Butonul "Price-Info"
Aici g\si]i informa]ia despre pre]ul

componentei selectate [i despre
distribuitorul ei. Tot aici pot fi depozitate [i
informa]iile despre stoc.

Toate informa]iile despre pre] [i stoc au
fost culese cu grij\. Ingenieurbuero
Friedrich nu poate asigura îns\ nici o
garan]ie asupra corectitudinii [i actualiz\rii
datelor. V\ rug\m solicita]i o ofert\ de la
distribuitor.

8.1.16.1.3. Butonul "Data sheet"
Pentru afi[area unei specifica]ii câmpul

de sus al ferestrei de dialog din figura 31a
trebuie s\ arate una sau mai multe adrese.
Atunci când se g\se[te un URL
suplimentar se introduce în câmpul "Enter
URL" [i se apas\ butonul "arrow up". În
mod similar se editeaz\ sau se [terge un
URL.

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30
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Butonul "Options" v\ permite introdu-
cerea unei c\i pentru motorul de c\utare
internet (figura 31b).

8.1.16.1.4. Lista de 

componente

Urmeaz\ descrierea
p\r]ii drepte a ferestrei de
dialog "Library Browser"
(figura 32).  

Partea de sus a
ferestrei arat\ o list\ a
acelor componente care
apar în biblioteca marcat\.
Face]i clic cu M1 pe
component\ [i vede]i
simbolul sau capsula ei.
Mai multe componente
marcate pot fi trase [i
mutate în alte biblioteci.

Tasta [Ctrl] le copiaz\
simultan. Cu clic M2 în aria
alb\ sau cu clic M1 pe 

butonul se deschide
meniul din figura 33.

Conform op]iunilor dumneavoastr\
referitoare la componenta marcat\, se
deschide dialogul dorit. Ave]i posibilitatea
s\ grupa]i componentele individuale în
meniul PopUp dup\ "Component-Pro-
perties" pentru a le filtra.

8.1.16.1.5. Biblioteca de 

componente

Fereastra din centru-dreapta arat\
bibliotecile care se g\sesc în directorul
ar\tat în partea de jos din figura 34.

Cu clic M2 în aria alb\  sau cu clic M1 

pe butonul se deschide meniul din
figura 35.

Ave]i posibilitatea s\ ad\uga]i

componente sau grupuri de componente,
s\ le modifica]i sau s\ le [terge]i [i s\
edita]i text. Ave]i posibilitatea s\ genera]i
biblioteci noi [i liste de componente noi, s\
pune]i parole sau s\ le schimba]i, s\
compara]i biblioteci sau s\ le [terge]i.

În figura 36 este ar\tat\ fereastra de
dialog "Properties Wizard".

8.1.16.1.6. Directorul bibliotecii
Fereastra din dreapta jos a dialogului

"Library Browser" arat\ calea c\tre
directorul bibliotecii dumneavoastr\.
Alege]i locul unde dori]i s\ se fac\
salvarea în cadrul ferestrei din figura 37.

8.1.16.1.7. Editarea unei 

componente

Butonul "Edit Component" ofer\
aceast\ posibilitate (figura 38). 

Folosi]i func]iile pentru desenare [i
exporta]i componenta editat\ cu tasta [x].

8.1.16.2. Selectarea unei 

componente

Fereastra de dialog care apare
ac]ionând butonul "Component Selection"
(figura 39) v\ arat\ oportunit\]ile pentru
aranjarea [i selectarea componentelor.
Dac\ dori]i s\ stoca]i o component\ în
cadrul altui subdirector trebuie s\ marca]i
componenta din cadrul listei de 

componente [i s\ ap\sa]i butonul .

- continuarea ^n pagina 46 -

Fig. 31a

Fig. 31b

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36





automatiz\ri

www.conexclub.ro MAI 2006 9

S
e întâmpl\ des ca dumneavoastr\
sau prietenii (so]ia) dumneavoastr\
s\ uite robinetul rezervorului de

ap\ sau al unei ma[ini de sp\lat deschis?
De câte ori baia dumneavoastr\ a fost
inundat\? Nivelul apei din acvariu a sc\zut
ori ploaia a umplut peste capacitate
rezervorul de ap\ destinat colect\rii? Vi se
inund\ pivni]a des? O simpl\ neglijen]\ [i
urmeaz\ dezastrul! Este timpul s\ lua]i o
m\sur\. Utiliza]i sau recomanda]i cunos-
cu]ilor kit-ul Velleman K2639. Pot fi evitate
situa]iile descrise mai sus utilizând, la locul
potrivit, indicatorul [i controlerul de nivel
proiectat [i realizat de Velleman. Va lucra
numai în folosul dumneavoastr\!

Trei moduri de operare caracterizeaz\
kit-ul K2639. Acestea sunt:
- indicator de nivel optic;
- control automat al nivelului de lichid

într-un rezervor (controler de nivel);
- alarm\ (rezervor gol sau plin).

Dac\ ne referim la prima op]iunea
enumerat\, indicator de nivel optic, trei
LED-uri sunt utilizate pentru a semnaliza
nivelurile "low" - jos, "medium" - mediu [i
"high" - sus, respectiv bazin gol, mediu
înc\rcat sau plin!

Montajul dispune pe PCB de un releu

de putere, cu o pereche de contacte NO
(normal deschis) / NC (normal închis),
pentru 240V / 3A max. Releul este ac]ionat
la sesizarea nivelurilor critice, "low" sau
"high", iar prin intermediul contactelor sale
se comand\ o pomp\ electric\ sau o valv\
electromecanic\, pentru a men]ine nivelul
de ap\ dorit într-un rezervor. Aceasta este
func]ia de control automat al nivelului
(controler nivel).

Dac\ intr\rile pentru senzori sunt confi-
gurate corespunz\tor (a[a cum se va ex-
plica într-o sec]iune separat\), montajul se
poate utiliza ca dispozitiv de avertizare
(semnal de alarm\), atunci când senzorii
respectivi detecteaz\ un nivel sub sau
peste cel admis. Ca dispozitiv de averti-
zare acustic\ se poate utiliza o siren\ elec-
tronic\ sau ca dispozitiv de semnalizare
optic, o lamp\ cu lumin\ albastr\ / ro[ie
(rotativ\, stroboscop).

Observa]ie.
Este posibil a da o alt\ destina]ie

montajului, dac\ senzorii de nivel pentru
lichid, sunt înlocui]i cu alt tip de senzori,
pentru alte m\rimi fizice, cum ar fi de
exemplu, termistoarele pentru temperatur\
sau fotorezistoarele pentru intensitatea
luminoas\. Astfel, va rezulta un indicator

Indicator - controler universal
pentru nivelul de lichid

K2639

A]i uitat s\ închide]i

robinetul, rezervorul de ap\

este supraplin... A preveni

este cu mult mai bine decât

a remedia. Utiliza]i un

indicator - controler pentru

nivelul lichidului. K2636 -

Liquid Level Controller -

este un dispozitiv

electronic multifunc]ional

cu utiliz\ri în diverse

aplica]ii de control.

Date tehnice:

- tensiune de alimentare: 12...14Vca
sau 16...18Vcc / 100mA;

- alimentator (recomandat de
Velleman): cod PS1203;

- ie[ire pe releu, contacte NC/NO
240V/3Amax.;

- indicator de nivel optic, cu LED-uri
(gol, mediu [i plin);

- control automat, comand\ releu
pentru nivelurile jos [i sus;

- configurare (numai) pentru func]ie
de alarm\, nivel gol / plin;

- dimensiuni PCB: 104 x 60mm.
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sau controler pentru temperatur\ sau
comutator crepuscular (zi / noapte).

Cum alimentarea se face cu tensiune
de valoare redus\ (12...14Vca / 300mA
sau 16...18Vcc / 100mA) consumul mon-
tajului fiind mic, aplica]ia nu pune în pericol
operatorul (utilizatorul) uman.

Descrierea schemei electrice

[i func]ionarea acesteia

Montajul utilizeaz\ un amplificator ope-
ra]ional, tip LM324, în diverse configura]ii.
LM324 con]ine într-o capsul\ DIP14 patru
amplificatoare opera]ionale (AO), alimen-
tarea realizându-se la pinii 4 (cu plus) [i 11
(cu minus).

Ca o particularitate a schemei electrice,
se utilizeaz\ un semnal de curent alter-
nativ, cu frecven]a de aproximativ 1kHz,
pentru a determina, prin intermediul rezis-
ten]ei electrice dintre senzorii cufunda]i în
ap\, nivelul acesteia în bazin.

Semnalul respectiv este generat de un
oscilator realizat cu AO-ul R1. Semnalul
are form\ dreptunghiular\ [i frecven]\
dat\ de valorile lui R2 [i C11:

f = 1 / (1,4 * R2 * C11)
Cu valorile din schem\ se ob]ine (func-

]ie de toleran]a componentelor) 950Hz...
1kHz.

De ce se utilizeaz\ un semnal variabil?
Se previn depunerile pe senzorii de m\su-
r\ cufunda]i în bazin, altfel, la o func]ionare

îndelungat\, ^n timp, pot ap\rea nefunc-
]ionalit\]i în utilizarea montajului.

Semnalul respectiv, este divizat c\tre
cei doi senzori de m\sur\, S1 (Sensor 1) [i
S2 (Sensor 2), prin intermediul condensa-
toarelor C5 [i C8. Senzorii se comport\ în
schema din figura 1, ca [i rezistoare
variabile, dpendente de nivelul de lichid din
rezervor. Astfel, semnalul cu frecven]a de
aproximativ 1kHz, parcurge cei doi sen-
zori, pe cele dou\ c\i dup\ care este
redresat [i filtrat cu re]elele D1-D2-C3,
respectiv D3-D4-C8, sarcinile fiind rezis-
toarele R1 [i R22. Semnalele rezultate
sunt propor]ionale (ca valori de tensiune)
cu nivelul apei din bazin.

Semnalul corespunz\tor senzorului 1
(S1) se aplic\ pe intrarea inversoare (pin
2) de la R2 [i respectiv, intrarea inversoare
(pin 9) de la R3. Cele dou\ AO-uri, R2 [i
R3, sunt configurate ca [i comparatoare de
tensiune cu histerezis (histerezisul, dat de
prezen]a rezistoarelor R16 [i R17 este
utilizat pentru a preveni comut\rile repe-
tate, nedorite, din jurul pragurilor corespun-
z\toare nivelurilor de ap\).

În urma opera]iei de comparare pot
exista urm\toarele situa]ii:
- dac\ nivelul în bazin este maxim (sen-

zorul S1 este acoperit cu ap\ [i conduce
electric), nivelul logic la ie[irea lui R2
este low [i se aprinde LD1, care este
montat cu anodul la plus [i catodul, prin
R12, la ie[irea R2;

Fig. 1

Schema electric\ a controlerului de nivel

Fig. 2.0

Alimentarea montajului de la un
adaptor de re]ea 16...18Vcc/100mA

Fig. 2.1

Alimentarea montajului de la un
transformator 12Vca/300mA sau
2x7,5Vca/300mA
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- un bazin aproape gol (nivel minim), aco-
per\ doar senzorul S2, ie[irea compara-
torului R3 trece în stare high [i LD3
(aflat\ cu catodul la mas\) se aprinde;

- pentru un nivel intermediar, ie[irea lui R2
comut\ în high, iar cea a lui R3 în low.
Consecin]a: se aprinde LD2, deoarece
la ie[irea lui R2 (prin R11) aflat\ în high
se afl\ anodul lui LD2, iar la ie[irea lui
R3 (aflat în stare low), se afl\ catodul;

- dac\ sunt în imersie ambii senzori, S1 [i
S2, este activat [i releul (semnalizat cu
LED-ul LD4), contactul NO - C ^nchi-
zându-se.
Releul poate comanda o pomp\, care

va alimenta cu ap\ bazinul deservit de
sistem; odat\ umplut bazinul (se atinge

nivelul superior), pompa se opre[te auto-
mat, releul comutând. A[a cum se remarc\
din schem\, releul este comandat de un alt
comparator cu histerezis, care prime[te
semnal pentru comparare, fie de la ie[irea
lui R2 (prin R6), fie de la ie[irea R3 (prin
R11), deci de la cele dou\ ie[iri de
semnalizare nivel. Activarea unuia dintre
aceste niveluri, comut\ R3, dintr-o stare în
alta [i implicit releul de ie[ire. Tensiunea
de referin]\ a comparatorului R4 se ob]ine
de la divizorul rezistiv R18 - R19, din ten-
siunea de alimentare, +V1. Cum R18 [i
R19 sunt egale, tensiunea de referin]\ este
jum\tate din +V1 (din tensiunea de alimen-
tare). Deci, cu jum\tate din tensiunea de
alimentare sunt comparate (de c\tre R4)
nivelurile high [i low de la ie[irile lui R2 [i
R3, rezultatul fiind exact.

Testare [i mod de utilizare

Alimentarea montajului

Aplica]ia se poate alimenta cu tensiune
continu\ sau alternativ\, de valoare joas\.
Cu tensiune continu\ montajul necesit\ un
adaptor de re]ea, de 16....18Vcc, ce poate
debita în sarcin\ 100mA (figura 2.0). Dac\
se utilizeaz\ un transformator de re]ea,
recomandat 12V (sau 2 x 7,5V) / 300mA,
se monteaz\ o siguran]\ fuzibil\ conform
schemei din figura 2.1). În acest ultim caz,
necesarul de tensiune este 12...14Vca /
300mA).

Conductoarele pentru tensiunea de
alimentare se conecteaz\ la bornele ACin.

Testarea pe bancul de lucru
Cu tensiunea de alimentare conectat\

conform descrierii anterioare, LD3 trebuie
s\ lumineze (LOW LEVEL), indicând c\
montajul func]ioneaz\ corect în prima faz\.

Cu ajutorul unor [trapuri, montate dup\
cum se indic\ mai jos, se verific\ func-
]ionarea propriu-zis\ a montajului:
- scurtcircuitând senzorul S2 - pentru nivel

minim (figura 3.0) trebuie s\ se aprind\
LD2 (deci nivel intermediar);

- ad\ugând un [trap [i pe bornele S1
(conform figurii 3.1), trebuie s\ se
aprind\ LD1 [i LD4 (se simuleaz\ un
nivel maxim);

- se elimin\ [trapul S1, iar LD2 trebuie s\
lumineze odat\ cu LD4 - releul este
ac]ionat;

- în final, se elimin\ [i [trapul S2 (situa]ia
ilustrat\ în figura 3.3) [i LED-ul LD3
trebuie s\ lumineze.
Aceasta reprezint\ [i o secven]\ nor-

mal\ (real\) de umplere a unui bazin.

Fig. 3

Etapele
test\rii mon-

tajului pe
bancul de

lucru

Fig. 4

Executarea
senzorului
(traductorului)
de nivel, pe un
circuit
imprimat.
Exemplu.

Fig. 5

Conectarea
traductorului de nivel
la montaj

Fig. 6

Exemplifi-
carea unui
mod de lucru
real ^n
practic\ (de
la 6.0 la 6.3)

3.0

3.1

3.2

3.3
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Senzorul de nivel

Senzorul de nivel se poate realiza în
diverse forme [i poate consta din electrozi
cu diametre [i lungimi diferite, func]ie de
bazinul deservit. Pentru aplica]ii casnice,
nepreten]ioase, Velleman ofer\ un senzor
realizat pe PCB (cablaj). Desenele din
figura 4 sunt sugestive [i poate sta la baza
execu]iei de senzori proprii (sugestiv\ este
[i fotografia acestuia).

Rezisten]a electric\ a senzorului depin-
de [i de lichidul în care se utilizeaz\ (con-

ductivitatea lichidului), ori în cazul unui alt
senzor, de distan]a între electrozi [i aria
lateral\ a acestora. Func]ie de lichidul utili-
zat, se va m\ri aria acestor electrozi. Aten-
]ie! Nu se va utiliza montajul (senzorul)
pentru lichide imflamabile.

Modul de conectare al senzorului la
montaj este prezentat în figura 5.

Semnaliz\ri în func]ionare
În figurile 6._ sunt exemplificate modu-

rile de lucru [i semnaliz\rile montajului.

Cu ambii senzori "usca]i" LD3 este
aprins (figura 6.0), bazinul fiind gol. Dac\
doar senzorul S2 se afl\ par]ial în lichid
(MEDIM LEVEL, figura 6.1) este aprins
LD2. Dac\ nivelul de lichid cre[te în bazin
(de la pomp\, de exemplu), întâlnim
situa]ia din figura 6.2, când [i senzorul S1
este atins de ap\, caz în care lumineaz\
LD1 [i LD4 - deci cu releul ac]ionat, sem-
nalizând nivelul superior atins!

Dac\ bazinul se gole[te în timp, întâl-
nim situa]ia din figura 6.3, în care doar S2
r\mâne "ud", LD2 (nivel intermediar, me-
diu) este aprins împreun\ cu LD4, deci
releul r\mâne activ.

Alarm\. Semanlizarea nivelurilor 

MIN [i MAX

Dac\ se dore[te semnalizarea nivelu-
rilor minime [i maxime dintr-un rezervor
(releul comand\ o siren\ sau o lamp\ de
mare intensitate, rotativ\), se scurtcircui-
teaz\ S1 [i S2 conform desenului din
figura 7.0 ([i 7.1). Semnaliz\rile sunt cele
indicate, respectiv LD3 activ pentru bazin
gol sau LD1 [i LD4 active (releu ac]ionat)
pentru bazin plin!

Alarm\ cu memorie
Sunt posibile urm\toarele situa]ii:

- alarm\ cu activare la detec]ie lichid.
Dac\ pe senzorul S1 se monteaz\ un
push-buton cu contact NC (normal în-
chis), la detec]ia lichidului, releul este
activat, stare în care r\mâne pân\ nu
mai este detectat lichid [i numai dac\ se
apas\ push-butonul respectiv;

- alarm\ când nu se mai detecteaz\
lichid. În aceast\ situa]ie pe senzorul S2
se monteaz\ un push-buton cu contact
NO (normal deschis). Func]ionarea este
complementar\ situa]iei descrise mai
sus. Se apas\ butonul pentru  a opri
alarma.

Realizare practic\
Pentru realizarea practic\ prezent\m

celor interesa]i circuitul imprimat (figura 8)
[i desenul de amplasare pe acesta (figura
9). Sugestii privind execu]ia senzorului au
fost prezentate în text, anterior, în figura 4
[i în fotografii.

Montajul poate fi achizi]ionat sub form\
de kit neasamblat de la Conex Electronic.
La cerere, contra cost, se poate livra [i
asamblat.

Se interzice reproducerea montajului
pentru utiliz\ri în scopuri comerciale.     !

Fig. 7

Utilizarea
montajului
pentru
semnalizarea
unei alarme, la
nivelurile MIN
[i MAX

Fig. 9

Desenul de amplasare a componentelor pe circuitul imprimat

Fig. 8

Circuitul imprimat
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1. Receptor de telecomand\ 

pentru comutarea aparatelor 

electrice, casnice

Circuitul prezentat se poate utiliza în
gospod\rii [i faciliteaz\ comutarea on/off a
becului din camer\, de exemplu, utilizând
telecomanda TV-ului, a DVD-ului sau a
oric\rui aparat controlat de o telecomand\
în infraro[u. Astfel, telecomanda TV-ului
devine un accesoriu cu care se poate
controla, de la distan]\ (de maxim 10m),
iluminatul din camer\.

Frecven]a de lucru a receptorului
TSOP1738 este de 38kHz. Semnalul re-
cep]ionat de la telecomand\ este captat de
IC1, amplificat de T1 [i aplicat pe pinul de
ceas (14) al num\r\torului 4017. Cum
ie[irea Q2 a num\r\torului este conectat\
la pinul 15 (Reset), o ap\sare pe un buton
al telecomenzii trece ie[irea Q0 în 1 logic
(releul off), iar la urm\toarea ap\sare,
num\rarea avanseaz\, Q1 trece în 1 [i Q0

în 0 [i se ac]ioneaz\ releul REL1. O nou\
ap\sare face ca Q2 s\ treac\ în 1, s\
reseteze num\r\torul [i implicit s\ activeze
Q0, adic\ releu în stare off. C1 [i C2
asigur\ comutarea f\r\ erori a releului,
impulsurile dreptungiulare, modulate, de
38kHz, de la telecomand\, fiind filtrate de

c\tre condensatoare.
Montajul se va alimenta cu 5Vcc. Releul

trebuie s\ fie ac]ionat cu 5V. Contactul s\u
de lucru, normal deschis, se poate conecta
în paralel pe contactele întrerup\torului
becului din camer\.

(dup\ S. Mohan în
Electronics for you)

Pagina cu idei

2. Controlul mi[c\rii în ambele 

sensuri la un minimotor de c.c.

Ce aplica]ii se mai pot imagina utilizând
tandemul 555-4017?! Probabil c\ foarte
multe [i pe care un concurs organizat de
revist\ nu le-ar putea epuiza. Dovada este
circuitul al\turat. Cu un singur push-buton
se poate controla sensul de rota]ie al unui
motor de c.c. de consum mic. Ie[irea lui

555 poate comanda sarcini cu consum de
max. 200mA@15V (100mA@5V). Trei
LED-uri semanlizeaz\ deplasarea moto-
rului într-unul din sensurile de rota]ie (R+
sau R-) [i starea de repaos (STOP). U2
lucreaz\ ca monostabil, pentru a elimina
influien]a zgomotul electric la comutarea
push-butonului. Pinul Reset (15) al num\-
r\torului 4017 este conectat la ie[irea Q4,

iar Q0 [i Q2 asigur\ aceea[i func]ie (sunt
conectate împreun\ prin D4 [i D2), astfel
c\ sunt posibile trei st\ri, ce se succed în
ordine: STOP, înainte (R+), STOP [i
înapoi (R-). U4 [i U5 lucreaz\ ca bistabili
activa]i de comenzile R+ [i respectiv, R-.

(dup\ V. David în
Electronics for you)
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M
AX712 ([i MAX713, cu foarte
mici diferen]e) este un circuit
integrat specializat pentru înc\r-

carea rapid\ a acumulatoarelor NiCd sau
NiMh de la o surs\ de tensiune de curent
continuu. Pot fi înc\rcate de la 1 pân\ la 16
elemente (de 1,2V) conectate în serie, nu-
m\rul acestora programându-se hardware,
prin configurarea poten]ialelor la pinii
PGM_. Înc\rcarea rapid\ se face de la C/2

pân\ la 4C (C = capacitatea
acumulatorului). Este dis-

ponibil\ [i înc\rcarea
protejat\ (de între-

]inere) cu C/16,
comutarea reali-
zându-se auto-
mat, de c\tre
elementele in-

terne ce determi-
n\ logica de lucru a

circuitului.
Modul de detec]ie al sfâr[itului

de înc\rcare se face prin sesizarea
pantei de tensiune, a temperaturii bateriei
sau prin dep\[irea timpului impus de

înc\rcare. Înc\rcarea se realizeaz\ în
curent constant. Elementul care ofer\
înforma]ii despre starea curent\ a bateriei
este rezistorul RSENSE. Dup\ deconectarea
de la sursa de tensiune, MAX712 consum\
din bateria înc\rcat\ max. 5µA. Tensiunea
de alimentare trebuie sa fie cel pu]in mai
mare cu 6V decât tensiunea însumat\ a
acumulatoarelor conectate în serie, supu-
se ^nc\rc\rii.

În figura 1 se prezint\ desenul capsulei
DIP16, iar semnifica]ia pinilor este
urm\toarea:
1, VLIMIT - sesizeaz\ num\rul de celule

înseriate; tensiunea între terminalele
BATT+ [i BATT- nu trebuie s\ dep\-
[easc\ "VLIMIT x num\rul de celule";

2 [i 15, BATT+ [i BATT - pinii unde se co-
necteaz\ acumulatorul supus înc\rc\rii;

3 [i 4, PGM0 [i PGM1 - prin conectarea
acestora  la V+, REF, BATT- sau l\sate
în aer, se determin\ num\rul de ele-
mente înseriate supuse înc\rc\rii (vezi
tabelul 1);

5, THI - pargul pentru supra-temperatur\ a
bateriei; peste valoarea setat\ înc\r-
carea se sfâr[e[te;

6, TLO - pragul pentru sub-
temperatur\;

7, TEMP - detec]ia dependen-
]ei temperaturii de pe un ter-
mistor;

8, /FASTCHG - semnalizare
stare înc\rcare;

9 [i 10, PGM2 [i PGM3 - prin
conectare la V+, REF, BATT-
sau l\sate în aer, se
deremin\ timpul de înc\rcare
de la 33min la 264min
(tabelul 2). PGM3 determin\
rata de înc\rcare în modul
protejat (trickle, vezi tabel 3);

11, CC - compensarea buclei
de curent constant;

13, GND - mas\. Pe rezistorul conectat
între BATT- [i GND este m\surat cu-
rentul de înc\rcare;

14, DRV - ie[ire de curent pentru driver cu
tranzistor bipolar PNP;

15, V+ - pin pentru [unt de curent (R1), V+
este +5V fa]\ de BATT-. Pin pentru
alimentare;

16, REF - referin]\ de tensiune de 2V.
Modul de utilizare este simplu [i presu-

pune urm\torii pa[i:
a) identificarea caracteristicilor acumulato-

rului utilizat pentru înc\rcare;
b) determinarea ratei [i a timpului de înc\r-

care, conform tabelelor 2 [i 3. Se va ]ine
cont c\ randamentul înc\rc\rii este de
80% [i alegerea timpului de înc\rcare se
majoreaz\ corespunz\tor. IFAST[mA] =
(capacitatea acumulatorului în mAh) /
(timpul de înc\rcare);

c) alegerea num\rului de celule conectate

MAX712
Controler pentru înc\rcarea rapid\ a
acumulatoarelor NiCd / NiMH

Fig. 1

MAX712 - semnifica]ia pinilor la
capsula DIP16

Fig. 2

Exemplu de aplica]ie tipic\ cu
MAX712 - înc\rc\tor rapid pentru

acumulatoare

Cod 1620 (MAX712CPE)

26 lei
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în serie, conform tabelului 1 (maxim 11).
La însumare, trebuie ]inut cont c\ blocul
convertor analog-digital intern limiteaz\
tensiunea pe un element între 1,4 [i
1,9V, altfel panta este negativ\ [i înc\r-
carea va fi oprit\;

d) se alege sursa de tensiune astfel încât
s\ fie mai mare cu 6V decât tensiunea
maxim\ însumat\ a elementelor de
acumulator;

e) derminarea puterii dispipate pe tranzis-
torul PNP ca (tensiunea max. alim.  -
tensiunea min. a acumulatorului) x (cu-
rentul de înc\rcare);

f) se limiteaz\ curentul pe pinul V+ între
5mA [i 20mA. R1= (tensiunea minim\
alim. - 5V)/5mA;

g) se calculeaz\ RSENSE=0,25V/IFAST;
h) se consult\ tabelele 1, 2 [i 3 înainte de

înc\rcare. Exemplu: pentru înc\rcare
rapid\ cu C/2 se selecteaz\ un timp între
1,5x sau 2x din timpul de înc\rcare, res-
pectiv 3 sau 4 ore.
În concluzie, MAX712 se poate afla în

dou\ st\ri: înc\rcare rapid\ sau de
între]inere (protejat\, trickle). Circuitul

monitorizeaz\ 3 parametri: panta
curbei de înc\rcare, temperatura
acumulatorului (dac\ se utilizeaz\
termistoare) [i timpul de înc\rcare.
Prin rezistorul RSENSE se determin\
prezen]a bateriei [i curentul de înc\r-
care. Dac\ tensiunea pe elementul
de acumulator se afl\ sub 0,4V, are
loc înc\rcare protejat\, peste urmea-
z\ înc\rcarea rapid\, iar când
înc\rcarea s-a terminat (situa]ie
sesizat\ de unul din cei trei parametri
enumera]i mai sus) se trece din nou
în modul de înc\rcare protejat\.
Semnul pantei de tensiune, la înc\r-
care, se determin\ m\surând tensiu-
nea la dou\ intervale de timp
succesive; dac\ panta este negativ\
se opre[te înc\rcarea rapid\.

Circuitul poate lucra cu sarcin\
conectat\ direct pe acumulator (de
back-up), dac\ se ]ine seama de
curentul absorbit [i de puterea
disipat\ pe tranzistorul PNP.

Dac\ se dore[te înc\rcarea a mai mult
de 11 celule sau se consider\ c\ puterea

disipat\ pe acest tranzistor este
mult prea mare, iar costul pentru
radiator exagerat, se poate
configura circuitul MAX712 ca
surs\ în comuta]ie. Am\nunte
suplimentare sunt date în foaia
de catalog 1666.pdf de la
www.maxim-ic.com.               !

Tabelul 1

Configuraea pinilor PGM1, 0

Tabelul 2

Selectarea timpului de înc\rcare

Tabelul 3

Selectarea modului de înc\rcare

LS-TTLs
Series: 74LS_
Case: DIP

Features

Functions of LS_, HC_, HCT_:
Gate Buffer
• NAND: 00, 01, 03, 10, 12, 20, 22, 26,

30, 37, 38, 40,133
• NOR: 02, 27, 28, 33, 260
• AND: 08, 09, 11, 15, 21
• OR: 32
• XOR: 86, 136, 386
• XNOR: 266
• Inverter: 04, 05, 06, 07
• TRI-STATE: 125, 126, 240, 241, 244,

245, 365, 367, 368, 540, 541
• Bi-directional: 240, 242, 243, 245,

640, 641, 642, 643, 644, 645, 645N1
• Multifunctional: 51, 54
• Schmitt Trigger: 13, 14, 18, 19, 24,

132

Flip Flop
• J-K Flip-Flop: 73, 76, 78, 107, 109,

112, 113, 114
• D Flip-Flop: 74A, 174, 175, 273, 377
• 3-State: 374, 534, 573, 574

Latch: 75, 77, 259, 279, 375
• 3-State: 373, 533, 573

Comparators: 85, 688

Multivibrator: 122, 123, 221
• VCO: 629

Decoder: 42, 137, 138, 139, 145, 154,
155, 156, 256, 259

• 7-Segment: 47, 48, 49, 247, 248, 249

Encoder: 147, 148, 348

Register: 91, 96, 164, 165, 166, 170,
174, 175, 194, 273, 295, 298, 299,
322, 323, 374, 377, 378, 379, 395,
398, 399, 534, 670

Counter
• Binary: 92, 93, 161, 163, 169, 191,

193, 197, 293, 393, 569, 669
• Decade: 90, 160, 162, 168, 190, 192,

290, 390, 490, 568

Multiplexer
• Digital: 151, 152, 153, 157, 158, 251,

253, 257, 258, 298, 352, 353, 398,
399

Others
• Adder: 83, 283, 385
• ALU: 181, 182
• Parity Tree: 280 
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C
u o simpl\ opera]ie de c\utare pe
Google, fie cu numele unor circuite
integrate specializate (MAX712,

U2400, TEA1102, etc.), fie utilizând
cuvântul cheie "charge project NiCd
NiMH" se p\trunde într-o lume virtual\,
deosebit de interesant\ din punct de
vedere al con]inutului. Aplica]ii electronice
în am\nunt descrise, realizate cu
componente specializate ori de uz general,
fie cu microcontroler, îl pun serios în
dificultate pe cel ce dore[te a alege un
proiect. Cum se face alegerea? Func]ie de
costuri, experien]\, necesitate.

Cel pu]in în ceea ce prive[te redac]ia, a
atras aten]ia, sec]iunea dedicat\ înc\rc\-
toarelor pentru acumulatoare a lui
Jaroslav Belza. De[i paginile Web sunt
realizate în limba ceh\, cu scurte
comentarii în limba englez\, se va remarca
con]inutul divers [i preocuparea autorului
pentru domeniul prezentat. Atragem
aten]ia c\ proiectele sunt originale, testate
[i majoritatea publicate în revista de profil
din ]ara respectiv\, respectiv revista
Praktické elektronice.

Paginile Web respective se g\sesc la
adresa: www.belza.cz/charge/elect.html

Ce am selectat? În primul rând un
dispozitiv pentru testarea cantitativ\ (în
sarcin\ mic\) a acumulatoarelor sau
bateriilor cu zinc, alcaline, etc. Interesant

este c\ alimentrea se face direct de la
bateria supus\ testului, iar semnalizarea
se face cu LED-uri! Cum este posibil, [tiut
fiind c\ un LED nu se deschide la o
tensiune a[a joas\, cum este cea a unei
baterii (1,5V)? Se utilizeaz\ o schem\ de
convertor de tensiune [i un indicator de
nivel numai pe baz\ de tranzistoare de uz

general (BC847, echivalentul SMD al lui
BC547 în capsul\ TO92). Deci, un prim
indiciu a fost oferit: cablajul este realizat în
tehnologie SMT. U[or îns\, de executat
am spune! Schema testerului este
prezentat\ în figura 1, iar cablajul în figura
2. Consumul (care este aproximativ egal
cu valoarea curentului de test) depinde de
valoarea tensiunii bateriei (acumulatorului)
[i este în jur de 200mA. Sunt semnalizate
pragurile >1,45V, <1,2V [i >0,65V. Bobina
L1 se realizeaz\ astfel: pe un inductor
realizat pe un tambur de ferit\, cu induc-

Electronic\ On-Line

Proiecte pentru înc\rcarea
acumulatoarelor

U2400, TEA1102, MAX712 -

sunt doar câteva exemple

de circuite specializate,

universale, proiectate

pentru înc\rcarea

acumulatoarelor. Uneori

foarte scumpe, deseori

greu de procurat pe pia]a 

româneasc\... Sunt solu]ii

profesionale, îns\ utilizând

componente discrete ori de

uz general, rezultatele pot

fi comparabile. S\ nu uit\m

îns\ [i de varianta de

rezerv\: microcontrolerul.

În paginile urm\toare,

câteva exemple!

Fig. 1

Schema electric\ a unui tester pentru
acumulatoare (baterii de 1,5V)
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tan]a de 330µH se bobineaz\ din con-
ductor de CuEm de diametru 0,7...1mm,
cca. 30 de spire; valoarea nu este îns\
critic\. Sugestive sunt [i fotografiile
prezentate pe site. Dimensiunile montajului
rezultat sunt mici. Montajul se poate intro-
duce într-o caset\ de dimensiunile unei
telecomenzi.

A doua aplica]ie interesant\ de pe
acela[i site de Internet este un indicator
de capacitate pentru acumulatori sau
mai scurt spus un mAh-metru! Suntem
convin[i c\ o astfel de aplica]ie va stârni

interesul electroni[tilor mai cu experien]\.
O problem\ poate s\ o reprezinte procu-
rarea circuitului MAX471 (senzor pentru
m\surarea curentului), îns\ sunt firme în
România care îl aduc pe baz\ de co-
mand\. În cadrul redac]iei, cu aproximativ
un an în urm\, am primit acest circuit inte-
grat de la Maxim ca mostr\! Pute]i încerca
s\ îl solicita]i [i dumneavoastr\ pentru eva-
luare, de pe site-ul maxim-ic.com.

Parametrii aplica]iei sunt: curent de
desc\rcare de max. 3A, gam\ de m\sur\
1...9999mAh, tensiunea maxim\ a

acumulatorului testat 50V,  prag de
desc\rcare reglabil, curent consumat
10...150mA func]ie de afi[oarele utilizate.
MAX471 m\soar\ la pinii RS+ [i RS-
curentul de desc\rcare (la un acumulator
înc\rcat), oferind la ie[ire un semnal în ten-
siune liniar, cu pant\ propor]ional\ cu
valoarea curentului. Acest semnal încarc\
[i descarc\ un condensator (C4 II C5),
care moduleaz\ semnalul de oscila]ie a
timer-ului 555. Acesta din urm\ lucreaz\
ca un convertor tensiune - frecven]\, iar
semnalul rezultat reprezint\ tocmai capaci-

tatea acumulatorului, dac\
impulsurile sunt num\rate
(ele sunt aplicate pe pinul
de ceas a lui CD4020).
Rezultatul este afi[at în
clar, direct în mAh dac\:
P2 se regleaz\ fin astfel
încât la ie[irea lui 555 (pin
3) s\ se m\soare
455,11Hz la un curent de
desc\rcare de 100mA (cu
sarcina - load - aleas\

Fig. 2

Circuitul
imprimat al
schemei din
figura 1, ^n
tehnologie SMT

Fig. 3

Desenele de
execu]ie ale
testerului din
figura 1

Fig. 4

Schema electric\ a
indicatorului de

capacitate pentru
acumulatori (mAh-

metru)
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corespunz\tor) sau 910,22Hz pentru
200mA, etc.

Autorul acestui proiect, publicat [i în

revista ceh\ amintit\ mai sus, este
Vladimír Hejtmánek. La adresa indicat\
pot fi desc\rcate [i circuitele imprimate. Nu
vor fi prezentate din lips\ de spa]iu.

S\ ne oprim [i asupra unui tip
constructiv de acumulatori mai pu]in uzitat,

formatul 6F22, pentru 9V, tehnologie NiCd
sau NiMh.

Schema este o simpl\ surs\ de curent
constant, cu timer. Curentul de înc\rcare
este de 15mA, iar timpul de înc\rcare de
13,5 ore. Opera]ia de înc\rcare [i sfâr[itul
a c e s t e i a

este semnalizat\ cu dou\ LED-uri: ro[u
pentru înc\rcare (LED1) [i verde (prin
flash-uri) pentru terminarea ^nc\rc\rii
(LED2). Debutul opera]iei de înc\rcare se
face de la push-butonul start. R1 deter-
min\ curentul de înc\rcare, iar R6 cu C2

timpul de înc\rcare.  CD (HEF) 4541 este
un timer cu oscilator RC. În figura 5 se
prezint\ schema aplica]iei, iar în figurile 6
[i 7 desenele de execu]ie.

S\ trecem acum la un alt\ tehnologie
de realizare a acumulatorilor, respectiv la
acumulatorul în tehnologie LiIon.

Autor Jaroslav Belza, montaj publicat
[i în revista Praktické elektronice. Schema
din figura 8.

Tensiunea pe o celul\ Li-Ion este de
3,6V. LED-ul este utilizat pentru a
semnaliza cantitativ curentul de înc\rcare
prin acumulator; dac\ acesta scade, va
sc\dea [i intensitatea luminoas\ a LED-
ului. Componentele din schem\ sunt tip
SMD. Se poate realiza schema [i cu
tranzistoare echivalente în capsul\ TO92
sau TO126 / TO220.

Pe site-ul respectiv g\si]i [i o variant\
de circuit imprimat.

S\ amintim în încheiere c\ acestea sunt
doar câteva exemple de pe site-ul de Inter-
net respectiv, aplica]iile fiind mult mai nu-
meroase. Cititorii interesa]i îl vor vizita [i
vor fi ^ncânta]i!

A[a cum am subliniat în introducere,
semnal\m pe scurt, alte site-uri pe acea[i
tematic\. 

Primul ar fi www.kudelsko.free.fr unde
poate fi g\sit\ o aplica]ie a circuitului
U2400 - înc\rc\tor pentru acumulatoare tip
R6 [i 6F22. Toate aplica]iile de pe acest
site sunt detaliat prezentate [i analizate de
c\tre autor.

Pentru acumulatoarele cu Pb  [i acid
recomand\m lectura pe site-ul www.elec-
tronics-lab.com, sec]iunea Home / Projects
/ Power, aplica]ia Pulse Charger ...
aplica]ie destinat\ între]inerii - reformat\rii
acumulatoarelor cu Pb.

Pe home.planet.nl/BattCharger.htm
este prezentat\ o aplica]ie profesional\
pentru înc\rcarea rapid\ a acumulatoa-
relor NiCd / NiMH, bazat\ pe un microcon-
troler PIC16F84. Montajul este echipat cu
un display LCD pe care sunt afi[a]i diver[i
parametri, ca: tensiunea curent\ a bateriei,
tensiunea maxim\ a acesteia, timpul de
înc\rcare, starea în care se afl\
acumulatorul, etc. Codul surs\ pentru
PIC16F84 este disponibil. Constructiv,
aplica]ia este mult mai simpl\ decât cele în
care se utilizeaz\ circuite specializate.

O alt\ aplica]ie interesant\, bazat\ tot
pe un µC PIC se g\se[te la adresa
www.oshonsoft.com. Este echipat\ cu un
display grafic LCD, de mari dimensiuni [i o
interfa]\ pentru PC. De ce? Pentru a afi[a,
fie pe LCD, fie pe o interfa]\ grafic\ pe PC,
curba de înc\rcare [i mul]i al]i parametrii!

Navigare pl\cut\! !

Fig. 6

Cablajul pentru schema
din figura 5

Fig. 7

Desenul de amplasare
pe circuitul imprimat
din figura 5

Fig. 8

~nc\rc\tor pentru celule Li-Ion

Fig. 5

~nc\rc\tor pentru acumulatoare de
9V, tip 6F22, NiCd sau NiMH
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A
cumulatoarele de tipul NiCd [i, ^n
special, cele de tipul NiMH, sunt
recunoscute c\ au o capacitate

relativ mare exprimat\ ^n mAh, la un volum
redus. Dar (exist\ un dar) prezint\ a[a-
numitul fenomen de “memorie” care se
manifest\ prin faptul c\ ^[i mic[oreaz\
capacitatea de ^nmagazinare de energie
electric\ ^n situa]ia când sunt re^nc\rcate
f\r\ a efectua anterior ^nc\rc\rii o desc\r-
care complet\ a acumulatorului. ~n litera-
tura de specialitate se men]ioneaz\ c\ un
acumulator se consider\ desc\rcat atunci

când tensiunea la
borne are valoarea de 1V. De aceea,

fabrican]ii recomand\ ca ^nainte de
re^nc\rcare, acumulatoarele s\ fie “com-
plet” desc\rcate. ~n acest fel se evit\
fenomentul nedorit de “memorie”, descris
anterior (pregnant la NiCd).

Pentru a p\stra cât mai mult timp
parametrii ridica]i ai acumulatoarelor (^n
special capacitatea de ^nmagazinare de
energie electric\, exprimat\ ^n mAh),
fabrican]ii recomand\ ca ^nc\r-
carea s\ se fac\ la un curent care
s\ reprezinte a zecea parte din
valoarea capacit\]ii de ^nmaga-
zinare de energie electric\, expri-
mat\ ^n mAh. De exemplu: la un
acumulator cu capacitatea de

1000mAh, ^nc\rcarea s\ se efectueze cu
un curent de 100mA.

~n anumite situa]ii speciale, acumula-
toarele se pot ^nc\rca [i la curen]i mai mari
(de exemplu: 0,2 sau 0,3 din valoarea
mAh) dar, ^n acest caz, trebuie controlat\
continuu temperatura acumulatorului ^n
procesul de ^nc\rcare for]at\, temperatur\
care nu trebuie s\ dep\[easc\ anumite
limite recomandate de produc\tor. ~n cazul
^nc\rc\rilor “for]ate”, apar anumite procese
chimice ireversibile ^n interiorul acumulato-
rului, care conduc la sc\derea capacit\]ii
de ^nmagazinare [i la cre[terea rezisten]ei
interne.

~n contextul celor relatate anterior,
propunem un ^nc\rc\tor de acumulatoare
de tipul NiCd sau NiMH, care realizeaz\
automat o desc\rcare a acestora pân\
când tensiunea la bornele acumulatorului
ajunge la valoarea de 1V, dup\ care, tot
automat, ^ncepe ^nc\rcarea, care se

Fig. 1

Schema electric\ pentru o
singur\ sec]iune

Tabelul 1

~nc\rc\tor pentru acumulatoare
NiCd [i NiMH

George Pintilie



opre[te atunci când tensiunea la bornele
acumulatorului va fi de 1,41V.

Este cunoscut c\ nu exist\ dou\
acumulatoare care s\ fie identice, de
aceea se recomand\ ca ^nc\rcarea s\ se
fac\ separat, la fiecare acumulator ^n
parte. ~n acest fel se va prelungi sim]itor
durata de via]\ a acestora.

Se recomand\ ca atunci când acumula-
toarele stau nefolosite mai mult de o lun\,
s\ se efectueze (periodic) un proces
complet de desc\rcare - ^nc\rcare.

Dac\ acumulatoarele sunt vechi [i [i-au
mic[orat sim]itor capacitatea, prin efectua-
rea a 2...3 opera]ii de desc\rcare - ^nc\r-
care succesive, ve]i reu[i s\ recupera]i
(adev\rat pu]in!) din capacitatea pierdut\.

Dac\ acumulatoarele sunt ^nseriate,
pentru a ob]ine o valoare mai mare a
tensiunii (multiplu de 1,2V), iar acestea
[i-au pierdut diferit din capacitate (prin
folosire ^ndelungat\), nu se recomand\
^nlocuirea doar a celor degradate. ~n caz
contrar, [i cele noi se vor degrada! De
aceea trebuie schimbat tot setul! Cele
vechi trebuie folosite separat, având astfel
o “rezerv\” ^n caz de nevoie!

Când achizi]iona]i un set nou de
acumulatoare, ^nainte de folosire, efectua]i

mai ^ntâi opera]ia complet\ de desc\rcare-
^nc\rcare, dup\ care le pute]i utiliza.

Cele mai multe acumulatoare de tipul
NiCd sau NiMH, de format R6, au capacit\]i
cuprinse ^n limitele 500...1800mAh. Deoa-
rece aceast\ gam\ de valori este larg\, [i
pentru a respecta recomand\rile fabrican-
]ilor de acumulatoare, privind modul de utili-
zare (^nc\rcare) a acestora, s-au utilizat 4
valori de curen]i de ^nc\rcare, ^n func]ie de
capacitatea fiec\rui acumulator ^n parte, cu
o abatere mai mic\ de 10%. Pentru acu-
mulatoare de 500...600mAh, ^nc\rcarea se
face cu un curent cuprins ^n limitele
50...56mA. Pentru diverse tipuri de acu-
mulatoare consulta]i tabelul 1.

De exemplu: s\ presupunem c\ dorim
s\ ^nc\rc\m acumulatoare cu capacitatea
de 1700mAh. ~n acest caz se va conecta
jumperul (c\l\re]ul) ^n pozi]ia D (vezi dese-
nul din figura 3).

Descrierea func]ion\rii
Tensiunea pozitiv\ de la bornele

acumulatorului (borna ACU+) este aplicat\
por]ilor inversoare a CI-1 [i CI-2, ^n serie
cu rezistoarele R2 [i R3. Dac\ tensiunea
este mai mare de 1V (de exemplu 1,15V),
la ie[irea amplificatorului opera]ional IC-1

apare semnal logic 0. Acest semnal se
aplic\ (^n serie cu rezistorul R4) pe intrarea
“CLOCK” a circuitului integrat 4013-FLIP-
FLOP (“D”), CI-3 ^n schem\.

Acesta va avea semnal 1 pe ie[irea Q [i
semnal 0 pe ie[irea Q. Semnalul pozitiv de
pe ie[irea Q, dup\ ce traverseaz\ poarta
“SI” (CI-4) se aplic\, via rezistorul R10, pe
bazele tranzistoarelor T1 [i T2 conectate
^n paralel. Ca rezisten]\ de sarcin\, ^n
nodul colectoarelor este conectat un bec
miniatur\ de 1,5V/80mA. ~n acest moment,
va ^ncepe desc\rcarea acumulatorului, cu
un curent de circa 70mA.

Când acumulatorul s-a desc\rcat, iar
tensiunea la borne va sc\dea sub valoarea
de 1V, CI-1 va bascula, iar la ie[ire apare 1
logic. ~n acest moment, circuitul basculat
bistabil CI-3 trece ^n cea de-a doua stare,
adic\ la borna Q apare 0 logic, iar la borna
Q - 1 logic. Astfel se opre[te desc\rcarea [i
^ncepe ^nc\rcarea.

Tranzistoarele T1 [i T2 vor fi blocate.
Semnalul 1 logic la ie[irea por]ii “SI” (CI-5)
deschide ramura de ^nc\rcare format\ din
T3 [i T4, ^n serie cu unul din rezistoarele
R13...R16 (selectat anterior).

- continuare ^n pagina 28 -
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Fig. 2

Desenul circuitului
imprimat (scara 1:1)

Fig. 3

Amplasarea componentelor,
rezistoarele notate cu R0
sunt [trapuri (sau rezistoare
de 0Ω)
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E
lectronica [i PC-urile [i-au dat
mâna de ceva vreme [i au rezultat
aplica]ii, uneori simpliste, dac\

sunt privite din punctul de vedere al crea-
torului de hardware, aplica]ii care, f\r\
utilizarea PC-ului, ar fi necesitat resurse
umane [i materiale importante în procesul
de crea]ie. M\surarea temperaturii în mai
multe puncte [i înregistrarea datelor pe o
perioad\ lung\ de timp este un exemplu
concret.

Cablare simplist\, pe dou\ fire,
posibilitatea de a conecta mai mul]i senzori
pe acelea[i dou\ fire (în paralel),
identificarea senzorului prin ID (num\r de
identificare) propriu, consum foarte redus.
Cam acestea ar fi cele mai importante
caracteriz\ri ale unei componente iButton
destinate a m\sura temperatura. Ne
referim în continuare la aplica]ii ce ofer\
posibilitatea m\sur\rii temperaturilor în
mai multe zone, utilizând o re]ea format\
din dou\ fire, denumit\ MicroWire, la care
se pot conecta mai mul]i senzori de
temperatur\ DS1820. Acest senzor, pe
lâng\ func]ia de m\surare a temperaturii,
dispune [i de o memorie intern\ în care se
pot stoca valori limit\ de aten]ie, supe-
rioare sau inferioare. Atingerea acestora
va duce la generarea unui cod de alarm\
pe bus-ul format din dou\ fire, ce poate fi
recep]ionat de un software realizat pe PC.

O simpl\ c\utare pe Internet, de câteva

zeci de minute, va conduce c\tre
diverse exemple, atât software, cât [i
hardware. Cum rolul redac]iei este de
a selecta, testa [i optimiza, vom
prezenta cititorilor solu]iile care ofer\
cel mai bun raport cost produc]ie -
simplitate în utilizare.

Pentru cei care nu au construit, din

diverse motive, aplica]ia "Interfa]\ RS232 -
One-Wire compatibil\ DS9097U pentru
iButton", prezentat\ în Conex Club
12/2004, prezent\m exemple de realizare
a unor interfe]e mai simple, testate, care
sunt îns\ par]ial compatibile. Referitor la
compatibilitate, acestea nu pot fi utilizate
cu programe originale Dallas-Maxim (care
necesit\ o interfa]\ ca cea de mai sus,
echipat\ cu driver-ul DS2480B). 

Schema din figura 1 utilizeaz\ o arie de
tranzistoare MOS complementare, CD
4007, pe post de convertor RS232 - 1-
Wire. Alimentarea se face din portul serial
sau extern (în cazul laptop-urilor). Se
recomand\ utilizarea diodelor Schottky

M\surarea [i înregistrarea
temperaturii pe PC
utilizând iButton-ul DS1820

În procesele industriale sau în agricultur\,

m\surarea [i înregistrarea varia]iilor de

temperatur\ pe perioade lungi sau

controlul temperaturii, se poate face

comod atât hardware, cât [i software,

utilizând PC-ul [i componente iButton.
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BAT85, îns\ se pot utiliza [i 1N4148.
Jumper-ul JP7 se va deschide, ceilal]i
r\mân închi[i. Ei au fost prev\zu]i pe
cablaj pentru alte utiliz\ri viitoare.

Schema din figura 2 este mult mai sim-
pl\, este compatibil\ func]ional cu prima,
nu asigur\ [i o oarecare izolare între PC [i
re]eaua de senzori [i practic nu necesit\
comentarii. Ambele interfe]e se utilizeaz\
pe portul RS232 (COM). Precizia m\sur\rii
este bun\.

Recomand\m dou\ programe intere-
sante. Primul, la care se poate desc\rca [i
meniul în limba român\, denumit
Lämpömittari [i care ofer\ posibilitatea
înregistr\rii [i red\rii datelor pe zile, luni [i
ani, afi[area temperaturii curente a mai
multor senzori, denumirea acestora (iden-
tifica]i prin ID), alarme generate, curbele cu
varia]ia temperaturii, etc. Se poate
desc\rca de la: http://www.elektroniikka.
org/thermometer/?page=mainpage. Este
realizat în Finlanda, drepturile legale

apar]inând Timo Sara-aho, iar grupul de
utilzatori este mare. Al doilea, Termo.exe,
este realizat de Grzegorz Podgorski din
Polonia [i este postat la adresa http://www.
w.cz.prv.pl. Opereaz\ pentru un singur
senzor de temperatur\ [i poate înregistra
de asemenea date pe o perioad\ foarte
lung\. Tot de aici se poate desc\rca o
versiune mai simpl\, MINITERMO, ce
afi[eaz\ permanent pe display sau într-o
fereastr\ Excel temperatura (dac\ s-a
introdus în foaia de lucru linia
=MINITERMO|MINITERMO!SENSOR). !

Fig. 1

Schema electric\ a interfe]ei
RS232 - iButton DS1820,

varianta cu CD4007

Fig. 2

Variant\ simpl\

de interfa]\

RS232 - iButton DS1820

Fig. 3

Cablajul interfeaei din figura 1

Fig. 4

Cablajul interfe]ei din figura 2



PL|CI DE TEST STICLOTEXTOLIT

STICLOTEXTOLIT FOTOSTICLOTEXTOLIT FOTO

1177  lleeii1177  lleeii

1199  lleeii1199  lleeii

1177  lleeii1177  lleeii

Cod 15570

Cod 9571

Cod 947

Cod 1597
50 x 100mm50 x 100mm

44  lleeii44  lleeii

MARKERE CABLAJMARKERE CABLAJ

99,,5500  lleeii99,,5500  lleeii

88  lleeii88  lleeii

1177  lleeii1177  lleeii

1177  lleeii1177  lleeii
33,,7700  lleeii33,,7700  lleeii

44,,5500  lleeii44,,5500  lleeii

11,,5500  lleeii11,,5500  lleeii1100  lleeii1100  lleeii 22,,5500  lleeii22,,5500  lleeii

Cod 11286 - 0,6mm 0,6mm 

Cod 4942 - 1,5mm1,5mm

Cod 4940 - 0,3mm0,3mm

Rezerv\ marker 1.5mmRezerv\ marker 1.5mm
(10 buc.)(10 buc.)
Cod 957

Alcool izopropilicAlcool izopropilic
(100ml)(100ml)
Cod 1421

Alcool izopropilicAlcool izopropilic
(500ml)(500ml)
Cod 11538

SacâzSacâz
Cod 16002

Cod 8896
Clorur\ feric\(500ml)Clorur\ feric\(500ml)Cod 9505

Tu[ pentruTu[ pentru
markeremarkere

55  lleeii55  lleeii

Cod 4941 - 1mm1mm

Cod 1598
75 x 100mm75 x 100mm

66  lleeii66  lleeii

Cod 1596
160 x 100mm160 x 100mm

99,,5500  lleeii99,,5500  lleeii

Cod 1694
200 x 150mm200 x 150mm

1199  lleeii1199  lleeii

Cod 1695
300 x 200mm300 x 200mm

3322  lleeii3322  lleeii

PL|CI TEST PL|CI TEST PERTINAXPERTINAX

44  lleeii44  lleeii

1100  lleeii1100  lleeii

1122  lleeii1122  lleeii

Cod 950
50 x 100mm

Cod 7891
160 x 100mm

Cod 951
200 x 100mm

44  lleeii44  lleeii

1100  lleeii1100  lleeii

1122  lleeii1122  lleeii

Cod 5268
50 x 100mm

Cod 7892
160 x 100mm

Cod 7893
200 x 100mm

PP||TTRRAATTEE RROOTTUUNNDDEE



Cod 27110

1 114 lei   

Cod 27100

339 lei

Manivel\ gradat\;
Sc\ri: 1unitate = 1mm;
1 unitate
mic\ = 0,05mm.

Buton rotativ pentru reglarea num\rului
de rota]ii ^ntre 5 000....20 000rot/min.

Mandrin\ (numai pentru
sistemele MICROMOT).

Mas\ ^n cruce;
Mi[care pe 2 axe cu posibilitate de
ajustare a pozi]iei de lucru.

Set pensete tip MICROMOT
de la 1.0...3,2mm

Elemente pentru
fixare a ma[inii

Mi[care pe 2 axe cu
posibilitate de ajustare
a pozi]iei de lucru;
se poate achizi]iona [i

separat

• 220-240V, 100W, 50/60Hz;
• tura]ie: 5 000...20 000rot/min;
• ^n\l]ime: 340mm;
• X-134mm; Y-46mm; Z-70mm;
• greutate: aprox. 7kg.
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L
a începutul acestui an Tektronix a
lansat dou\ noi familii de produse -
DPO7000 (pe 10 ianuarie) [i DPO

4000 (pe 14 februarie) - care marcheaz\
fundamental evolu]ia osciloscoa  pelor din
clasa medie ("mid-range"). Ambele echipa-
mente sunt realizate în tehnologie DPO
(Digital Phosphor Oscilloscopes), o tehno-
logie patentat\ [i folosit\ exclusiv de
Tektronix. Un osciloscop DPO poate
captura pân\ la 400.000 de forme de und\
pe secund\, fa]\ de doar cca. 8.000 în
cazul osciloscoapelor DSO (Digital
Storage Oscilloscopes), ceea ce d\
utilizatorului siguran]a unei analize
complete [i de detaliu a comport\rii
semnalului. În plus, osciloscoapele DPO
nu-[i bazeaz\ func]ionarea pe post-
procesarea informa]iei achizi]ionate, ca în

cazul osciloscoapelor DSO, ci pe afi[area
în timp real a caracteristicilor semnalului
într-un sistem tridimensional amplitudine /
timp / frecven]\ de apari]ie, asem\n\tor
sistemului de afi[are cu remanen]\
variabil\ al osciloscoapelor ART (Analog

Real Time). În concluzie osciloscoapele
DPO cumuleaz\ avantajele specifice ale
osciloscoapelor ART [i DSO, dar amplifi-
când semnificativ performan]ele acestora.

DPO4000 reprezint\ o nou\ familie
de osciloscoape DPO, cu 2 [i 4 canale,
func]ionând în gama 350MHz...1GHz,
care prin caracteristicile lor tehnice [i
prin înglobarea unor noi instrumente de
investigare a semnalelor, stabilesc noi
standarde de productivitate, perfor-
man]\, raport calitate-pre] [i u[urin]\ în
exploatare, transformând pur [i simplu
categoria osciloscoapelor de clasa
medie. De altfel apartenen]a DPO4000 la
clasa "mid-range" este determinat\ în
principal de pre] [i nu de performan]e.
Lucrând cu minimum 5x oversampling pe
toate canalele [i folosind interpolarea
sin(x)/x, DPO4000 ofer\ utilizatorului
posibilitatea de a captura [i afi[a corect
chiar [i cele mai rapide semnale.
Capacitatea standard a înregistr\rii, de
10Msample pe toate canalele, permite

capturarea unor por]iuni largi din semnal în
condi]iile unei rezolu]ii orizontale (pe axa
timpului) foarte fine. Datorit\ tehnologiei
proprietate Tektronix DPX® (a treia gene-
ra]ie a tehnologiei DPO), DPO4000 poate
captura pân\ la 3700 de forme de und\ pe

DPO4000
Redefine[te performan]a în clasa osciloscoapelor
"mid-range"

Cu o tradi]ie în domeniu de

peste 55 de ani, Tektronix

domin\ autoritar pia]a

mondial\ a osciloscoa-

pelor, ocupând un

confortabil loc unu cu o

cot\ de pia]\ important\.

1) Zoom-Pan;
2) Setarea markerilor;
3) C\utare;
4) Magistrale seriale;
5) Ecran 10,4” (264mm) 1,024 x 768

TFT XGA;
6) Porturi USB [i CompactFlash;
7) Reglaje vericale;
8) Interfe]e TekVPI.

prin
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secund\, dându-i astfel posibilitatea
utilizatorului s\ economiseasc\ minute,
ore sau chiar zile în procesul de identifica-
re a anomaliilor intermitente ale semnalelor
din aparatura electric\. 

O trecere în revist\ a parametrilor
tehnici clasici pentru un osciloscop digital
relev\ superioritatea seriei DPO4000
asupra celorlalte produse din clasa sa.

Dar superioritatea seriei DPO4000 nu
se rezum\ la valorile mai bune ale

parametrilor clasici. În fapt, ceea ce
diferen]iaz\ radical seria DPO4000 de
orice alt echipament din clasa sa sunt
un num\r de instrumente de investigare
a semnalelor care confer\ echipa-
mentului o putere de analiz\ care nu a
stat niciodat\ pân\ acum la dispozi]ia
utilizatorilor. S\ vedem ̂ n continuare care
sunt aceste instrumente.

Wave Inspector™
Lungimea înregistr\rii reprezint\ unul

dintre parametrii cheie în specifica]ia unui
osciloscop digital. R\spunzând cerin]elor
utilizatorilor pentru înregistr\ri cât mai
extinse în condi]ii de rezolu]ie ridicat\,
osciloscoapele digitale moderne ofer\
capacit\]i de stocare de ordinul Ksample
sau chiar Msample, DPO4000 excelând în
acest sens cu 10Msample. O astfel de
lungime a înregistr\rii se traduce prin mii
de ecrane care trebuie parcurse pentru a
inspecta întreaga înregistrare. Ca atare, în
absen]a unui puternic instrument de
c\utare a evenimentelor în cuprinsul
înregistr\rii, cre[terea lungimii acesteia
devine irelevant\. DPO4000 este primul
osciloscop care introduce un set de
instrumente de investigare a înregis-
tr\rii semnalelor, denumit generic
"Wave Inspector™".

Trigger-ul [i analiza pe 

magistralele seriale

Sub presiunea unor factori - cum ar fi
miniaturizarea componentelor [i suban-

samblelor, sc\derea consumului de ener-
gie, împachetarea semnalului de ceas în
fluxul de date, semnalizarea diferen]ial\
pentru sporirea imunit\]ii la zgomot - care

Zoom/Pan - Este un dispozitiv de control rotativ
dublu (interior/exterior), similar controlului de tip
Jog/Shuttle de la echipamentele de redare video,
care permite constituirea unei lupe pe o zon\
determinat\ a semnalului, precum [i deplasarea
acestei lupe în cuprinsul formei de und\
memorate.

Play/Pause - Permite "redarea" imaginii formei de
und\, similar cu redarea unei înregistr\ri video,
pentru identificarea anomaliilor sau evenimen-
telor de interes. Viteza ca [i direc]ia de redare se
seteaz\ cu ajutorul controlului "Pan" descris mai
sus.

Mark Set/Search - Zona markerilor permite setarea
unor puncte de referin]\ [i localizarea lor
ulterioar\ fie manual, fie automat, prin utilizarea
unor criterii de tipul: "edge", "pulse width", "runt",
"logic", "setup & hold", "rise/fall time" sau pe
baza con]inutului unor pachete de tip I2C, SPI
sau CAN.

Sec]iunea Wave Inspector de pe
panoul frontal

Galben = date.
Albastru = semnal de ceas.
Ultima linie de jos afi[eaz\ con]inutul decodat al

pachetelor: "Start", "Address", "Read/Write",
"Data", "Missing Ack" [i "Stop".

Bus Display - Reprezint\ o metod\ de afi[are
combinat\, într-un singur ecran, a semnalelor de
date, de ceas, “chip enable”, etc. transmise pe
aceea[i magistral\, metod\ care face posibil\
identificarea începutului de pachet [i a sub-
componentelor de tip "adres\", "date",
identificator, CRC, etc. 

Serial Triggering - Reprezint\ o facilitate de
triggerare bazat\ pe con]inutul pachetelor
(adrese, date, identificatori, etc.) transmise pe
magistrale seriale de tipul I2C, SPI, [i CAN.

Bus Decoding - Odat\ ce utilizatorul specific\ tipul
de magistral\ monitorizat\, osciloscopul
decodeaz\ fiecare pachet [i-i afi[eaz\ con]inutul,
fie în binar, fie în hexazecimal, în paralel cu
forma de und\. 

Packet Decode Table - Con]inutul pachetelor
decodate poate fi afi[at [i în form\ tabelar\, a[a
cum ar ap\rea acesta pe ecranul unui analizor
logic. Pachetele sunt listate pe coloane
consecutive (adrese, date, etc.).

Tab. 1

Parametri tehnici DPO4000
comparativi cu alte echipamente din
clas\
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]in în ultim\ instan]\ de raportul perfor-
man]e/pre] al sistemelor electronice digi-
tale, magistralele paralele sunt tot mai mult
^nlocuite în arhitectura acestor sisteme cu
magistralele seriale. Depanarea magistra-
lelor seriale [i a sistemelor din care

acestea fac parte este îns\ mult mai
complicat\ datorit\ dificult\]ii de izolare a
evenimentelor [i dificult\]ilor de interpre-
tare a formelor de und\ afi[ate. DPO4000
are îns\ solu]ia pentru toate aceste
dificult\]i prin facilit\]ile de trigger [i analiz\
pentru magistrale seriale. 

Interfa]a pentru sonde-TekVPI™
DPO4000 poate folosi atât sonde

tradi]ionale, cât [i noile sonde TekVPI™
care includ în corpul conectorului indica-
toare de stare, comutatoare pentru setarea
parametrilor sondei [i un buton de meniu

care activeaz\ pe display-ul osciloscopului
un ecran de setare a caracteristicilor
sondei. Interfa]a TekVPI include [i un
sistem de management al aliment\rii
sondelor care face posibil\ ata[area
direct\ a sondelor de curent, f\r\ utilizarea

unei surse de alimentare separate. În fine,
sondele TekVPI pot fi controlate la distan]\
prin USB, Ethernet sau GPIB.

Conectivitate [i 

interoperabilitate

Prin intermediul portului USB, DPO
4000 ofer\ conectivitate de tip "plug and
play" în raport cu orice tip de PC sau
terminal IT. Pe instrument sunt pre-
instalate un num\r de aplica]ii cum ar fi:
National Instruments SignalExpress™
Tektronix Edition, OpenChoice® Desktop,
precum [i barele de meniu pentru
Microsoft Excel [i Word, care permit
comunicarea direct\ [i rapid\ cu orice PC
operat sub Windows. Porturile de tip USB
[i CompactFlash, permit stocarea extern\
[i/sau transferul rapid al unor informa]ii de
tip imagine de ecran ("screenshot"), set\ri
de echipament, parametri de form\ de
und\, etc.                                               !

- urmare din pagina 21 -
Când tensiunea la bornele acumulato-

rului atinge valoarea 1,41V, circuitul CI-2
basculeaz\, la ie[irea acestuia apare
semnal 0 care este aplicat por]ii “SI” (CI-5).
~n aceast\ situa]ie, circuitul de ^nc\rcare
T3-T4 este blocat, [i astfel se ^ntrerupe
procesul de ^nc\rcare.

~n paralel cu rezistoarele-serie prin care
se face ^nc\rcarea (R13...R16) este
conectat\ o diod\ LED (bine^n]eles ^n
serie cu rezistorul-limitator R12 care lumi-
neaz\ numai ^n timpul cât dureaz\ ^nc\r-
carea. Dup\ ce s-a terminat procesul de
^nc\rcare, [i dioda LED nu mai lumineaz\,
acumulatorul trebuie deconectat.

Aten]ie! ~nainte de cuplarea acumu-
latorului la bornele ACU+ [i ACU- trebuie
m\surat\ tensiunea la bornele
acumulatorului. Dac\ valoarea acesteia
este mai mic\ de 1V, dup\ conectarea
bateriei, trebuie ap\sat push-butonul K. ~n
acest fel acumulatorul va trece direct ^n
regim de ^nc\rcare, f\r\ s\ trebuiasc\
desc\rcat acumulatorul (deoarece nu este
cazul, el fiind deja desc\rcat).

Reglaje.

Punerea ^n func]ionare.

~nainte de plasarea circuitului integrat
CI-3 (4013) trebuie executate cele 2
[trapuri (care se afl\ sub acesta).

Dup\ ce placa de circuit imprimat a fost
echipat\ conform desenului din figura 3 [i
dup\ o verificare atent\ a plant\rii corecte
a componentelor (aten]ie la cele
polarizate!), se alimenteaz\ montajul cu o
tensiune continu\, filtrat\ [i stabilizat\,
cuprins\ ^n limitele 10...12V.

Se ajusteaz\ semireglabili P1 [i P2,
astfel ca tensiunea pe cursorul lui P1 s\
aib\ valoarea de 1V, iar la P2, 1,41V.
Acest reglaj trebuie efectuat cu un
volrmetru de precizie, cu o impedan]\ de
intrare de cel pu]in 1MΩ. Pentru o
etalonare corect\ se recomand\ a folosi
voltmetre electronice digitale.

Dup\ efectuarea acestui reglaj ([i sin-
gurul), montajul este gata de folosire.

Aparatul con]ine dou\ ramuri identice
de ^nc\rcare-desc\rcare.

Etalonarea descris\ mai sus trebuie
efectuat\ la ambele celule de ^nc\rcare.!
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T
ibbo BASIC este un limbaj de
programare simplu [i u[or, similar
[i compatibil cu alte versiuni de

programe cu sintax\ BASIC. Dac\ ave]i
experien]\ minim\ în programarea cu
Visual Basic sau Quick Basic sau orice alt
tip de program compatibil Basic, v\ va fi
foarte u[or s\ în]elege]i [i s\ utiliza]i
sintaxa Tibbo BASIC. Acesta este optimi-
zat pentru a procesa foarte rapid instruc-
]iunile [i ocup\ un spa]iu de memorie mic.

Limbajul Tibbo BASIC este "pur", codul
scris nu depinde de hardware-ul utilizat,
respectiv de tipul de echipament pentru
intrare - ie[ire. Acela[i cod se poate utiliza
pentru o alt\ platform\ hardware. Tibbo a

separat instruc]iunile codului surs\ al pro-
gramului de variabile de intrare particulare
fiec\rui dispozitiv în parte. Partea de intra-
re sau ie[ire a aplica]iei este dependent\

numai de hardware, nu [i de program.
Programatorul trebuie s\ specifice în

cod numai ac]iunile ce trebuie executate;
dac\ un eveniment extern a fost generat
conform codului, mesajul de confirmare
este automat introdus în program, nemai-
fiind necesar\ scrierea acestor linii.

Deci, se poate specifica un eveniment
în program sau o succesiune de eveni-
mente, far\ a men]iona codul pentru debu-
tul acestora, specific fiec\rui element hard-

ware de intrare - ie[ire utilizat, [i nici pentru
finalul evenimentului ori ordinea în care
sunt acestea  generate.

Manualul Tibbo BASIC poate fi desc\r-
cat complet, on-line, de la www.tibbo.com/
taiko_basic.php

TIOS este un firmware care selecteaz\
ce component\ Tibbo (ca server serial)
ruleaz\ cu programul dumneavoastr\,
utilizând un port virtual.

TIDE este o platform\ de dezvoltare
software pentru Windows în care se poate
edita [i depana codul propriu Tibbo BASIC.

În pagina Web www.tibbo.com/taiko.
php se g\sesc link-uri c\tre resurse soft-
ware, în esen]\ exemple de coduri scrise
în Tibbo BASIC, pentru a demonstra capa-
bilitatea TAIKO [i a v\ u[ura munca!     !

Taiko - inova]ie TIBBO Technology

Servere seriale programabile în
BASIC

Serverele seriale de la TIBBO Techology, cu care cititorii deja

s-au obi[nuit, pot fi acum instalate într-o aplica]ie mult mai u[or

utilizând sintaxa limbajului de programare BASIC.

Noutatea de la TIBBO Technology o
reprezint\ platforma TAIKO, ce cuprinde
trei componente:

Tibbo BASIC;

TIOS - Tibbo Operating System;

TIDE - Tibbo Integrated
Development Environment.
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M
ontând acest dispozitiv în casa
dumneavoastr\ ob]ine]i un apa-
rat de avertizare instantanee în

cazul în care un intrus încearc\ s\ for]eze
u[a sau fereastra (ori s\ sparg\ geamul
acesteia din urm\).

Este lesne de în]eles c\ acest montaj
se poate utiliza atât ca senzor pentru un
sistem de alarm\ complex, cât [i pentru a
comanda iluminatul exterior sau interior în

cazul în care este detectat un eveniment
nedorit (tentativ\ de efrac]ie).

De ce senzor volumetric? Este cunos-
cut faptul c\ majoritatea senzorilor pentru
sistemele de alarm\, [i enumer\m aici
detectoarele de mi[care în infraro[u (a[a
numitele PIR) ori cele care detecteaz\
mi[carea pe baza ultrasunetelor (ori
combinate, PIR + ultrasunete), nu pot fi
activate pentru a genera o alarm\ când
propietarii sunt în locuin]\! Ei bine, sunt [i
senzori care permit activarea sistemului de
alarm\ în timp ce ne afl\m în propria cas\:
senzorii care detecteaz\ [ocul mecanic
puternic sau cei care detecteaz\ spar-
gerea unui geam combinat cu modificarea

presiunii aerului (care înso]e[te eve-
nimentul). Ace[tia din urm\, monta]i pe o
intrare separat\ (denumit\ zon\) a cen-
tralei de alarm\, vor permite armarea par-
]ial\ (tip home) a sistemului, func]ie activ\
pe perioada de noapte de exemplu, când
proprietarii dorm. Dar, cum aminteam mai
sus, montajul prezentat, poate comanda
direct, prin intermediul unui releu, fie o si-
ren\, fie o lamp\ electric\ în cazul detec-

t\rii unui eveniment, [i de ce nu, chiar [i un
procesor cu sintez\ vocal\, care va repro-
duce în difuzor, un mesaj de avertizare
pentru intrus, f\cându-l s\ se retrag\!

O aplica]ie inedit\ poate fi [i utilizarea
montajului într-un birou sau un magazin
mic, pe post de semnal de avertizare în
cazul în care un client v\ viziteaz\.

O alt\ situa]ie inedit\ o reprezint\
utilizarea unui microfon pe post de tra-
ductor. Era de a[teptat s\ se utilizeze un
traductor de presiune atmosferic\. Circui-
tul proiectat, de firma Comelec (mare pro-
duc\tor de kit-uri în Fran]a), cod EN1506,
este în m\sur\ s\ capteze [i s\ analizeze
numai varia]iile de presiune din interiorul

Sisteme de securitate

Senzor volumetric
(sau detector de geam spart)

Detectorul volumetric

prezentat este în m\sur\ a

detecta instantaneu mici

varia]ii de presiune ale

aerului, cum ar fi for]area

[i deschiderea unei u[i sau

a unei ferestre!

Date tehnice:

- tensiune de alimentare: 12Vcc;
- ie[ire pe releu, contacte NO/NC;
- durat\ de activare a releului

10...60s;
- func]ii de activare imediat\ sau

temporizat\ la sesizarea
evenimentului;

- activare întârziat\ (cca. 10s) la
alimentarea montajului, semnalizat\
cu LED;

- sensibilitate reglabil\.
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Fig. 1

Schema electric\ a detectorului volumetric
(sau detector de geam spart)

MAI 200632

unei înc\peri, nu [i sunetul (zgomotul de
fond sau cel produs de diferite aparate
electrocasnice).

Prezentarea schemei electrice
Probabil c\ este greu de imaginat ca un

microfon s\ fie utilizat ca traductor volu-
metric [i s\ fie total insensibil la vibra]iile
acustice. Trebuie s\ crede]i pe cuvânt pro-
duc\torul [i numai realizând acest montaj
v\ ve]i convinge!

Remarc\m în figura 1 c\ microfonul
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este montat în paralel pe C3. Microfonul
este un model cu electret, cu semnal
preamplificat. Pentru a func]iona, trebuie
s\ i se aplice pe borna pozitiv\ (2), un po-
ten]ial pozitiv de +2,5V. Acesta este pre-
luat din tensiunea de +5V (provenit\ de la
regulatorul U3 - 78L05, divizat\ de grupul
rezistiv R1 - R2 la jum\tate [i amplificat\
cu repetorul U1A, pentru a asigura [i o
impedan]\ mic\ de ie[ire). La microfon,

respectivul poten]ial ajunge de la ie[irea lui
U1A, prin R3.

În prezen]a unei varia]ii de presiune, se
va constata o varia]ie de tensiune, de
joas\ frecven]\ (între 0,7 [i 4Hz), la bor-
nele lui C3.

Aceast\ varia]ie de semnal, de joas\
frecven]\, este amplificat\ de cca. 1,5 ori
cu amplificatorul U1B. Se remarc\, în
bucla de reac]ie, existen]a unui filtru trece-
jos, cu frecven]a de t\iere de 4Hz.

Mai departe, semnalul, amplificat [i fil-
trat, este aplicat unui alt amplificator, U1C,
cu factor de amplificare 45. Semnalul
aplicat la intrare trebuie îns\ s\ aib\ un
nivel mai mare de 2,5V.

Ie[irea lui U1D activeaz\ intr\rile de
reset (pinul 4, ALO sau /RESET cum mai
este denumit) ale timer-elor U4 [i U5 (tip
555). U1D func]ioneaz\ ca circuit de reset
temporizat la alimentarea montajului.

Acest circuit de reset este foarte util
când se p\r\se[te locuin]a, l\sând timp
proprietarului pentru a ie[i din cas\ [i a
închide u[a.

De la ie[irea lui U1C semnalul se aplic\
mai departe unui comparator cu fereastr\
realizat cu circuitul LM358, care con]ine
dou\ amplificatoare opera]ionale în cap-
sul\. Comparatorul cu fereastr\ se ob]ine
din dou\ amplificatoare opera]ionale (com-
paratoare) care au conectate împreun\ pi-

nii inversor [i neinversor, iar cealalt\ pere-
che de intr\ri se conecteaz\ la poten]iale
de tensiune fixe (de referin]\). Pentru a

ob]ine histerezis, se adaug\ [i reac]ie
pozitiv\ (rolul lui R20 [i R21). Poten]ialele
de referin]\ se ob]in din tensiunea de +5V
prin divizorul rezistiv R16 - R17 - R18 -
R19. Cele dou\ poten]iale de referin]\ se
culeg concret din nodul electric format de
R16 - R17 [i respectiv, nodul format de
R18 - R19.

Semireglabilul R17 permite reglarea
sensibilit\]ii senzorului, respectiv modific\
cele dou\ poten]iale de referin]\ amintite
mai sus. La punerea în func]ionare, se va
modifica pozi]ia cursorului lui R17, pân\
când releul este ac]ionat la deschiderea
unei u[i sau ferestre.

Fig. 2a

Timer-ul 555, semnifica]ia pinilor

Fig. 2b

AO-ul LM324, semnifica]ia pinilor

Fig. 3

Circuitul imprimat, layer-ul bottom

Fig. 4

Circuitul imprimat, layer-ul top (partea cu componente)
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Impulsurile de la ie[irea comparatorului
cu fereastr\ (impulsuri negative generate
de fiecare dat\ când microfonul detec-
teaz\ o varia]ie de presiune) sunt aplicate
pe pinii de trigger-are (pinii 2) ai circuitelor
timer 555. Aceste impulsuri se reg\sesc în
anozii diodelor D3 [i D4.

Un al doilea semireglabil, R24, montat
la pinii 6 [i 7 de la U4, determin\ timpul cât
releul r\mâne activ. Pe pozi]ia minim\
(care elimin\ practic din circuit pe R24) se
ob]ine o temporizare de 10s. Pe pozi]ia
maxim\ se ob]in 60s.

Timer-ul U5 este utilizat pentru a ob]ine
o activare întârziat\ a releului. Pentru
aceasta, trebuie s\ se realizeze un [trap
pe pinii 3-2 ai conectorului J1 (plasa]i între
emitorul lui T1 [i pinul 3 al lui U5).

Dac\ [trapul este realizat pe pozi]iile 1-
2 (între emitor T1 [i mas\) se ob]ine o
activare a releului imediat\, la sesizarea
evenimentului de c\tre microfon.

Activarea cu întârziere a releului este
necesar\ pentru a dezactiva senzorul, la
p\trunderea în locuin]\ a proprietarului,
dac\ montajul este montat ca dispozitiv de
alarm\ de sine st\t\tor (stand-alone).

A[a cum se amintea mai sus, mai exist\
un circuit de temporizare realizat cu U1C.
El activeaz\ func]ionarea propriu-zis\ a
montajului, întârziat, pentru a permite
p\r\sirea locuin]ei de c\tre proprietar
(dup\ alimentarea - activarea montajului).
Cu valorile din schem\ pentru R9 [i C8, se

ob]ine o întrziere de cca. 15 secunde. Se
recomand\ a nu se utiliza valori mult prea
mari (sau mai mici) pentru C8, cu scopul
de a modifica timpul respectiv. Se accept\
doar o gam\ de valori 22...100µF pentru a

mic[ora sau a m\ri durata întârzierii la
activarea senzorului, dup\ alimentare.

LED1 semnalizeaz\ practic, trecerea
montajului în stare activ\, LED-ul fiind
montat la ie[irea circuitului de întârziere la
activare (ie[irea lui U1D).

LED-ul LED2 semnalizeaz\ activarea
releului.

Realizare practic\ [i punere

în func]ionare

Circuitul imprimat pentru montaj este
realizat în dublu strat, a[a cum se prezint\
în figurile 3 [i 4. Cei mai pu]in preten]io[i
pot realiza numai circuitul din figura 4
(layer-ul bottom), iar pentru cealalt\ fa]\
(top, figura 3), conexiuniile de circuit im-
primat se vor realiza cu conductor (num\-
rul traseelor electrice fiind redus).

Se recomand\, ca pentru viitoare test\ri
[i opera]ii de depanare, circuitele integrate
s\ fie montate în socluri. 

Conectorul J1 este un pin-head cu 3
pini. Se va alege modul de ac]ionare dorit
(imediat sau cu întârziere) a releului,
pozi]ionând jumperul corespunz\tor pe J1
(conform descrierii de la subcapitolul
precedent).

Pentru semireglabilele R17 [i R24, care
nu sunt marcate cu valoarea în clar, se vor
c\uta cele marcate cu "103" pentru R17 [i
respectiv, "504" pentru R24!

R17 premite reglajul de sensibilitate al
senzorului rezultat. Aceasta se testeaz\, în
prezen]a montajului, închizând - deschi-
zând o u[\ sau o fereastr\ din camer\. A
se vedea explica]iile detaliate de mai sus. 

Aten]ie! Trebuie s\ a[tepta]i ca LED-ul
LED1 s\ se aprind\, pentru ca circuitul s\
fie opera]ional, dup\ care se fac testele
(cca. 15 secunde).

R24 permite modificarea duratei de
activare a releului în urma sesiz\rii unei u[i
sau ferestre deschise. De asemenea, de-
talii sunt date în capitolul precedent. Tim-
pul cât releul este activat este semnalizat
de LED2.

Dioda D6 asigur\ protec]ia la conec-
tarea invers\ a tensiunii de alimentare, de
12Vcc, la conectorul "terminal bloc" cu 2
poli. La bornele de ie[ire ale releului (este
disponibil\ o pereche NO-NC) se poate
conecta o siren\, o lamp\ electric\ (bec)
sau pentru cas\ o zon\ dintr-o central\ de
alarm\. Contactele releului se reg\sesc la
conectorul "terminal bloc" cu 3 poli.

Bibliografie:
Electronique et loisirs magazine (nr. 39). !

Fig. 5

Desenul de execu]ie



microcontrolere

www.conexclub.ro MAI 2006 35

2.2 Circuitul de RESET

Circuitul de Reset este folosit pentru a
aduce microcontrolerul într-o stare "cunos-
cut\". Aceasta înseamn\ practic c\, micro-
controlerul poate s\ se comporte incorect
în unele condi]ii nedorite. Pentru a con-
tinua s\ func]ioneze corect trebuie reini-
]ializat, adic\ to]i registrii vor fi pu[i într-o
stare de “start”. Resetul nu este utilizat
numai atunci când microcontrolerul nu se
comport\ cum se dore[te (conform
programului scris), dar poate de asemenea
s\ fie utilizat când se testeaz\ montajul.

Pentru a evita un zero logic la pinul
MCLR, accidental, care ar reini]ializa mi-
crocontrolerul (linia de deasupra înseamn\
c\ resetul este activat de un semnal de
zero logic), pinul MCLR trebuie s\ fie co-
nectat, printr-un rezistor, la polul pozitiv al
sursei de alimentare. Rezistorul trebuie s\
fie între 5 [i 10kΩ.

Microcontrolerul PIC16F84 are câteva
surse de reset:
a) Reset la conectarea tensiunii de alimen-

tare, POR (Power-On Reset);
b) Reset în timpul lucrului obi[nuit, prin

aducerea unui zero logic la pinul  MCLR
al microcontrolerului;

c) Reset în timpul regimului SLEEP;

d) Reset la dep\[irea timerului ("watch-
dog", WDT);

e) Reset în timpul dep\[irii WDT în timpul
regimului SLEEP.
Cele mai importante surse de reset sunt

a) [i b). Prima are loc de fiecare dat\ când
este alimentat microcontrolerul [i serve[te
la aducerea toturor regi[trilor la starea
ini]ial\ a pozi]iei de start. A doua situa]ie

aduce un zero logic la pinul MCLR în
timpul oper\rii normale a microcontroleru-
lui. Este des folosit\ în dezvoltarea de
programe.

În timpul unui reset, loca]iile de
memorie RAM nu sunt resetate. Ele sunt
necunoscute la alimentare [i nu sunt
schimbate la nici un reset. Spre deosebire
de acestea, regi[trii SFR sunt reseta]i la o
stare ini]ial\, conform pozi]iei de start. Unul
din cele mai importante efecte ale resetului
este setarea unui contor de program (PC)
la zero (0000h), ceea ce permite progra-
mului s\ înceap\ executarea de la prima
instruc]iune scris\.

Resetul la sc\derea tensiunii de
alimentare dincolo de limita permisibil\
(Brown-out Reset).

Impulsul pentru resetare în timpul sc\-
derii tensiunii de alimentare este generat
de microcontroler când detecteaz\ o sc\-
dere a acesteia (cu 1,2V pân\ la 1,8V,
func]ie de parametrii µC). Acest impuls
dureaz\ 72ms, suficient pentru oscilator ca
s\ se stabilizeze. Aceste 72ms sunt asi-
gurate de un timer intern, PWRT, care are
oscilatorul lui RC.  Microcontrolerul este în
modul reset cât timp PWRT este activ.
Totu[i, în func]ionare, probleme pot ap\-
rea când sursa nu scade la zero ci mai jos
de limita ce garanteaz\ func]ionarea co-
rect\ a microcontrolerului.  Acesta este un
caz real în practic\, în special în mediile
industriale unde perturba]iile [i insta-
bilit\]ile sursei de alimentare sunt ceva
foarte curent. Pentru a rezolva aceast\
problem\ trebuie s\ ne asigur\m c\
microcontrolerul este adus într-o stare de
reset de fiecare dat\ când tensiunea sursei
scade sub limita admis\.

Dac\, conform cu specifica]iile electrice,
circuitul intern de resetare a microcon-
trolerului nu poate satisface aceste cerin]e,
se pot utiliza componente electronice

Microcontrolerul

PIC16F84 (III)
Descriere [i utilizare

Neboja Matic
www.mikroelektronika.co.yu
traducere: Cristian Secrieru

Fig. 20

Folosirea circuitului intern de reset

Fig. 21

Exemple de c\dere a sursei de
tensiune mai jos de nivelul admis
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speciale ce sunt capabile s\ genereze
semnalul de reset dorit. În afar\ de
aceast\ func]ie, circuitele respective pot
opera pentru supravegherea tensiunii de
alimentare. Dac\ tensiunea scade mai jos

de nivelul specificat, un zero logic va
ap\rea la pinul MCLR [i va men]ine
microcontrolerul în stare de reset, atât timp
cât tensiunea de alimentare nu se afl\ în
limitele ce garanteaz\ func]ionarea co-
rect\.

2.3 Unitatea Central\ de 

Procesare

Unitatea central\ de procesare (CPU)
este creierul microcontrolerului. Blocul

func]ional respectiv este responsabil cu
c\utarea [i aducerea instruc]iunii corecte
ce trebuie executat\, cu decodarea acelei
instruc]iuni, [i în final cu executarea ei.

Unitatea central\ de procesare conec-
teaz\ toate p\r]ile microcontrolerului
într-un întreg. Desigur, func]ia sa cea mai
important\ este s\ decodeze instruc]iunile
de program. Când programatorul scrie un

program, instruc]iunile au o form\ clar\, ca
de exemplu MOVLW 0x20. Pentru ca
microcontrolerul s\ în]eleag\ aceast\
instruc]iune, aceast\ form\ de exprimare a
unei instruc]iuni trebuie "tradus\" într-o

serie de 0 [i 1 ce se nume[te 'opcode'.
Aceast\ tranzi]ie de la instruc]iune text la o
form\ binar\ este realizat\ de "translator",
cunoscut ca [i asamblor. Instruc]iunea
astfel adus\ din memoria programului
trebuie s\ fie decodat\ de unitatea de
procesare central\. Putem apoi selecta din
tabela tuturor instruc]iunilor un set de
ac]iuni ce execut\ o sarcin\ desemnat\,
definit\ de instruc]iune. Pentru c\
instruc]iunile pot s\ con]in\ asign\ri ce
solicit\ diferite transferuri de date dintr-o

memorie în alta, din memorie la porturi sau
alte calcule, CPU trebuie s\ fie conectat\
cu toate blocurile microcontrolerului. Se
realizeaz\ printr-un bus de date [i un bus
de adrese.

Unitatea Logic\ Aritmetic\ (ALU) 
ALU este responsabil\ de executarea

opera]iilor matematice ca adunarea, sc\-

derea, mutarea (la stânga sau la dreapta
într-un registru) [i opera]iilor logice.
Mutarea datelor într-un registru se mai
nume[te 'shifting' - transferare. PIC16F84
con]ine o unitate logic\ aritmetic\ de 8 bi]i
[i regi[tri de lucru de 8 bi]i.

În instruc]iunile cu doi operanzi, în mod
obi[nuit un operand este în registrul de
lucru (registrul W), iar cel\lalt este un alt
registru sau o constant\. Prin operand
în]elegem con]inutul asupra c\ruia se fac
unele opara]ii, iar cel\lalt registru este
oricare din regi[trii GPR sau SFR. GPR
este o prescurtare de la 'General Purposes
Registers' - Regi[tri cu Scopuri Generale,
iar SFR de la  'Special Function Registers'
- Regi[tri cu Func]ii Speciale. În instruc]iu-
nile cu un operand, un operand este fie
registrul de lucru W, fie unul din regi[tri. Pe
lâng\ opera]iile aritmetice [i logice, ALU
controleaz\ bi]ii de stare (bi]i situa]i în
registrul STATUS). Efectuarea unor in-
struc]iuni afecteaz\ bi]ii de stare, de care
depinde rezultatul însu[i. Depinzând de ce
instruc]iune este executat\, ALU poate
afecta valorile bi]ilor Carry (C), Digit Carry
(DC), [i Zero (Z) în registrul STATUS. În
continuare se exemplific\ detaliat.

Registrul STATUS
bit 0 C (Carry) - Transfer

Bit care este afectat de opera]iile de
adunare, sc\dere [i transfer [i ia valorile:
1= transfer produs, din bitul cu rezultatul

cel mai mare;
0= transferul nu s-a produs.

Bitul C este afectat de instruc]iunile
ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF.
bit 1 DC (Digit Carry) - DC Transfer

Bit afectat de opera]iile de adunare,
sc\dere [i transfer. Este setat de o
opera]ie de adunare când are loc un
transport de la bitul 3 la bitul 4 sau de
sc\dere, când are loc împrumut de la bitul
4 la bitul 3, sau de transfer în ambele
direc]ii.   
1= transfer produs, la al patrulea bit con-

form cu ordinea rezultatului;
0= transferul nu s-a produs.

Bitul DC este afectat de instruc]iunile
ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF. 
bit 2 Z (Zero bit) -  Semnalizarea unui re-

zultat egal cu zero
Acest bit este setat când rezultatul unei

opera]ii aritmetice sau logice este zero. 
1= rezultat egal cu zero;
0= rezultatul diferit de zero. 
bit 3 PD (Power-down bit)

Bit ce este setat când microcontrolerul
este alimentat [i începe s\ func]ioneze,

Fig. 22

Schi]\ a unit\]ii
centrale  de
procesare (CPU)

Fig. 23

Unitatea logic\-
aritmetic\ [i conexiunile
sale ^n µC
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dup\ fiecare reset obi[nuit sau dup\ exe-
cutarea instruc]iunii CLRWDT. Instruc]iu-
nea SLEEP reseteaz\ bitul când µC intr\
în regimul de consum redus. Setarea lui
repetat\ este posibil\ prin reset sau prin
pornirea sau oprirea sursei de alimentare.
Starea sa poate fi triggerat\, de aseme-
nea, de un semnal la pinul RB0/INT,
schimbare la portul RB, terminarea scrierii
datelor interne în EEPROM sau printr-un
watchdog.
1= dup\ ce sursa a fost pornit\ sau dup\ o

instruc]iune CLRWDT;
0= dup\ executarea instruc]iunii SLEEP.
bit 4 TO Time-out - dep\[irea watchdog-

ului
1=Bitul este setat dup\ pornirea sursei [i

executarea instruc]iunilor  CLRWDT [i
SLEEP;

0=Bitul este resetat când  watchdog-ul
ajunge la sfâr[it de num\rare.

bit 6:5 RP1:RP0 - bi]i pentru selectarea
bancului de memorie la adresarea
direct\ 
Ace[ti doi bi]i sunt partea superioar\ a

adresei la adresarea direct\. Pentru c\
instruc]iunile ce adreseaz\ memoria direct
au doar [apte bi]i, este nevoie doar de înc\
un bit pentru a adresa cei 256 bytes, adic\
de câ]i dispune PIC16F84. Bitul  RP1 nu
este folosit, dar este l\sat pentru expan-
siuni viitoare ale acestui microcontroler.  
01= bancul 1 (zona de memorie de la 00h

la 7Fh);
00= bancul zero (zona de memorie de la

80h la FFh).
bit 7 IRP - bit pentru selectarea bancului de

memorie la adresarea indirect\
Al 8-lea bit la adresarea indirect\ a

RAM-ului intern.
1= bancul 2 [i 3 (zona de memorie de la

100h la 1FFh);
0= bancul 0 [i 1 (de la 00h la FFh).

Registrul STATUS ofer\ informa]ii
despre starea ALU (C, DC, Z),  starea
RESET (TO, PD) [i bi]ii pentru selectarea
bancului de memorie (IRP, RP1, RP0).
Considerând c\ selec]ia bancului de me-
morie este controlat\ prin acest registru, el
trebuie s\ fie prezent în fiecare banc.
Bancul de memorie va fi prezentat mai în
detaliu în capitolul despre organizarea
memoriei. Registrul STATUS poate fi o
destina]ie pentru orice instruc]iune, exe-
cutat\ cu oricare alt registru. Dac\ registrul
STATUS este o destina]ie pentru in-
struc]iunile ce afecteaz\ bi]ii  Z, DC sau C,
atunci scrierea în ace[ti trei bi]i nu este
posibil\. 

Registrul OPTION

bit 0:2 PS0, PS1, PS2 - Bit Selec]ie Rat\
(divizare) Prescaler
Ace[ti trei bi]i definesc rata de divizare a

prescalerului, respectiv divizarea frec-
ven]ei semnalului de ceas TMR0. Ce este
un prescaler [i cum pot afecta ace[ti bi]i
func]ionarea unui µC va fi explicat în
sec]iunea dedicat\ timer-ului TMR0.
bit 3 PSA - bit de asignare a Prescalerului.

Bit ce asigneaz\ prescalerul între TMR0

[i watchdog (WDT).
1= prescalerul este asignat watchdog-ului

(WDT);
0= prescalerul este asignat unui timer liber

(ce func]ioneaz\ liber), TMR0.
bit 4 T0SE - bit pentru selec]ia polarit\]ii

semnalului de tact extern
Dac\ se permite triggerarea TMR0 prin

impulsurile de la pinul RA4/T0CKI, acest
bit determin\ dac\ aceasta se va face la
frontul cresc\tor sau descresc\tor al
semnlului de tact.
1= pe front cresc\tor aplicat la pin

RA4/T0CKI;
0= PE front descresc\tor aplicat la pin

RA4/T0CKI.
bit 5 TOCS - Bit de selec]ie surs\ semnal

de ceas pentru TMR0
Acest pin permite timerului TMR0 s\-[i

incrementeze valoarea fie cu semnal
provenit de la oscilatorul intern la fiecare
impuls de ceas, fie prin impulsuri externe
aplicate la pinul  RA4/T0CKI. 
1= semnal de ceas aplicat extern, la pin

RA4/T0CKI,
0= ceas intern.
bit 6 INTEDG

Fig. 24

Schi]\ bloc mai
detaliat\ a
microcontrolerului
PIC16F84

Fig. 25

Registrul STATUS. Vezi explica]ii ^n text ^n sec]iunea dedicat\
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Acest bit determin\ frontul la care o
întrerupere extern\ va fi activat\ la pinul
RB0/INT.
1= front cresc\tor;
0= front descresc\tor.
bit 7 RBPU - Bit Enable-Activare Pull-up

PORTB
Acest bit activeaz\ / dezactiveaz\ rezis-

toarele interne de 'pull-up' la portul B (pinii
de ie[ire ai µC).
1= prezente;
0= dezactivate.

2.4 Porturi
Portul se refer\ la un grup de pini ai unui

microcontroler ce pot fi accesa]i simultan
sau la care putem seta combina]ia dorit\
de zero-uri [i unu-uri, sau de unde putem
citi o stare existent\. Fizic, portul este un

registru în interiorul unui microcontroler ce
este conectat cu "fire" la pinii microcon-
trolerului. Porturile reprezint\ conexiunea
fizic\ a Unit\]ii Centrale de Procesare cu
lumea exterioar\. Microcontrolerul le
folose[te pentru a monitoriza sau controla
alte componente sau aparate. Datorit\
func]ionalit\]ii, unii pini au rol dublu ca
RA4/TOCKI de exemplu, care este fie al
patrulea bit la portul A, fie o intrare extern\
(semnal de tact) pentru contorul TMR0.
Selec]ia unuia din roluri pentru pini se face
într-unul din regi[trii de configurare (vezi

subcapitolul precedent).  O exemplificare
este al cincilea bit, T0CS, în registrul
OPTION. Selectând una din func]ii,
cealalt\ este dezactivat\.

To]i pinii portului pot fi defin]i ca intrare

sau ie[ire, conform nevoilor unui montaj ce
este în dezvoltare. Pentru a defini un pin,
ca pin de intrare sau ca pin de ie[ire,
trebuie scris\ combina]ia corect\ de
zero-uri [i unu-uri în registrul TRIS. Dac\
în locul potrivit, este scris "1" logic (în
registrul TRIS), acel pin este considerat pin
de intrare, altfel este un pin de ie[ire.
Fiecare port are registrul lui TRIS asignat.
Astfel, portul A are asignat TRISA la
adresa 85h, iar portul B, TRISB la adresa
86h.

PORTB are 8 pini. Registrul ce deter-
min\ direc]ia datelor este TRISB la adresa
86h. Setarea unui bit în registrul TRISB
define[te pinul portului corespunz\tor ca
pin de intrare, iar [tergerea unui bit în
registrul TRISB, define[te pinul portului
corespunz\tor ca pin de ie[ire. Fiecare pin
la PORTB are un rezistor de pull-up care
poate fi activat prin resetarea celui de-al
[aptelea bit, RBPU, în registrul OPTION.
Rezistoarele de 'pull-up' se închid automat
când pinul portului este configurat ca o
ie[ire. Când porne[te microcontrolerul,
rezistoarele de 'pull-up' sunt dezactivate.  

Patru pini ai portului PORTB, RB7:RB4
pot cauza o întrerupere extern\, când
starea lor se schimb\ de la unu logic la
zero logic [i invers. Numai pinii configura]i

ca intr\ri pot cauza aceast\
întrerupere. Op]iunea de întrerupe-
re cu rezistoarele de pull-up acti-
vate fac mai u[oar\ rezolvarea
problemelor din practic\, ca de
exemplu lucrul cu o tastatur\

matricial\. Dac\ rându-
rile tastaturii sunt conec-
tate la ace[ti pini, fiecare
ap\sare a unei taste va
determina o întrerupere.
Microcontrolerul va de-
termina care tast\ este

ap\sat\ în timp ce se proceseaz\ o
întrerupere. Nu se recomand\ a se apela
la portul B în timp ce se proceseaz\
întreruperea.

Exemplul nr. 1 arat\ cum pinii 0, 1, 2 [i

3 sunt declara]i ca intr\ri [i pinii 4, 5, 6 [i 7,
ca ie[iri.

POARTA are 5 pini. Registrul
corespunz\tor pentru definirea direc]iei
datelor este TRISA, la adresa 85h. Ca [i la
portul B, setarea unui bit în registrul TRISA
define[te, de asemenea, pinul portului
corespunz\tor ca pin de intrare, iar
[tergerea unui bit în registrul TRISA
define[te pinul portului corespunz\tor ca
ie[ire.  

Al cincilea pin al portului A are func]ie
dual\. Acest pin poate fi definit ca intrare
extern\ pentru timerul TMR0. Una din
aceste dou\ op]iuni este aleas\ prin
setarea sau resetarea bitului TOCS (TMR0

Clock Source Select bit - vezi registrul
OPTION). Acest pin permite timerului
TMR0 s\-[i incrementeze valoarea fie de
la oscilatorul intern, fie prin impulsuri
externe aplicate la pinul RA4/T0CKI.

Exemplul nr. 2 arat\ cum pinii 0, 1, 2, 3
[i 4 sunt declara]i ca intr\ri, iar 5, 6 [i 7 ca
pini de ie[ire.                                                     !

Fig. 28

Rela]ia dintre TRISA [i registrul
PORTA

Fig. 27

Selec]ia prescalerului cu ajutorul
bi]ilor PS0:1:2. Divizarea timerului

intern TMR0

Fig. 26

Registrul OPION. Vezi explica]ii ^n text ^n sec]iunea dedicat\

Exemplul 1

Exemplul 2
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S
implu de realizat, cu numai câteva
componente electronice, pe un cir-
cuit imprimat ce se poate realiza în

câteva zeci de minute, amplificatorul pentru
semnal audio realizat pe baza circuitului
BA5406 se poate conecta f\r\ probleme la
majoritatea preamplificatoarelor de
semnal sau la ie[irea pl\cilor de sunet din
PC, impedan]a sa de intrare fiind mare.

Puterea ob]inut\ este maxim\ dac\
montajul se alimenteaz\ de la o surs\
de tensiune continu\, bine filtrat\, ce
poate debita în sarcin\, f\r\ probleme,
mai mult de 1,5A [i dac\ se utilizeaz\
un difuzor cu impedan]\ de 4Ω. La
filtrarea sursei de alimentare se reco-
mand\ un condensator electrolitic
de minim 2x4700µF / 16V. A[a cum
se remarc\ pe circuitul imprimat al
montajului [i pe schema electric\,
nu este utilizat nici un element de
filtrare pe bara de alimentare
(pinul 1 al circuitului integrat

BA5406), ceea ce face, ca pentru a avea
un brum de joas\ frecven]\ redus, sursa
de tensiune s\ fie bine filtrat\. Categoric,
dac\ se prefer\ alimentarea de la un
acumulator de 6 sau 12V, de mare capa-
citate (în autoturism), filtrajul nu mai este
necesar.

Tensiunea maxim\ de alimentare este
de 15Vcc.

Circuitul integrat se va monta pe un
radiator de r\cire din aluminiu. Conexiunile
de la montaj la sursa de alimentare [i de la
montaj la difuzoare, trebuie s\ se reali-
zeaze cu conductor de cupru izolat, bifilar,
de lungimi cât mai scurte. Sec]iunea
conductoarelor trebuie s\ fie peste
1...1,5mm p\tra]i. Pentru a evita conec-
tarea invers\ la sursa de alimentare [i/sau
la difuzoare (dac\ sunt polarizate) este

Amplificator audio stereo
2 x 30W cu BA5406surs\: K90, http://kitsrus.com

Date tehnice:

- Tensiune de alimentare: 5...15Vcc,
1...2A;

- Putere de ie[ire: 3WRMS/canal,

sarcin\ 4Ω, la 12Vcc (2WRMS/ch, pe

8Ω, la 12V sau 2WRMS/ch, pe 4Ω la

9Vcc);
- Raport semnal/zgomot, S/N>85dB

pentru câ[tig G=28dB sau
S/N>68dB pentru G=46dB;

- Distorsiuni, THD<0,5% la 1W;
- Banda de frecven]e, la -3dB,

40Hz....100kHz;
- Nivel semnal la intrare: <200mV

pentru G=28dB sau 20mV pentru
G=46dB;

- Impedan]\ de intrare: 100kΩ.

Kit-ul prezentat este un

amplificator audio în clas\

AB ce utilizeaz\ circuitul

integrat BA5406 produs de

ROHM.

Fig. 1

Schema electric\ a amplificatorului
cu BA5406
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recomandat\ utilizarea de conductoare
bifilare diferit colorate. Aviz electroni[tilor
constructori încep\tori!

C1 [i C2 sunt condensatoare de intrare
[i blocheaz\ componenta continu\ a
semnalului audio s\ ajung\ pe intr\rile
circuitului integrat. Aceste dou\ conden-
satoare nu trebuie s\ fie de tip ceramic, ci
tip MKT cu poliester ori multistart. C9 [i
C10 îndeplinesc aceea[i func]ie, îns\ pe
partea de ie[ire, ^mpiedicând componenta

continu\ s\ treac\ spre difuzoare; ele vor fi
electrolitice, cu aluminiu. Grupurile C4-R1

[i C7-R2 realizeaz\ reac]ia negativ\ în
curent alternativ, R1 [i R2 determinând ni-
velul acestei reac]ii.

Astfel, câ[tigul este egal cu 1 + (24kΩ/
R1) = 201 (sau 46dB), cu R1 [i R2 = 120Ω
sau 25 (28dB) dac\ R1 [i R2 = 1kΩ.

Grupurile R3-C11 sau R4-C12 asigur\
o stabilitate la freven]e înalte, în cazul în
care difuzoarele sau incintele acustice
utilizate prezint\ o reactan]\ preponderent
inductiv\ mult mai mare, altfel aceste
elemente pot fi omise.  R3 [i R4 sunt rezis-
toare de putere 1W. R1 [i R2 trebuie s\ fie
de putere disipat\ de 2W.

Pentru etajele de intrare ale amplifica-
toarelor interne din BA5406, C5 [i C6 asi-
gur\ filtrajul.

În ceea ce privesc performan]ele
acestui montaj, ele sunt sintetizate în sec-
]iunea datelor tehnice. Func]ie de impe-
dan]a difuzoarelor utilizate (4 sau 8Ω) [i de
tensiunea de alimentare (în gama
5...12Vcc, cu 15Vcc maxim) puterea dez-
voltat\ este 2...3WRMS. Cu ajutorul lui R1 [i
R2 se poate ajusta câ[tigul în tensiune
(conform celor descrise în text mai sus) [i
implicit raportul semnal / zgomot, S/N.

Reparti]ia distorsiunilor în gama de frec-
ven]e audio se prezint\ în figura 2. Ea este
extras\ la putere dezvoltat\ de 1W [i
tensiune de alimentare 12Vcc.

Tipul de radiator de aluminiu pe care se
recomand\ a fi montat circuitul integrat
poate fi achizi]ionat la Conex Electronic. A
se revedea rubricile, catalog din numerele
anterioare.                                               !

Fig. 2

Reparti]ia distorsiunilor armonice totale, THD, în gama de frecven]e

Fig. 3 Fig. 4

Desenul de amplasare a
componentelor pe circuitul imprimat

Erat\

Termostat
electronic 0...500°C
cu sond\ K

~n num\rul precedent, 4/2006, la pagina 43, desenul
de amplasare a componentelor la “Termostatul
electronic 0...500°C, cu sond\ K”, figura 4, a fost
prezentat incomplet, f\r\ textul care indica
referin]ele pentru componente.
Prezent\m al\turat desenul corect de amplasare, cu
scuzele de rigoare, pe care le dator\m cititorilor.

Circuitul imprimat
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V
oltmetrul digital propus de SmartKit
se preteaz\ excelent pentru utiliza-
rea ca instrument de m\sur\ de

panou în sursele de tensiune ([i / sau cu-
rent) sau în orice alt instrument de labo-
rator sau industrial în care este necesar\
afi[area valorii unei tensiuni electrice.
Kit-ul utilizeaz\ convertorul A/D de ten-
siune integrat, ICL7107, specializat pentru
astfel de aplica]ii. În propor]ie aproape
total\, el st\ la baza tuturor aparatelor de

m\sur\ cu afi[are pe segmente cu LED
(cu excep]ia celor cu microcontroler).

Circuitul ICL7107 include toate blocurile
func]ionale necesare func]iei de voltmetru
electronic [i utilizeaz\ foarte pu]ine com-
ponente externe pasive. Blocurile amintite
sunt printre altele: un convertor A/D, un
comparatator de tensiune, decodor [i dri-
vere pentru afi[oare LED cu [apte seg-
mente, un oscilator, etc.

Blocul convertor analog - digital, ADC,
func]ioneaz\ pe principiul dublei pante [i al
integr\rii semnalului. Acest principiu este
preferat deoarece asigur\ precizie ridicat\,
imunitate la zgomot electric [i este u[or de
implementat. În prima parte a conversiei
semnalului analogic m\surat, acesta este
integrat (ob]inându-se un semnal propor-
]ional cu cel original), iar în partea a doua

Voltmetru digital de panou
cu 3 1/2 digi]isurs\: kit 1137, www.smartkit.com

www.electronics-lab.com

U[or de construit,

dimensiuni mici, cost

redus, reglaj simplu, num\r

mic de componente

electronice utilizate.

Aceasta este scurta

caracterizare a kit-ului

"Voltmetru electronic"

SmartKit cu referin]a 1137.

Date tehnice:

- tensiune de alimentare: ±5Vcc
(surs\ dubl\, simetric\);

- curent maxim consumat: 200mA;
- gam\ de m\sur\: ± (cu semn)

0...1,999Vcc, cu posibilitate
extindere;

- precizie: 1%.

Fig. 1

Schema

electric\ a voltmetrului
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este comparat cu o referin]\ de tensiune [i
corectat corespunz\tor. Faza a doua a
conversiei, dup\ integrare, are loc conver-
sia propriu-zis\ prin urm\rirea pantelor
semnalului integrat [i al unuia fix (de refe-

rin]\). Durata, pân\ când cele dou\
semnale ajung la aceea[i valoare,
reprezint\ codul binar ce va fi trimis [i
afi[at pe display, în fapt valoarea de
tensiune aplicat\ la intrarea circuitului.

Tensiunea de m\surat se aplic\ fizic la
pinii 30 [i 31 ai circuitului ICL7107. A[a
cum se remarc\ din schema electric\
(figura 1) semnalul nu se aplic\ direct, ci
printr-un divizor rezistiv, realizat de R4 [i
R3; C4 filtreaz\ semnalul divizat, eliminând
zgomotul electric de înalt\ frecven]\.
Grupul R1 - C1 este foarte important, de el
depinzând precizia aparatului; circuitul
astfel format reprezint\ oscilatorul extern
RC al convertorului ADC intern. Un defect
la grupul R1 - C1 face ca semnalul s\ nu
mai fie m\surat corect, iar afi[area s\ fie
total eronat\ [i instabil\ ca valoare. Frec-
ven]a de oscila]ie trebuie s\ fie 48Hz.

Condensatorul montat între pinii 33 [i

34 compenseaz\ erorile
generate de referin]a inter-
n\ de tensiune [i men]ine
afi[area pe display stabil\.
Grupul C3 - R5 asigur\
integrarea rapid\ a semna-
lului m\surat [i f\r\ erori, iar
condensatorul C5 for]eaz\
display-ul s\ afi[eze zero
vol]i când la intrare nu se
aplic\ semnal electric (intr\-
rile sunt flotante).

În ceea ce prive[te rezistorul R2 [i
semireglabilul P1, ele asigur\ "zero"-ul
voltmetrului când semnalul la intrare este
zero vol]i (intr\rile scurtcircuitate).

Rezistorul R6 este ie[ire pentru punctul
zecimal al afi[oarelor cu 7 segmente. Afi-
[orul DL1, indic\ dac\ tensiunea este
pozitiv\ sau numai cifra 1, iar dac\

valoarea m\surat\ este
negativ\, semnul "-" (mi-
nus).

Alimentarea circuitului
integrat se face cu ten-
siune stabilizat\, de la o
surs\ dubl\, de ±5Vcc,
la pinii 1 (+5V), 21 (ma-
sa) [i 26 (-5V).

A[a cum se amintea
mai sus, de valoarea
grupului rezistiv R3 - R4
depinde gama de m\-

sur\. Astfel, dac\ se modific\ R3 cores-
punz\tor, atunci avem urm\toarele game
de m\sur\:
0...2V cu R3 = 120Ω;
0...20V cu R3 = 1,2kΩ;
0...200V R3 = 12kΩ;
0...2000V R3 = 120kΩ.

Func]ie de gama aleas\ se va realiza
[trap pe punctul zecimal dorit (de la afi-
[oare).

Revenind la tipul de afi[or utilizat, el
este compatibil cu modelele LTS5301_ de
la LITEON sau cu seria SA56_ de la
KingBright (de 14,22mm). Se pot încerca [i
modelele de 13,2mm, respectiv seria LTS-
546_. Afi[oarele trebuie s\ fie cu anod
comun. Curentul consumat de afi[orul pro-
dus de LITEON este de max. 60mA, optim
este de 10...20mA, puterea maxim\ disi-
pat\ pe elemnt fiind 40mW.

Afi[oarele cu LED se monteaz\ pe un
soclu "tip augat", pe partea de circuit im-
primat pe care se fac lipiturile. Astfel, mon-
tarea pe panou, ca instrument de m\sur\
a tensiunii, este mult mai facil\.              !

Fig. 2

Circuitul imprimat al voltmetrului

Fig. 4

Afi[orul cu 7
segmente LED seria
LTS-5301_ cu anod
comun

Fig. 3

Desenul de amplasare a
componentelor. Afi[oarele se
monteaz\ pe partea cu lipituri.

Info
Cod Tip Pre] (lei)
4212 ICL7107 8

...la  
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E
xerci]iu de imagina]ie! Dorim s\
comut\m PC-ul [i în acela[i timp
dorim ca imprimanta ce deserve[te

PC-ul respectiv, ori alimentatorul pentru
incintele acustice s\ fie comutate automat,
odat\ cu PC-ul, f\r\ a mai realiza aceast\
opera]iune manual, situa]ie care uneori
este incomod\. În plus, consumul de
energie electric\, în timp, se reduce
sim]itor, [i de ce s\ nu recunoa[tem, c\
majoritatea din cei care citesc aceste
rânduri, comut\ off PC-ul dar nu [i
perifericele! Ce bine ar fi dac\ odat\
comutat off (sau on) PC-ul s\ fie închise
(sau deschise) [i imprimanta, alimentarea
boxelor, modemul extern (dac\ exist\),
etc. Solu]ia este la îndemân\: comutatorul
master - slave K8034, realizat de

Velleman, în kit (neasamblat).
Exemplele sunt îns\ mult mai nume-

roase. Mai amintim comutarea automat\ a
unor lumini de scar\ ori a ventilatorului de
aerisire din baie odat\ cu închiderea /
deschiderea luminii din baie, aprinderea
unor lumini de ambian]\ la deschiderea
TV-ului, etc.

Kit-ul K8034, "AC Power Slave", detec-
teaz\ consumul de curent peste un anumit
prag al echipamentului considerat master
[i comut\, concomitent cu acesta [i
echipamentul (echipamentele) considerate
slave. Sunt detectate atât sarcini mici
rezistive, cât [i inductive. Pragul de comu-

Comutator master - salve
AC Power Slave

K8034

Specifica]ii tehnice:

- Tensiune de alimentare (echi-
pament master [i slave): 220Vca
sau 115Vca;

- Sarcin\ maxim\: 2A (500W /
240Vca sau 250W / 115Vca);

- Ie[ire pe contacte de releu: 5A /
240Vca (sau 115Vca);

- Sarcin\ minim\ detectabil\ pentru
comutare: 5W la cos ϕ =1;

- Prag de comutare reglabil;
- Dimensiuni montaj:

100 x 83 x 35mm. Fig. 1

Schema electric\ a comutatorului
master - slave

Prin intermediul comutatorului master - slave se

comand\ automat un grup de aparate electrice sau

electronice, prin comand\ de comutare dat\ numai

unui aparat din grup, considerat echipament master.
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tare este reglabil [i presupune a modifica
pragul de curent minim consumat, ce par-
curge sarcina master.

Schema electronic\ ofer\ [i protec]ie
contra varia]iilor de curent în dispozitivul
master, contactele releului sunt protejate la
sarcini inductive, iar dou\ LED-uri semna-
lizeaz\ starea releului [i prezen]a tensiunii

de alimentare, de
joas\ tensiune,
pentru montaj.

Descrierea 

schemei 

electrice

Tensiunea de
alimentare a mon-
tajului este ob]inut\
prin reducerea ten-
siunii alternative de
re]ea, de 220Vca,
cu grupul capa-
citivo-rezistiv C1 -
R1, [i a diodelor Ze-
ner înseriate ZD1...
ZD3 (cu parg de
8,2V). Astfel, ten-
siunea de alimenta-
re este de cel mult
8,2V x 3, deci apro-
ximativ 24V dac\ se
]ine cont de c\-
derea de tensiune
[i pe diod\ D5, cu
rol [i de redresor.
C2 filtreaz\ tensiu-
nea de alimentare
ob]inut\ la catodul

lui D5. De altfel, ZD1...ZD3 au rol dublu,
respectiv [i de redresare a alternan]elor
negative. Polarizat prin R3, LED-ul LD1
semnalizeaz\ prezen]a acestei tensiuni.
Aceea[i tensiune este utilizat\ ca referin]\
pentru pragul de comutare al releului,
tensiunea de referin]\ respectiv\ fiind
preluat\ de pe divizorul rezistiv RV1 - R4,
respectiv cursorul lui RV1. Tensiunea de
referin]\ se aplic\ pe intrarea inversoare a
comparatorului de tensiune realizat cu un

AO din LM324.
Curentul consumat de dispozitivul

master, este detectat în diagonala de c.a.
a pun]ii realizat\ cu D1...D4, acolo unde se
afl\ montat un rezistor pe post de senzor -
R2 (100Ω / 0,5W). C\derea de tensiune pe
R2 nu poate fi mai mare de ±1,4V, în
valoare de vârf. Aceast\ tensiune este
redresat\ cu dioda D6, BAT85 (c\dere
mic\ de tensiune, de numai 0,2...0,3V),
filtrat\ cu C4, C5 [i divizat\ corespunz\tor
cu R6 - R7. Din nodul divizorului R6 - R7,
semnalul de m\sur\, propor]ional cores-
punz\tor curentului consumat de master,
se aplic\ intr\rii neinversoare (pin 3) a
comparatorului în cauz\.

Când consumul dispozitivului master
(detectat pe R2) este peste pragul stabilit
din RV1, poten]ialul intr\rii neinversoare
este mai mare decât cel al intr\rii
inversoare (pin 2) [i ie[irea lui IC1A trece
din stare low, în stare high. Urmeaz\ ca
semnalul s\ fie amplificat în curent de
repetorul de tensiune IC1C, iar de la
ie[irea acestuia s\ atace baza tranzis-
torului T1. Tranzistorul are ca sarcin\ re-
leul de comand\ al dispozitivului master.
Contactele COM [i NC ale releului sunt
conectate împreun\ [i sunt disponibile la
unul din polii conectorului SK3, al\turi de
nulul re]elei. Contactul NO este diponibil la
unul din polii conectorului SK4, al\turi de
faza re]elei. LD2 semnalizeaz\ anclan-
[area releului, [i deci comutarea dispoziti-
vului slave, odat\ cu masterul. VDR1 este
un varistor ce protejeaz\ contactele releu-
lui la supratensiuni (în cazul conect\rii unor
sarcini inductive).

Pentru a nu exista instabilit\]i ^n montaj
(IC1 s\ nu intre în oscila]ie), celelalte dou\
AO din LM234 se conecteaz\ ca repetoare
de sine st\t\toare.

Reglaje [i mod de utilizare

În desenul din figura 2 se remarc\
modul sugestiv de utilizare. Dac\ se
dore[te utilizarea contactului NO al releu-
lui, se va realiza un [trap la conectorul
SK3. Asta în cazul în care se dore[te
comutarea on a dispozitivului slave odat\
cu a celui master.

Dac\ se dore[te s\ se inverseze
func]ia, adic\ s\ se comute on dispozitivul
slave, când se comut\ off masterul, atunci
se face [trap pe SK4 [i se monteaz\
dispozitivul slave la SK3 (situa]ia coman-
d\rii unui ventilator de baie)!

Utiliza]i reglajul la cursorul lui RV1
pentru a determina curentul minim consu-
mat de master, pentru care se activeaz\ [i
dispozitivul slave!

O idee interesant\ de utilizare, pentru
consumuri mici de curent, este utilizarea
dispozitivului ca aparat de semnalizare /
deconectare a unui dispozitiv la supra-
sarcin\.                                                !

Fig. 2

Desen sugestiv pentru modul
de utilizare

Fig. 3

Desenul de amplasare a componen-
telor pe cablaj
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S
tabilizatorul de
tensiune prezentat
reprezint\ o aplica]ie

l\rgit\ a circuitului integrat LM317.
Valorile maxime admisibile ale lui
LM317, la temperatura mediului ambiant
de 25°C, sunt: tensiunea maxim\ admis\
la intrare (nestabilizat\) = 40V; diferen]a
minim\ admis\ ^ntre valorile tensiunilor de
intrare [i de ie[ire = 5V; curentul maxim
admis la ie[ire = 0,5A.

Se atrage aten]ia c\, de exemplu,
atunci când dorim s\ ob]inem la ie[ire o
tensiune stabilizat\ de 5V, valoarea
tensiunii de la intrare (nestabilizat\) trebuie
s\ fie de minimum 10V.

Pentru a extinde valoarea curentului
stabilizat pân\ la 4A, a fost folosit
tranzistorul de putere, model 2N3055.
Bine^n]eles c\ acesta trebuie montat pe un
radiator corespunz\tor care s\ poat\

disipa o energie termic\ de ordinul a
50...60W.

Pentru a limita cantitatea de energie
electric\ radiat\ sub form\ de c\ldur\, se
recomand\ ca tensiunea aplicat\ la intrare
s\ fie mai mare decât cea de la ie[ire ^n
limitele 5...10V. Aceast\ condi]ie nu este
obligatorie.

Curentul debitat poate fi limitat de la
valoarea de 2A, ac]ionând cursorul semi-

Stabilizator de tensiune
1,25...20Vcc/4A
cu limitare de curent programabil\

De[i simpl\ la prima

vedere, aplica]ia se

eviden]iaz\ prin

originalitate, un reglaj

simplu, limitând curentul

maxim debitat ^n sarcin\,

^ntr-o plaj\ larg\.

Date tehnice:

- Tensiune de alimentare, la intrare,
min. 10V, max. 25Vcc;

- Tensiune stabilizat\ la ie[ire,
reglabil\: 1,25...20Vcc;

- Limitarea curentului maxim debitat
^n sarcin\, ^n gama 2...4A;

- Op]iune pentru 0,5A (cu LM317(H))
sau 1,5A (cu LM317T) curent
maxim la ie[ire, dac\ nu se
utilizeaz\ tranzistorul final de
putere, 2N3055.

Fig. 1

Schema electric\
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reglabilului R1.
Montajul poate fi folosit [i f\r\

tranzistorul de putere Q2.
~n aceast\ variant\ tensiunea de ie[ire

se culege ^ntre borna TP7(-) [i borna
TP4(+). Astfel, este folosit numai
stabilizatorul integrat LM317.

ATEN}IE! ~n aceast\ ultim\ situa]ie,
curentul maxim admis este de 0,5A.

Ac]ionând semireglabilul R5, tensiunea
de la ie[ire (bornele TP6 [i TP7) poate fi
reglat\ ^ntre valorile 1,25V [i 25V cu
condi]ia ca la intrare s\ se aplice o
tensiune de 30V. Cum se men]iona
anterior, tensiunea maxim\ posibil\ la
ie[ire este egal\ cu cea de la intrare din
care sc\dem valoarea 5. Indiferent de
pozi]ia cursorului semireglabilului R1,
curentul de la ie[ire este limitat la valoarea
de max. 4A, dup\ care tensiunea de la
ie[ire ^ncepe s\ scad\!                           !

Fig. 2

Desenul cablajului imprimat

(scara 1:1)

Fig. 3

Amplasarea componentelor

- urmare din pagina 7 -

Selecta]i op]iunea "Enter Component
Type"  în noul meniu deschis. Apare dialo-
gul din figura 40.

Acum este ar\tat\ calea [i componenta
este plasat\ în locul dorit. Ave]i acum
posibilitatea s\ defini]i ramuri suplimentare
pentru a stoca componenta, s\ le t\ia]i sau

s\ defini]i o cale complet nou\. Com-
ponenta marcat\ se va g\si astfel în noua
ramur\ sau într-o categorie superioar\.
Ave]i posibilitatea s\ redenumi]i com-
ponentele sau s\ le atribui]i propriet\]i 

particulare. Executa]i clic pe [i
selecta]i "Component Properties". Apare
fereastra de dialog din figura 41.

Modifica]i propriet\]ile existente, defini]i
propriet\]i noi, edita]i text sau executa]i o
nou\ ordonare.                                               !

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41





Nume ......................................... Prenume .........................................

Str. .................................... nr. ........ bl. ........ sc. ...... et. ..... ap.........

Localitatea ...................................... Jude]/Sector ..............................

Cod po[tal .................... Tel.: ..............................................................

Adres\ e-mail: .....................................................................................

Data .............................................. Semn\tura ...................................

Doresc s\ mi se expedieze lunar, cu plata

ramburs, revista ConexClub. M\ angajez s\

achit contravaloarea revistei plus taxele de

expediere.

Doresc ca expedierea s\ se fac\
începând cu nr. ................ / ...................

Nume ......................................... Prenume .........................................

Str. .................................... nr. ........ bl. ........ sc. ...... et. ..... ap.........

Localitatea ...................................... Jude]/Sector ..............................

Cod po[tal .................... Tel.: ..............................................................

Adres\ e-mail: .....................................................................................

Data .............................................. Semn\tura ...................................

Doresc s\ m\ abonez la revista ConexClub începând cu nr.

...... / anul ................... pe o perioad\ de:

12 luni 6 luni

Am achitat mandatul po[tal nr. ......................... din data

............................. suma de: 42 lei (420.000 lei vechi)

.............................................. 25 lei (250.000 lei vechi)

Pentru ob]inerea revistei trimite]i

talonul completat [i contravaloarea

abonamentului (pre]ul ^n lei) pe

ADRESA Simona Enache

Revista

Str. Maica Domnului 48, 

sector 2, Bucure[ti, 

Cod po[tal 023725

Revista Conex Club se expediaz\ folosind
serviciile Companiei Na]ionale Po[ta Ro-
mân\. În cazul în care nu primi]i revista sau
primi]i un exemplar deteriorat v\ rug\m s\
lua]i leg\tura cu redac]ia pentru remedierea
nepl\cutei situa]ii.

3 MODURI
P E N T R U
A  P R I M I
REV ISTA

1) Abonament pe 12 luni 42 lei
420.000 lei vechi

2) Abonament pe 6 luni 25 lei
250.000 lei vechi

3) Angajament: plata lunar ramburs
(pre]ul revistei plus taxe de expediere)
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E
ste binecunsocut aspectul c\ un
acumulator NiCd sau NiMH tre-
buie înc\rcat la curent constant, cu

o valoare numeric\ egal\ cu zece pro-
cente din valoarea capacit\]ii nominale în-
scrise pe corpul acumulatorului. Înc\r-
carea se face pe parcursul a 10...12 ore.
Metoda cea mai simpl\ [i economic\ de
implementat electronic este utilizarea unei
surse de curent constant cu tranzistor,
situa]ie pe care Velleman a utilizat-o la kit-
ul s\u K7302.

În esen]\, schema este o surs\ de
curent simpl\, curentul de sarcin\ (din
colectorul tranzistorului T1, acolo unde se

conecteaz\ [i acumulatorul ce trebuie
înc\rcat) fiind propor]ional cu

valoarea lui R2. Pe schem\ se
indic\ valori uzuale pentru

diferi]i curen]i de înc\rcare.
LED-ul LD1, pe lâng\ func]ia de

semnalizare pe durata înc\rc\rii,
asigur\ o tensiune constant\

(împreun\ cu jonc]iunea BE a lui
T1) pe R2. Deci, cum R2 [i

tensiunea pe laturile LED [i
jonc]iunea BE T1 sunt constante

(ULD1 - jBET1 ≈ 2V), atunci curentul de
înc\rcare depinde numai de valoarea

lui R2: Iînc = ULD1-jBET1 / R2.
De exemplu, un acumulator cu

tensiunea nominal\ de 6V [i capacitate de
1000mAh se poate înc\rca cu 100mA
(R2=18Ω) pe o perioad\ de 10...15 ore;
dac\ se dore[te înc\rcare rapid\, s\
spunem în 7h, se poate utiliza un curent de
înc\rcare de 200mA (cu R2=6,8Ω).

În func]ie de tensiunea nominal\ a acu-
mulatorului, Velleman recomand\ tensiu-
nea de alimentare minim\, respectiv ma-
xim\, din tabelul al\turat, respectiv codul
alimentatorul compatibil.                        !

Surs\ "low cost"
pentru înc\rcarea acumulatoarelor

K7302

Kit-ul K7302 de la Velleman

reprezint\ cea mai simpl\

solu]ie pentru înc\rcarea

acumulatoarelor NiCd sau

NiMH, de diverse formate.

Date tehnice:

- curent de înc\rcare: 50, 100, 200,
300 sau 400mA (±20%);

- tensiune de alimentare:
6,5....21Vcc, func]ie de
acumulatorul utilizat;

- indicator optic de înc\rcare cu LED;
- protec]ie la conectare invers\ a

tensiunii de alimentare.








