




Placã de dezvoltare - µC PIC

Kit dezasamblat, produs de firma Velleman, pentru programarea microcontrolerelor
Flash de la Microchip. În plus, modulul oferã posibilitatea testãrii programului scris
direct pe acesta, având la dispoziþie push-butoane æi LED-uri pentru simularea intrãrilor
æi ieæirilor.

Mãsurarea impedanþelor în aparatura electronicã (IV)

Continuã prezentarea metodelor practice de mãsurare æi determinare a impedanþelor
electrice din aparatura electronicã.

Service GSM (XII)

În acest episod sunt prezentate cauzele ce scot din funcþionarea normalã buzzer-ul,
vibratorul, iluminarea tastaturii æi display-ului la telefoanele comparabile constructiv cu
seria Ericsson T10.

Emulator de cartelã SIM

Emulatorul de SIM este o interfaþã pentru PC ce simuleazã funcþiile unei cartele SIM.
Util pentru introducerea în mod service a telefoanelor mobile produse de Motorola. Se
prezintã douã variante constructive.

XR2206 - Generator de funcþii (II)

Câteva aplicaþii practice pentru laborator care se pot realiza utilizând circuitul
specializat XR2206, produs de firma Exar.

Microcontrolere AVR (I)

Un serial în care se va urmãrii prezentarea hardware de bazã a microcontrolerelor AVR
produse de Atmel, modul de utilizare æi programarea aplicaþiilor.

Modul de dezvoltare AT89C2051

Modulul prezentat este o unealtã de dezvoltare (programare æi testare), excelent
realizatã, pentru un microcontroler uzual produs de Atmel.

Generator PWM

Articolul este o prezentare a contribuþiei autorului la un concurs organizat pe Internet
de firma Texas Instruments.

Capacimetru

Venind în întâmpinarea cererilor, Conex Electronic a realizat o nouã interfaþã pentru
multimetrele electronice, de data acesta pentru mãsurarea capacitãþilor
condensatoarelor.

Interfaþã 4 canale pentru PC

Aplicaþia se recomandã la achiziþia æi afiæarea în domeniul timp a semnalelor analogice.
Se utilizeazã pe portul USB.

Generator de mirã TV color

Montajul este un aparat cu funcþii complexe pentru mirã TV realizat cu microcontroler
PIC16F84.

Pagini realizate de FRR

Din acest numãr se vor prezenta aplicaþii practice æi informaþii primite de la Fedreaþia
Românã de Radioamatorism. La debut, un transverter pentru 28/144MHz.

Microcontrolere PIC (I)

Un serial în care se va urmãrii întelegerea de cãtre cititori a funcþionãrii unui µC PIC æi
modul de dezvoltare a aplicaþiilor utilizând un limbaj de programare de nivel înalt - JAL,
asemãnãtor cu Pascalul.
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Î
n continuare vor fi prezentate exemple

concrete de mãsurare a rezistoarelor æi

condensatoarelor, toate realizate cu ajuto-

rul echipamentului HP4396B. În figura 27 este

oferit cazul unui rezistor de 100kΩ iar în

figura 28 al unui condensator ceramic de

10nF. În ambele figuri se poate observa

puternica dependenåã de frecvenåã a modu-

lului impedanåei, în conformitate cu caracte-

risticile teoretice prezentate în cadrul artico-

lului din luna octombrie æi cu particularitãåile

legate de mãsurarea efectivã a unor compo-

nente pasive reale. La condensator poate fi

remarcatã (æi mãsuratã cu precizie) frecvenåa

proprie de rezonanåã, frecvenåã ce face

trecerea de la comportarea capacitivã, norma-

lã, a unui condensator, la una inductivã.

Aceastã frecvenåã de rezonanåã oferã infor-

maåii extrem de importante cu privire dome-

niul de frecvenåã în care trebuie utilizat în

mod corect respectivul condensator. În plus,

fiecare mãsurare cuprinde æi evidenåierea

caracteristicii de fazã.

Mãsurarea

inductoarelor 

(bobinelor)

Dupã cum este cunoscut, un inductor se

prezintã uzual ca un conductor bobinat pe un

miez æi este caracterizat de materialul din care

este fabricat miezul. Cel mai simplu material

este aerul, rezultând solenoidul, dar pentru a

optimiza inductorul din punct de vedere

volumic æi funcåional se folosesc pentru miez

materiale feromagnetice sau ferimagnetice

(ferite - materiale compozite pe bazã de oxizi

de fier æi metale bivalente ce prezintã atât pro-

prietãåi magnetice cât æi curenåi turbionari

reduæi). Figura 29a prezintã un circuit

echivalent tipic pentru un inductor de valoare

mare (de exemplu unul dispus pe un miez

toroidal). Rp reprezintã pierderile în materialul

magnetic iar Rs pierderile în conductorul din

care este realizat inductorul. C este

capacitatea distribuitã dintre înfãæurãri. Pentru

inductoare de valori mici se foloseæte circuitul

echivalent din figura 29b deoarece valoarea

lui L este micã æi capacitatea parazitã dintre

înfãæurãri devine o mãrime semnificativã.

Mãsurarea inductanåei dã uneori rezultate

diferite dacã ea se realizeazã cu instrumente

diferite, motivele fiind urmãtoarele:

a) semnalul de test (curentul semnalului de

test) - inductoarele cu miez sunt dependente

de curentul semnalului de test. Multe

impedanåmetre oferã la ieæire un semnal de

test de tip tensiune. Chiar æi atunci când douã

instrumente diferite sunt configurate sã ofere

la ieæire aceeaæi tensiune, curenåii de ieæire vor

fi diferiåi dacã rezistenåele interne ale surselor

de semnal din impedanåmetre sunt diferite.

b) montura de mãsurã utilizatã - când un

obiect metalic este plasat în apropierea unui

inductor, fluxul de scãpãri al inductorului va

cauza apariåia de curenåi turbionari în

respectivul obiect metalic. Valorile acestor

Mãsurarea practicã

a impedanåelor

în aparatura electronicã (IV)

Norocel - Dragoº Codreanu

Mircea Davidescu

Facultatea Electronicã ºi Tc., UPB-CETTI

noroc@cadtieccp.pub.ro

Fig. 27

Caracteristici reale la mãsurarea cu impedanåmetrul a unui rezistor 
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curenåi sunt diferite, depinzând de diferitele

dimensiuni æi geometrii ale monturilor de test,

fapt ce va conduce la obåinerea de rezultate

diferite. Cele prezentate sunt importante în

special în cazul inductoarelor de tipul "open-

flux-path", adicã a celor la care fluxul

magnetic se închide prin aer. 

c) precizia de mãsurare a factorului de calitate

Q - în general, precizia de mãsurare a

factorului de calitate la mãsurãtorile de

impedanåã nu este prea mare, în special dacã

factorul are valori mari. Atunci când Q > 100

precizia impedanåmetrului devine mai micã

decât a Q-metrului æi aceasta deoarece

puntea cu autoechilibrare internã calculeazã

Q ca fiind raportul dintre X æi R. 

Dacã pentru mãsurarea inductoarelor de

valori reduse se foloseæte un cablu de mãsurã,

mãsurarea poate deveni chiar imposibilã

pentru anumite valori de inductanåã în

domeniul frecvenåelor înalte. Acest lucru are

loc din cauza apariåiei unei rezonanåe

datorate circuitului creat de capacitatea

cablului de test la terminalele Hp æi Hc æi

inductanåa DUT. În aceastã situaåie

capacitatea cablului trebuie modificatã (în

sensul reducerii ei) în vederea translatãrii

rezonanåei la o frecvenåã mult mai mare decât

frecvenåa de test maximã la care se lucreazã.

Soluåia o reprezintã reducerea lungimii

cablurilor Hp æi Hc sau utilizarea unui alt tip de

cablu.

Precizia de mãsurare a factorului de

calitate al inductoarelor în cazul unei punåi cu

autoechilibrare nu este specificatã în mod

direct (+/- t%). Ea se calculeazã cu formula de

mai jos æi oferã domeniul posibil (DQ).

(12)

unde Qm - valoarea mãsuratã a factorului de

calitate;

∆ - precizia de mãsurare a instrumentului.

De exemplu, dacã se mãsoarã un inductor

necunoscut cu ajutorul unui instrument care

are precizia de mãsurã ∆= 0,001 æi valoarea

afiæatã Qm= 200, atunci domeniul va fi:

(13)

Se poate trage, astfel, concluzia cã

valoarea realã a mãrimii Q nu este cea afiæatã,

ci una necunoscutã cu exactitate æi plasatã în

domeniul 167...250.

Utilizând echipamentului HP4396B pentru

mãsurarea unui inductor planar, realizat prin

gravare mecanicã în cadrul unei plãci de

circuit imprimat, s-a obåinut caracteristica

realã din figura 30. Frecvenåa proprie de rezo-

nanåã a acestei bobine pe cablaj este de

204,06MHz.

Mãsurarea

transformatoarelor

Transformatorul reprezintã o aplicaåie a

inductoarelor cuplate magnetic prin inter-

mediul unor miezuri (uzual EI, EE sau toroi-

dale). Tehnicile de mãsurare a transformatoa-

relor sunt în principiu identice cu cele de la mã-

surarea inductoarelor. Figura

31 prezintã o schemã cu

parametrii principali ai unui

transformator. 

Mãsurarea acestor para-

metri se realizeazã astfel: in-

ductanåa primarului (L1) æi a

secundarului (L2) pot fi mã-

surate direct prin conectarea

aparatului ca în figura 32. 

Raportul de transformare

poate fi aproximat prin

conectarea unui rezistor în

secundar (figura 33) æi mãsu-

rarea valorii impedanåei din

primar. Formula de calcul

este N=(Z/R)1/2. Cele mai bune rezultate se

obåin apelând la funcåia "analizã de reåea" a

impedanåmetrului, funcåie ce permite aflarea

raportului de transformare prin mãsurarea

raportului dintre tensiunile din primar æi

secundar.

Mãsurarea

componentelor

æi circuitelor active

Mãsurarea diodelor

Capacitatea joncåiunii unei diode de

comutaåie determinã viteza de comutare a

respectivei diode æi este dependentã de

Fig. 28

Caracteristici reale la mãsurarea cu impedanåmetrul a unui condensator

a)

b)

Fig. 29

Circuitul echivalent al inductorului

a)  în cazul inductoarelor de valoare mare

b)  în cazul inductoarelor de valoare micã
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tensiunea inversã de c.c. care îi este aplicatã.

Pentru realizarea configuraåiei din figura 34 se

utilizeazã o sursã internã din cadrul impedanå-

metrului. Simultan are loc æi mãsurarea

capacitãåii joncåiunii.

Mãsurarea amplificatoarelor

Mãsurarea impedanåelor de intrare æi ieæire

ale amplificatoarelor este în general realizatã

în raport cu masa. În aceste condiåii trebuie

folosit un aparat care sã poatã mãsura

dispozitive "low-grounded" (dispozitive la

care borna "low" este conectatã la masã).

Utilizând funcåia ASP (Auto Sequence

Program, funcåie existentã la unele echipa-

mente, cum ar fi HP4194A) rezultatele

mãsurãrii de impedanåã pot fi convertite

pentru determinarea coeficientului de

reflexie. 

(14)

unde:

Γ - coeficient de reflexie;

Γx - partea realã a coeficientului

de reflexie;

Γy - partea imaginarã a

coeficientului de reflexie;

Zx - impedanåa de intrare/ieæire mãsuratã;

Z0 - impedanåa caracteristicã.

Mãsurarea unor structuri

æi dispozitive speciale

Mãsurarea circuitelor

imprimate (PCB)
Mãsurarea impedanåei caracteristice a

traseelor de circuit imprimat este deosebit de

importantã în cazul modulelor analogice din

domeniul frecvenåelor înalte sau modulelor

digitale de mare vitezã ("high-speed")

deoarece configuraåia practicã a circuitului

introduce inductanåe æi capacitãåi adiåionale în

circuitul proiectat. Pentru a mãsura

impedanåa caracteristicã se foloseæte în mod

comun metoda OPEN/SHORT. Impedanåa

caracteristicã se evalueazã folosind o structurã

PCB de test special realizatã æi echipatã cu

conectoare care sã permitã interfaåarea dintre

aparatul de mãsurã æi circuitul imprimat. Nu

se va intra în amãnunte în ceea ce priveæte

mãsurarea circuitelor imprimate æi structurilor

de intercoenctare în general deoarece la

sfâræitul anului trecut problematica aceasta a

fost tratatã pe larg în mai multe numere ale

revistei Conex Club.

Mãsurarea bateriilor

Rezistenåa internã a unei baterii este

mãsuratã în mod obiænuit folosind un semnal

de curent alternativ de 1kHz. Când bateria

este conectatã direct la un impedanåmetru de

tip punte cu autoechilibrare instrumentul

devine sarcina de curent continuu (cu valoare

tipicã de 100Ω). Configuraåia de mãsurã

recomandatã în acest caz este foarte

asemãnãtoare cu cea din figura 34,

deosebirile fiind cã la terminalele Lc æi Lp se

conecteazã borna "-" a bateriei æi cã legarea

bornei "+" la terminalele Hc æi Hp se face prin

intermediul a douã condensatoare electroli-

tice conectate cu plusul la plusul

bateriei. Aceste condensatoare

blocheazã calea de curent conti-

nuu spre aparat. Tensiunea nomi-

nalã a condensatoarelor trebuie sã

fie mai mare decât tensiunea

livratã de baterie.

Mãsurarea cuaråurilor

Cuaråul reprezintã o compo-

nentã de maximã importanåã în
Fig. 32

Mãsurarea inductanåei din primar

Fig. 33

Mãsurarea raportului de transformare prin

conectarea unui rezistor în secundar

Fig. 30

Caracteristici reale la mãsurarea cu impedanåmetrul al unui inductor planar

Fig. 31

Parametrii transformatorului 
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cadrul oscilatoarelor de precizie. Pentru evalua-

rea sa în gama de frecvenåã trebuie mai întâi

selectat circuitul echivalent care corespunde cel

mai bine cerinåelor (figura 35). Uzual acesta este

cel din cadrul variantei "E", variantã ce åine

seama de particularitãåile cristalului de cuarå.

În figura 36 sunt prezentate caracteristicile

reale ale unui cristal de cuarå cu frecvenåa de

14,32MHz. Se poate observa, în cadrul curbei

|Z| = f (frecvenåã), prezenåa a douã rezonanåe.

Prima este rezonanåa serie (corespunzãtoare

ramurii RLC serie) iar ce de-a doua rezonanåa

paralel (corespunzãtoare grupãrii parelel care

se formeazã în circuitul echivalent).

La finalul acestui articol trebuie menåionat

cã în cadrul Centrului de Electronicã Tehnolo-

gicã æi Tehnici de Interconectare din Facultatea

de Electronicã æi Telecomunicaåii Bucureæti a

fost creat un laborator de evaluãri complexe

ale componentelor æi structurilor electronice,

laborator în care piesa principalã este

echipamentul de mãsurã HP 4396B (figura

37), echipament ce îndeplineæte funcåiile de

impedanåmetru (100kHz... 1,8GHz), analizor

vectorial de reåea (100kHz... 1,8GHz) æi

analizor de spectru (2Hz...1,8GHz). El poate fi

utilizat la studierea fenomenelor de transmisie

æi reflexie pentru componente æi circuite,

determinare de parametri S, coeficient de

reflexie, mãsurãtori complexe de impedanåã

pentru aplicaåii de laborator æi producåie,

determinare de amplificare, fazã, întârziere de

grup, distorsiuni, mãsurãtori de zgomot,

analizã de spectru, FFT æi multe altele. 

Un avantaj deosebit al aparatului este ace-

la cã se poate face trecerea rapidã de la o mã-

surare la alta. Se poate optimiza, de aseme-

nea, testarea în cadrul fluxului de producåie,

utilizându-se multiplele facilitãåi de care

dispune.  ♦
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Fig. 34

Configuraåia de mãsurã a unei diode

polarizate invers

Fig. 35

Circuite echivalente disponibile

Fig. 36

Caracteristici reale la mãsurarea cu impedanåmetrul a unui cristal de cuarå

Fig. 37

Echipamentul HP4396B
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tehnicianul nu dispune de o staåie de lipit cu

aer cald, SMT! Acest controler nu se gãseæte

pe piaåa de componente, el se va recupera

dintr-o placã (deæeu) dezafectatã de T18.

Probleme de iluminare

la Ericsson T18

Probleme la iluminarea display-ului
1. Unul sau mai multe LED-uri nu se aprind

Tehnicianul trebuie sã se asigure din start

dacã LED-urile de la display (vezi figura 1, no-

tate H651…H654) sunt corect lipite (sau

montate!, ca urmare a unei intervenåii ante-

rioare).

Se alimenteazã telefonul dezasamblat æi se

mãsoarã tensiunea la bornele LED-urilor care

nu se aprind. Tensiunea corectã este 1,7V.

Dacã se regãseæte aceastã valoare la bornele

unui LED care nu funåioneazã, se denotã un

defect chiar al LED-ului respectiv. Însã, dacã se

mãsoarã 0V existã întreruperi în cablajul

imprimat, care se vor reface.

2. Nu se aprinde nici un LED
În acest caz se mãsoarã potenåialul faåã de

masã la pad-urile marcate ale LED-urilor (vezi

figura 1). Valoarea corectã trebuie sã fie de

4,8V. Dacã tensiunea lipseæte, cablajul impri-

mat este înterupt, altfel se înlocuiesc tranzis-

torul V613 æi rezistorul R609 (figura 2).

Notã: LED-urile stau aprinse cca. 10s de la

acåionarea unei taste.

Probleme la iluminarea tastaturii

Se vor urma aceeaæi paæi prezentaåi la

paragraful precedent, cu observaåia cã se va

acorda atenåie componentelor V614 æi R610

(figura 2).

Iluminarea display-ului

æi a tastaturii nu funcåioneazã

Æi în acest caz trebuie fãcutã o inspecåie

vizualã asupra cablajului telefonului, cãu-

tându-se urme de lichide pãtrunse accidental.

Dupã ce tehnicianul s-a asigurat cã placa este

curatã, se alimenteazã de la o sursã de labo-

rator cu 3,6V/200mA.

Urmând procedura prezentatã anterior,

se mãsoarã tensiunile la bornele marcate ale

LED-urilor (figura 1) faåã de masã (4,8V).

Presupunând cã s-a mãsurat valoarea men-

åionatã, se trece la pasul urmãtor: mãsu-

rarea tensiunii la pad-ul marcat al lui R607

(figura 2, cca. 0,5V). O valoare corectã

indicã un defect la R607 æi R608, iar

incorectã, o lipiturã rece (sau întrerupere în

traseul de cablaj imprimat corespunzãtor) la

(de la) pinul 69 al controlerului D600. Poate

fi defect chiar controlerul D600!

LED-ul indicator de stare

nu funcåioneazã

LED-ul indicator de stare este montat pe

PCB în partea superioarã æi semanlizeazã

optic, prin pulsuri, diverse evenimente (pre-

zenåa în reåea, stare acumulator, etc.). Acest

LED este dublu (bicolor, roæu-verde), cu 4

terminale (H650 în figura 3), iar printr-o lentilã

de plastic a carcasei lumina emisã este vizibilã

Fig. 1

Amplasarea buzzer-ului H600 æi a LED-urilor pentru

display æi tastaturã pe cablajul telefonului T18

Fig. 2

Desen explicativ pentru analiza defectelor

de iluminare a display-ului æi tastaturii



12

service

NOIEMBRIE  2003

spre exterior.

Dacã acest(e) LED(-uri) nu funcåioneazã,

cel mai probabil cã existã lipituri reci la termi-

nalele sale. Tensiunea la pinul 4 æi, respectiv 3

(vezi figura 3) este de 3,2V. LED-urile (cel

verde æi cel roæu) sunt comandate la pinul 3,

respectiv 4, de controlerul D600 (de la pinul

94, respectiv 93). Rezistenåa electricã între

pinii respectivi ai LED-urilor (3, 4) æi cei cores-

punzãtori ai controlerului (94, 93) este de cca.

330Ω. Pentru o altã valoare mãsuratã se

suspecteazã de întrerupere cablajul imprimat.

Vibratorul nu funcåioneazã

Vibratorul telefonului este un motor de

mici dimensiuni montat în carcasa aparatului,

iar legãtura cu PCB-ul se realizeazã cu un

asamblu cablu-mufã.

Dacã vibratorul nu funcåioneazã trebuie sã

ne asigurãm cã funcåia sa nu este dezactivatã

din meniul telefonului.

Trebuie sã ne asigurãm de altfel cã firele de

legãturã sunt intacte sau mufa (notatã X680

în figura 4) este bine poziåionatã æi corect

lipitã.

Cu telefonul alimentat se mãsoarã tensiu-

nea la pinul 3 al lui V620 (cca. 4,8V, figura 4);

dacã lipseæte se înlocuieæte R685. Similar, se

procedeazã la pinul 2 al lui V622 (3,2V), iar

dacã tensiunea lipseæte, cablajul este înterupt.

Dacã ambele tensiuni sunt corecte, se face un

scurtcircuit între pinii 2 æi 3 ai lui V620 æi

vibratorul trebuie sã funcåioneze, altfel se

verificã conectorul sãu - X680.

În cazul în care vibratorul funcåioneazã cu

acel surtcircuit se urmeazã paæii urmãtori:

- se pune pinul 1 al lui V622 la masã,

- dacã vibratorul porneæte, se mãsoarã

rezistenåa de la pinul 1 - V622 la pinul 45 -

D600; pentru 10Ω mãsuraåi  se verificã ætrapul

sub formã de rezistor R611, valoarea corectã

indicând o fisurã în cablajul imprimat,

- dacã vibratorul nu porneæte, cu pinul 1 al

lui V622 la masã, se mãsoarã tensiunea la

pinul 1 a lui V620 (menåinând scurtcircuitul);

pentru 4,5V mãsuraåi se verificã R681

(1,5kΩ), altfel V620 este defect. Pentru mai

mult de 4,5V mãsuraåi, se înlocuiesc V622,

V621, R680 æi R681.

Dacã defectul persistã, se recomandã ca

aparatul sã fie verificat de un service autorizat.

Nu s-a specificat pânã acum, dar toate de-

fectele prezentate pot fi æi de naturã software,

caz în care trebuie realizatã o rescriere a me-

moriei flash cu ajutorul unei interfeåe de date

pentru Ericsson (sau cea universalã prezentatã

în numãrul 9/2003 al revistei, utilizând un

conector adecvat) æi a unui program (de obicei

sub denumirea de "flasher") preluat de pe

Internet. Nu în ultimul rând, este nevoie de un

fiæier binar care sã conåinã programul ce

trebuie transferat în telefon (transferat de la

un model de telefon T18 funcåional sau pre-

luat de pe Internet). Se recomandã sã se

treacã la acestã operaåie numai dacã defectul

nu s-a rezolvat dupã metodele prezentate mai

sus. Operaåia se va realiza cu mare atenåie,

deoarece existã riscul de a defcta telefonul

mult mai grav. Nu se abordeazã dacã tehnicia-

nul nu dispune de o bogatã experienåã.   ♦

Fig. 3

Amplasarea LED-ului indicator de stare

pe cablajul telefonului T18

Fig. 4

Desen explicativ pentru analiza

defectului de vibrator nefuncåional

Fig. 5

Amplasarea vibratorului la T18
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Fizic analizând (vezi figura 1), cartela SIM

este un chip semiconductor "împachetat" pe

un suport de plastic, actualmente de

25x15mm, având 8 pini de comunicare cu

exteriorul. La o cartelã vãzutã dinspre chip,

pinii sunt dispuæi pe douã laturi paralele æi

verticale, câte patru de fiecare laturã æi

numerotaåi ca în figura 1, de la 1 la 8: 1-Vcc,

pinul de alimentare al chip-ului (+3 sau +5V);

existã douã variante de SIM, cu alimentare la

3V - modelele actuale -  sau la 5V (modelele

vechi), 2-RST, pinul pentru semnalul de reset,

3-CLK, pinul pentru semnalul de sincronizare,

4-NC, pin neutilizat, 5-GND, pinul de masã

6-Vpp, pinul care permite programarea

(scrierea memoriei) SIM-ului, respectiv

tensiunea de programare (nu mai este

utilizat!), 7-I/O, bus-ul de date bidirecåional æi

8-NC, pin neutilizat.

Pinii 4 æi 8 sunt rezervaåi pentru utilizãri

viitoare.

Modul de prezentare a cartelei SIM este

definit sub standardul ISO7816.

Chip-ul din cartela SIM este de fapt un

microcontroler pe 8 biåi. În aplicaåia prezen-

tatã se utilizeazã doar suportul fizic al cartelei

SIM, rolul jucat de microcontroler fiind simulat

de PC prin intermediul unei interfeåe RS232 -

TTL, cu MAX232. În al doilea caz, se va utiliza

acelaæi suport, dar toate instrucåiunile

SIM-ului se vor scrie într-un microcontroler

PIC16F84 (aceastã cartelã mai este denumitã

Wafer Card, care pe lângã µC mai conåine æi

un EEPROM din seria 24Cxx).

Emulatorul de SIM

Aæa cum se specifica mai sus, cartela SIM

poate fi simulatã cu ajutorul unei interfeåe

pentru PC æi a unui soft adecvat. Interfaåa este

simplu de realizat, având la bazã circuitul

MAX232. Scopul emulatorului este de a trece

telefonul Motorola, de generaåie mai veche,

în mod service.

Interfaåa pentru PC

Schema electricã a interfeåei este prezen-

tatã în figura 2. Circuitul MAX232 este mon-

tat în configuraåie clasicã. Valoarea condensa-

toarelor nu este criticã; se poate alege între 1

æi 47uF. Datele în format serial, Tx æi Rx, sunt

preluate din portul COM de la conectorul DB9

æi convertite în semnal TTL de circuitul

MAX232, regãsindu-se la pinii 10 æi 9.

Semnalul Rx este inversat æi mixat cu semnalul

provenit de la telefon prin SIM, respectiv Tx,

cu ajutorul tranzistoarelor notate Q1 æi Q2.

Alimentarea cu 5V se face direct din

telefon de la conectorul de SIM, pinul 1 - Vcc.

Dacã se doreæte alimentarea externã cu
5V a interfeåei, acestea trebuie sã se facã
izolat faåã de pinul Vcc (1) al conectorului
de SIM. Semnalul de reset, RST, se preia de la

pinul 2 al portului serial, respectiv DCD, prin

Fig. 2

Schema electricã a interfeåei pentru PC a emulatorului de SIM virtual utilizând programul ASIM

Fig. 3

Cablajul imprimat al interfeåei emulatorului

Fig. 4

Amplasarea componentelor pe cablajul

imprimat al emulatorului
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pinul 14 -  intrare, respectiv 11 - ieæire, la

MAX232. Interfaåa cu suportul de cablaj

pentru SIM se face prin intermediul unui

conector "pin - head" cu 4 pini. 

Programul ASIM

Programul pentru emulator este scris în

Turbo Pascal. Toate informaåiile despre pro-

gram æi interfeåe (variante program, scheme,

cablaje, etc) se gãsesc pe pagina de Internet
a lui Janus Christian Krarup. Mai simplu,

programul ASIM se poate gãsi uæor printr-o

simplã cãutare utilizând cuvânt cheie "asim".

Varianta de bazã a programului a fost

îmbunãtãåitã permanent, ajungându-se la

versiunea 4. Sub versiunea 3 nu se poate lucra

cu terminale pentru reåeaua DCS1800. 

Pachetul "zip"-at, ce va fi transferat de pe

Internet, conåine în variantã originalã fiæierul

executabil, fiæiere cu extensia .doc, în care

sunt prezentate funcåiile programului æi

comenzile, fiæiere .dat (sim.dat sau clone.dat)
ce conåin datele pentru simularea unui SIM,

fiæiere .gif cu scheme æi cablaje în diverse

variate.

Fiæierul pentru a emula un SIM virtual
se numeæte sim.dat. Celãlalt fiæier clone.dat
este utilizat pentru a realiza o clonã a unei alte

cartele SIM. Recomandãm sã nu se utilizeze

fãrã cunoætinåe amãnunåite.

În fiæierul de tip .dat sunt definite portul

calculatorului, codul PIN al emulatorului, rata

de transfer, întârzierea la transmisie, etc.

Portul implicit definit este COM 3. Acest fiæier

se va edita cu parametrii doriþi. Pentru codul

PIN implicit a se vizualiza cu un editor de text

(comanda F3) fiæierul sim.dat.
Mai jos se prezintã opåiunile care trebuie

editate în fiæierul sim.dat:
!ATR = SIM ATR

!COM = definirea portului COM de     

comunicare

!BAUD= DEFINES DE BAUD SPEED 

(rata de transfer)

!BDLY= DELAY BETWEEN BYTES 

SENDED (întârziere)

!PIN=  THE SIM'S PIN (codul PIN)

!PIN2= THE SIM'S PIN2 (codul PIN2)

!PUK=  THE SIM'S PUK (codul PUK)

!KEY= SIM KI KEY FOR A3A8 

ALGORITHM

*XXXX= SIM MESSAGE FOR THE  

XXXX FILE

**= MORE BYTES TO THE LAST SIM 

MESSAGE

#XXXX= SIM FILE XXXX CONTENTS

##= MORE BYTES ADD TO LAST FILE

Pentru a rula programul se încarcã din

meniul File opåiunea LOAD SIM. Va apãrea o

fereastrã care solicitã numele fiæierului de

date. Se introduce sim.dat. Apoi, în meniul

Emulator se alege opåiunea RUN AUTO, iar

telefonul intrã în mod test, introducându-se

codul PIN.

Comenzile care trebuie introduse de la

tastatura telefonului în mod service se gãsesc

explicate amãnunþit pe Internet. Vom pre-

zenta numai câteva, pe cele de securitate. Sin-

taxa comenzilor este:

[numãr comandã din douã cifre] [para-
metru 1] [parametru 2] …#

Comanda este formatã din douã cifre.

Comenzile 58## æi 59## afiæeazã codurile de

securitate æi de blocare a meniului telefonului.

De exemplu, o comandã 591234# reseteazã

codul de blocare la 1234. Din modul test se

iese prin comanda 01##.

Alte exemple de comenzi:

88 - Real Time Clock

60 - afiæare IMEI

50nnn# - control încãrcare rapidã a acumula-

Fig. 5

Cablajul imprimat al

SIM-ului virtual

(format ISO7816)

Fig. 6

Cablajul imprimat al SIM-ului virtual în varianta "full card" (format ISO7816)

Fig. 7

Schema electricã a cartelei de test cu PIC16F84 (Wafer Card)



16

electronicã PC

NOIEMBRIE  2003

torului, 000=oprire sau 255=valoare maximã

a curentului, etc.

Fereastra programului ASIM ver. 4 poate fi

vãzutã în figura 8.

Realizarea practicã a emulatorului

Conectarea la PC se realizeazã prin

intermediul unei mufe DB9 (tatã sau mamã,

funcåie de situaåie), eventual prin intermediul

unui cablu de max. 30cm, cu 4 fire. Autorii au

utilizat cablu telefonic plat cu 4 fire.

Pe cablaj este prevãzut un conector "pin -

head" cu 4 pini. La acesta se conecteazã un

cablu ce face legãtura cu SIM-ul realizat pe

circuit imprimat (figura 5). Cum multe

terminale utilizeazã o cartelã "mare" (cazul

Star Tac sau D520), în figura 6 se prezintã æi

un cablaj imprimat pentru aceasta. Lungimea

acesteia este mai mare, pentru a permite

conectarea firelor de legãturã.

Cablajul interfeåei este prezentat în figu-

ra 3, iar amplasarea componentelor în figu-

ra 4. Se va acorda atenåie la montarea ætrapu-

rilor de sub circuitul integrat. Pentru uæurinåã

în montare se poate tipãri amplasarea

pieselor, la scara 1:1, la o imprimantã æi apoi

se aæeazã direct pe cablaj, aæa cum au

procedat autorii. Conectori "pin - head" pot

fi gãsiåi la Conex Electronic.

Cartela de test

Mult mai simplu de utilizat, cartela de test

este un Smart Card (card conþinând chip),

programat cu instrucþiunile necesare simulãrii

unei cartele SIM. Avantajul este portabilitatea;

nu mai este nevoie de PC. O astfel de cartelã

se gãseæte în mod curent pe piaþa internaþio-

nalã la preþ de câteva zeci de dolari (uneori

chiar æi în România). Se poate construi însã æi

cu ajutorul unui microcontroler în atelierul

propriu.

Ce este Wafer Card?

Sub aceastã denumire poate fi achizi-

þionatã o cartelã având chip semiconductor

(de genul celor dedicate pentru taxare în

telefonia publicã din România), neprogramatã

(blank/virginã). Pe piaþa din Franþa se

comercializeazã la preþul de cca. 10 Euro. În

esenþã, chipul din cartelã este un

microcontroler PIC16F84 cu sau fãrã o

memorie I2C de tip 24Cxx. Cartelele sunt

dedicate în special pentru sistemele de

securitate: control acces pe bazã de cartelã,

codarea/decodarea unor programe TV, etc. æi

se pot programa de la un programator obiæ-

nuit de uC PIC ce are æi un adaptor ISO7816

corespunzãtor. Realizarea unui programator

simplu se va prezenta în viitor, în revista Conex

Club.

Programarea cartelei se va face cu un fiæier

.hex ce poate fi gãsit pe Internet pe pagina lui

Janus Christian Krarup sau

http://www.tele-servizi.com/Janus/motpages.
html. Codul este creat de Ronny Stern,

http://www.angelfire. com/nt/simpic. 

Realizarea cartelei de test cu PIC16F84

Pentru cei care nu au posibilitatea sã

achiziþioneze o cartelã Wafer blank (nepro-

gramatã) recomandãm construþia ei în atelie-

rul propriu, pe baza schemei din figura 7.

Memoria 24Cxx poate sã lipseascã. Se

realizeazã un adaptor de la aceastã schemã

(care poate fi realizatã pe un cablaj de test) -

prin conector - la unul din cablajele pentru

cartela SIM din figurile 5 sau 6. La

programarea microcontrolerului PIC16F84 se

þine cont de urmãtoarele setãri ale fuzibilelor:

OSC: XT

WDOG: Off

PUT: On

CP: Nu conteazã

În schemã se observã corespondenþa

pinilor de la PIC16F84 la pinii cartelei standard

ISO7816.

Comenzile cartelei de test

Cartela introdusã în telefon se comportã

ca orice cartelã SIM normalã. Dupã introduce-

rea codului PIN (01234567, 00000000 sau

11111111, funcþie de fiæierul .hex scris

(transferat de pe Internet) în uC. Dupã

introducerea codului PIN se þine apãsatã tasta

"diez - #" cca. 3s pentru a intra în "test

mod". Atenþie! Dacã PIN-ul este introdus

greæit de 3 ori, cartela se blocheazã ca orice

SIM normal. Codul PUK este 12345678; se

introduce secvenþa **05*12345678*1234*

1234#, pentru a o debloca æi a reseta codul

PIN la 1234. Atenþie! Funcþie de fiæierul

transferat aceste combinaþii pot fi diferite.

Comenzile în modul test (service) sunt
aceleaæi cu cele prezentate la emulatorul
pentru SIM.

La final

Recomandãm mare atenþie la operarea cu

emulatorul de SIM prezentat æi/sau cartela de

test. Dacã operatorul nu are experienþa sau

cunoætintele necesare, poate defecta

telefonul pe care lucreazã. A se citi cu atenþie

acest articol æi paginile de Web indicate

(pentru comenzi în mod service). Autorii nu

sunt rãspunzãtori pentru utilizarea greæitã a

cartelei sau emulatorului sau alte probleme

(operare, construcþie fizicã), însã vor rãspunde

la toate întrebãrile cititorilor, adresate prin

e-mail.

Cablajele sunt prezentate la scara 1:1,

orice abateri de la dimensiunile indicate nu

sunt recomandate.   ♦

Fig. 8

Programul ASIM pentru emularea unei cartele SIM prin intermediul PC-ului
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- urmare din numãrul trecut -

Aplicaåii tipice

Dupã ce, în primul episod al acestui articol,

publicat în numãrul precedent al revistei, am

prezentat schema bloc, semnificaåia pinilor,

funcåionarea, caracteristicile tehnice princi-

pale ale C.I. de tip XR2206, precum æi o

schemã tipicã a acestui generator de funcåii

oferitã de producãtorul EXAR, vom continua

cu alte câteva aplicaåii tipice.

Menåionãm cã vom oferi în continuare

numai aplicaåii practice cu XR2206 folosit

exclusiv ca generator de funcåii.

Acest C.I. se preteazã foarte bine la

realizarea de vobulatoare de audio-frecvenåã,

precum æi la aplicaåii în domeniul efectelor

sonore (efect tremolo, generator pentru

controlul liniilor de întârziere analogicã

folosite în tehnica producerii efectelor sonore

etc.). Dar prezentarea acestor aplicaåii nu

constituie obiectul acestui articol. Pentru cei

interesaåi de acest domeniu le recomandãm

lucrãrile indicate la bibliografie care conåin

detaliat prezentarea acestui gen de montaje.

Cel mai simplu generator de funcåii care se

poate obåine cu circuitul XR2206 este dat în

figura 4. Alimentarea cu tensiune a montaju-

lui se face de la o sursã asimetricã de

+10...15V.

Între pinul 7 æi masã este conectatã rezis-

tenåa de temporizare; în cazul nostru ea este

constituitã prin înscrierea rezistorului de 10kΩ
cu potenåiometrul P1 de 100kΩ. Raportul

între valorile acestor douã componente este

de 10:1 æi el determinã factorul de acoperire

al unui subdomeniu de frecvenåã.

Domeniul de frecvenåã al acestui

generator este cuprins între 10Hz æi 100kHz

divizat în patru subdomenii: 10-100Hz,

ªerban Naicu
electronica@voxline.ro

XR2206

Generator

de funcþii (II)

100-1000Hz, 1-10kHz, 10-100kHz. Valoarea

condensatorului Cx (conectat între pinii 5 æi 6

ai C.I.), pentru aceste subdomenii, este de:

1µF, 100nF, 10nF æi 1nF (invers proporåionalã

cu valoarea frevenåei).

La pinul 2 al C.I. este furnizat semnalul

sinusoidal care, prin intermediul condensato-

rului de 100µF (pentru blocarea componentei

continue) este aplicat la bornele potenåiome-

trului P2 (de 1kΩ). Componenta continuã este

egalã cu jumãtate din tensiunea de alimen-

tare, deoarece pinul 3 este conectat între plu-

sul sursei de alimentare æi masã printr-un divi-

zor format din douã rezistoare egale ca va-

loare.

Amplitudinea maximã a semnalului sinu-

soidal furnizat la pinul 2 al C.I. se obåine prin

reglarea semireglabilului SR1. Pentru a realiza

aceastã operaåie se deconecteazã mai întâi

rezistorul conectat între pinii 13 æi 14 ai C.I. În

aceastã situaåie, pe ecranul unui osciloscop

conectat la pinul 2 se vede un semnal

triunghiular. Se regleazã din semireglabilul

SR1 pânã când semnalul triunghiular vizua-

lizat este perfect triunghiular fãrã limitãri ale

Fig. 4

Cel mai simplu generator realizat cu XR2206
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vârfurilor. Se reconecteazã în circuit rezistorul

dintre pinii 13 æi 14 ai C.I. (de 220Ω). Pe ecra-

nul osciloscopului se poate vedea acum sem-

nalul sinusoidal, având un factor de distor-

siune de cca. 2,5%. Dacã se micæoreazã va-

loarea acestui rezistor (pânã la cel mult 150Ω)

se poate obåine o substanåialã reducere a

factorului de distorsiune armonicã.

În figura 5 prezentãm o variantã a acestui

generator alimentat de la o sursã dublã

(simetricã) de tensiune æi având un factor de

distorsiune redus.

Întrucât alimentarea se face de la o sursã

simetricã de tensiune, nu mai este necesar

divizorul rezistiv conectat la pinul 3 al C.I. (cele

douã rezistoare egale, de 5,6kΩ). În acest caz

vom avea o componentã continuã nulã la

ieæire (pinul 2), deci nu va mai fi necesarã

utilizarea unui condensator de cuplaj la ieæire.

La acest generator de funcåii, factorul de

distorsiune armonicã poate fi redus pânã la

0,5% prin reglarea succesivã a semiregla-

bilelor SR2 æi SR3. Cu ajutorul lui SR2 se

regleazã factorul de formã al semnalului

sinusoidal furnizat la ieæire, iar cu SR3 se

regleazã simetria. Pentru a putea obåine

distorsiunile minime, se va proceda la reglajul

sucesiv al celor douã semireglabile, urmãrin-

du-se pe o punte de mãsurare a distorsiunilor

rezultatul final.

Schema unui generator de funcåii complet

este prezentatã în figura 6.

Generatorul poate produce semnal

sinusoidal, triunghiular sau dreptunghiular, cu

o amplitudine constantã, într-un domeniu de

frecvenåe foarte larg cuprins între 1Hz æi

100kHz, divizat în 5 subdomenii (1-10Hz, 10-

100Hz, 100-1000Hz, 1-10kHz æi 10-100kHz). 

Selectarea unuia dintre cele 5 subdomenii

se face prin intermediul comutatorul S1, care

Fig. 5

Generator de funcåii cu XR2206 alimentat de la o sursã simetricã

Fig. 6

Generator de funcåii complet realizat cu XR2206

Generator de funcåii realizat de Conex Electronic, sub codul 10285, preå 990.000 lei
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Prezentarea familiei

de microcontrolere AVR

Seria AVR dispune de o arhitecturã RISC

(Reduced Instructions Set Computer), fiind

dedicatã programãrii cu ajutorul limbajelor de

nivel înalt (Basic, C/C++, etc.), prin inter-

mediul unor compilatoare dedicate. Progra-

marea în limbaj de asamblare permite însã un

control strict al resurselor  hardware æi o com-

pactizare mai bunã a programelor elaborate,

având ca efect imediat micæorarea memoriei

program necesare.

Cu toate cã o structurã RISC are un set de

instrucåiuni mai mic decât cel existent în cazul

unei structuri CISC (Complex Instructions Set

Computer), seria AVR dispune de un set de

instrucåiuni extins, numãrul acestora fiind de

minim 89.

Familia AVR conåine 6 tipuri constructive

de bazã, prezentate în tabelul 1.

Memoria program este de tip flash æi este

garantatã pentru 1000 cicluri de scriere/ æter-

gere. Memoria RAM diferã ca dimensiuni, între

128 æi 512bytes, excepåie fãcând micro-

controlerul AT90S1200, la care sunt prezente

numai cele 32 de registre de uz general. Toate

microcontrolerele dispun de memorie nevola-

tilã EEPROM, cu o anduranåã de aproximativ

100.000 cicluri scriere/ætergere, æi de un timer

de gardã (watchdog) prin care este iniåiatã

automat funcåia de reset în cazul unei funcåio-

nãri necorespunzãtoare, cauzatã de interferen-

åe electromagnetice sau greæeli de programare.

Un convertor analog digital (A/DC) de 10 biåi

este implementat în structura microcon-

trolerelor AT90S2333/ 4433 æi AT90S44

34/8535. Existenåa oscilatoarelor RC interne

existente la AT90S1200 æi AT90S2323 face po-

sibilã eliminarea oscilatorului extern compus

din cristalul de cuarå æi capacitãåile de încãrcare.

Ciclul maæinã al microcontrolerului poate fi

calculat cu formula: 1CM=1/fCuarå, seria AVR

fiind singura la care durata unui ciclu maæinã

este egalã cu perioada oscilatorului.

Comparativ, pentru seria de microcontrolere

C51, 1CM=12/fCuarå, iar pentru seria PIC,

1CM=4/fCuarå. Deoarece majoritatea instruc-

åiunilor sunt executate într-un singur ciclu ma-

æinã, vitezele de execuåie ajung pânã la 12

MIPS (Million Instructions Per Second).

Marcarea microcontrolerelor seriei
AVR constã în înscrierea pe capsulã a tipului

de bazã (de exemplu AT90S1200), urmat de

una sau douã cifre (4, 8, 10 sau 12) care

reprezintã frecvenåa maximã a cristalului de

Microcontrolere AVR (I)

Descriere ºi utilizare

Începând cu acest numãr, revista Conex

Club va face o prezentare amãnunåitã a

microcontrolerelor seriei AVR produse de

firma americanã ATMEL, incluzând atât

arhitectura hardware, setul de instrucåiuni

æi specificaåii de programare, cât æi exemple

de aplicaåii simple, cu scopul înåelegerii de

cãtre cititorii revistei a modului de

funcåionare a acestor componente. De ce

microcontrolere AVR? Facilitãåi hardware æi

software, preå redus, asambloare æi

compilatoare pentru realizarea programelor

în variante gratuite æi disponibile în reåeaua

Internet, æi nu în ultimul rând posibilitatea

de scriere a microcontrolerelor într-o

manierã simplã, practic la îndemâna oricui.

În numãrul 3/ 2003 al revistei a fost

prezentatã schema unui programator

pentru seria AVR, care utilizeazã ca element

software programul "Pony Prog", de

asemenea existent în variante gratuite.

Leonard Lazãr

Fig.1

Configuraåia

pinilor
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cuarå care poate fi utilizat, æi un grup de douã

litere: PC - semnificând capsulã din plastic,

variantã comercialã (temperaturi de

funcåionare 0...+70°C) sau PI - semnificând

capsulã din plastic, variantã industrialã

(domeniul temperaturilor de funcåionare

-40...+85°C).

Pentru prezentare æi exemplificare s-a
optat pentru microcontrolerul AT90S2313,

primul din serie dotat cu port serial UART.

Utilizarea acestui bloc (în cazul comunicaåiilor

seriale cu un PC) condiåioneazã alegerea

frecvenåei de rezonanåã a cristalului de cuarå.

Lipsa caracteristicilor speciale cum ar fi lipsa

memoriei RAM (AT90S1200) sau numãrul

redus de linii de intrare/ ieæire (AT90S2323),

fac acest microcontroler uæor abordabil de

cãtre începãtori permiåând înåelegerea

funcåionãrii elementelor hardware de bazã ale

arhitecturii AVR.

Microcontrolerul AT90S2313
Caracteristici

- Domeniul tensiunilor de alimentare: 2,7 -

6Vcc (AT90S2313-4) æi 4 - 6Vcc (AT90S2313-

10);

- Curent consumat (condiåii de mãsurã:

f=4MHz, tensiune alimentare 3Vcc, tempera-

tura mediului ambiant 25°C):

- mod de operare normal: 2,8mA;

- mod de operare cu putere redusã

(Idle sau Sleep): 0,8µA;

- mod de operare cu putere redusã

(Power-down): max. 1mA;

- Frecvenåa oscilatorului extern (frecvenåa

cristalului de cuarå): 0 - 4MHz (AT90S2313-4)

æi 0 - 10MHz (AT90S2313-10);

- Numãr linii intrare/ ieæire (I/O): 15;

- Spaåiu de memorie:

- memorie program (Flash): 2K (bytes);

- memorie de lucru RAM: 128 bytes

(octeåi);

- memorie nevolatilã EEPROM: 128

bytes;

- Caracteristici speciale:

- Un Timer/ Counter de 8 biåi, cu Pres-

caler propriu;

- Un Timer/ Counter de 16 biåi, cu

Prescaler propriu, funcåie de compa-

raåie, mod de lucru în capturi, PWM

de 8, 9 sau 10 biåi;

- Comparator analogic "on-chip";

- Watchdog Timer cu oscilator RC

propriu;

- Port serial UART full-

duplex;

- Interfaåã ISP (In System

Programming);

- 32 registre de uz general;

- Numãr de instrucåiuni:

118, majoritatea executa-

bile într-un singur ciclu

maæinã;

- Numãr întreruperi exter-

ne: 2;

Se face precizarea cã

toate caracteristicile de

mai sus vor fi prezentate æi

comentate de-a lungul

serialului. Configuraåia pi-

nilor pentru AT90S2313

este datã în figura 1.

În tabelul 2 sunt deta-

liate funcåiunile pinilor.

Observaåii
Arhitectura de bazã a

seriei AVR dispune de 4

porturi intrare/ ieæire,

denumite PORT A, PORT

B, PORT C æi PORT D,

fiecare cu câte 8 linii.

Pentru microcontrolerul

AT90S2313 arhitectura a

fost restrânsã la portul B æi

7 linii din portul D.

Curentul vehiculat de

liniile de port este de

20mA, putând fi comandate direct afiæoare cu

LED-uri. Fiecare linie este protejatã intern

împotriva tensiunilor externe aplicate pinilor

cu valori în afara intervalului 0-5Vcc, prin

douã diode conectate între linia de port æi

terminalele de alimentare (Vcc æi GND), ca în

figura 2. De asemenea, pentru fiecare linie de

intrare/ ieæire poate fi activatã prin software o

rezistenåã de polarizare (tragere, pull-up), cu

valoarea de 100-500kΩ, eliminându-se rezis-

toarele de polarizare externe ale liniilor

TABELUL 1  - Tipuri constructive de µC AVR

Fig. 2

Protecåia prin diode a liniilor de port  æi

plasarea rezistenåelor de polarizare

TABELUL 2  - Funcåiile pinilor la AT90S2313
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capacitãåii de sarcinã, CL. Din punct de vedere

practic, aceastã capacitate include însã æi

capacitãåile parazite (CS) ale cablajului impri-

mat pe care este realizat oscilatorul æi ale

terminalelor microcontrolerului (XTAL). 

Capacitatea de încãrcare a oscilatorului

poate fi exprimatã prin formula:

,

unde CL1 æi CL2 sunt condensatoarele externe;

CS poate fi estimat la 5 - 10 pF; dacã CL1 =

CL2 (încãrcare capacitivã simetricã), valoarea

acestor condensatoare va fi:

,

Pentru o valoare recomandatã a încãrcãrii

capacitive de 16 pF (CL=16 pF), rezultã valorile

concrete ale condensatoarelor CL1 æi CL2:

Se recomandã mai degrabã folosirea unor

capacitãåi mai mari, decât a unora mai mici,

pentru stabilitatea oscilaåiilor. Trebuie men-

åionat însã cã puterea consumatã de oscilator

creæte odatã cu creæterea capacitãåilor de

sarcinã.

Valorea recomandatã pentru condensa-

toarele CL1 æi CL2 în cazul utilizãrii unui cristal

de cuarå cu frecvenåa mai mare de 400kHz

este 22 - 33pF.

Utilizarea unui rezonator ceramic se poate

face numai dupã consultarea datelor de cata-

log æi a determinãrii valorilor condensatoa-

relor de încãrcare, deoarece frecvenåa de re-

zonanåã este puternic dependentã de valorile

acestor condensatoare.

Frecvenåa de rezonanåã a unui rezonator

(cristal de cuarå sau rezonator ceramic) este

dependentã de sarcina capacitivã. Aplicarea

unei sarcini capacitive recomandate pentru

rezonator, va conduce la obåinerea unei

frecvenåe de oscilaåie foarte apropiatã de

frecvenåa nominalã doritã. Dacã sarcina

capacitivã este diferitã de cea recomandatã,

frecvenåa de oscilaåie va diferi de cea

nominalã: frecvenåa creæte în cazul unei sarcini

capacitive mai mici, æi va scãdea în cazul unei

sarcini capacitive mai mari. Posibilitatea de

modificare a frecvenåei de oscilaåie prin

încãrcare capacitivã depinde de tipul rezona-

torului, de factorul de calitate al acestuia (Q).

Cristalele de cuarå au un factor de calitate

ridicat (tabelul 3) iar modificarea frecvenåei în

funcåie de încãrcarea capacitivã se face în

limite mici. 

Rezonatoarele ceramice au un factor de

calitate scãzut. Din acest motiv frecvenåa de

oscilaåie a acestor componente este mult mai

dependentã de încãrcarea capacitivã, în

comparaåie cu cristalele de cuarå.

În medii zgomotoase din punct de vedere

electromagnetic, oscilatorul poate fi afectat

sau chiar oprit. Pentru a face oscilatorul mai

puåin sensibil la zgomot, poate fi mãritã

valoarea condensatorului conectat la intrarea

de înaltã impedanåã a oscilatorului (XTAL1).

Creæterea valorii acestui condensator nu

afecteazã sarcina capacitivã foarte mult, dar o

sarcinã capacitivã nesimetricã poate avea un

efect mai mare decât al modificãrii sarcinii

capacitive totale. 

TABELUL 4 - Erori de transmisie æi recepåie la alegerea portului serial

Fig. 6

Sursele de Reset ale

microcontrolerului AT90S2313
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O sarcinã capacitivã nesimetricã modificã

factorul de umplere al formei de undã

generate de oscilator. Utilizarea unei astfel de

sarcini trebuie fãcutã cu precauåie, respec-

tându-se întotdeauna condiåia ca jumãtate

din perioada semnalului de ceas generat sã fie

mai mare decât jumãtate din perioada

semnalului de ceas maxim care este specificat

pentru microcontroler. Spre exemplu, pentru

un microcontroler cu frecvenåa maximã de

ceas de 8 MHz, jumãtate din perioada semna-

lului de ceas generat trebuie sã fie întot-

deauna mai mare de (1/ 8)/2 = 62,5ns. Pentru

aplicaåiile în care frecvenåa semnalului de ceas

este cea maximã specificatã, este recomandat

un factor de umplere de 50%, în caz contrar

frecvenåa "realã" fiind mai mare decât cea

specificatã. Dacã frecvenåa semnalului de ceas

este mai micã decât cea maximã specificatã,

este permisã æi modificarea valorii factorului

de umplere de 50%.

Alegerea frecvenåei de rezonanåã a
cristalului de cuarå în cazul utilizãrii portului
serial este condiåionatã æi de obåinerea unei
erori transmisie/ recepåie cât mai reduse. În

tabelul 4 sunt date pentru ratele de baud æi

frecvenåele de oscilaåie standardizate erorile de

transmisie/recepåie obåinute. Nu se recomandã
realizarea unor comunicaåii seriale cu erori
mai mari de 1%, preferatã fiind evident
valoarea 0.

Cristalele de cuarå care permit comuni-
caåii seriale cu eroare 0 pentru orice ratã
de baud au frecvenåa de rezonanåã de
3,6864 æi 7,3728MHz.

Notã: Registrul UBRR va fi prezentat în

cadrul descrierii modului de funcåionare al

portului serial.

În cazul utilizãrii unui oscilator extern,

acesta se va conecta conform figurii 5b, la

pinul XTAL1, terminalul XTAL2 rãmânând

neconectat.

Circuitul de Reset
Microcontrolerul AT90S2313 dispune de 3

surse de Reset independente: Auto-Reset in-

tern la cuplarea tensiunii de alimentare

(Power-On Reset), Reset Extern æi Reset
prin timer-ul de gardã (Watchdog) (figu-

ra 6). Resetarea implicã iniåializarea execuåiei

programului de lucru de la adresa 0 æi reîncãr-

carea registrelor speciale ale microcontrole-

rului cu valori prestabilite (aceste valori vor fi

specificate la prezentarea acestor registre).

- Auto-Reset-ul intern este realizat auto-

mat, când tensiunea de alimentare a

microcontrolerului a scãzut sub valoarea VPOT,

specificatã în tabelul 5. Durata timpului de

Reset variazã în funcåie de starea programat/

neprogramat a bitului FSTRT (programarea

acestui bit se face în etapa de scriere a

microcontrolerului); setarea acestui bit este

recomandatã în cazul aplicaåiilor de mare

vitezã, când oscilatorul trebuie pornit foarte

repede. Valorile mici ale tensiunii de prag VPOT

conduc însã la un dezavantaj major, æi anume

la posibilitatea de modificare a valorilor înscrise

în memoria EEPROM a microcontrolerului

(coruperea memoriei EEPROM).

- Reset-ul extern este generat de un nivel

logic 0 aplicat pinului RESET, un interval de

timp de minim 50ns. Acest Reset este iniåiat

de regulã de utilizator prin intermediul unui

push-buton. Schema clasicã a circuitului de

Reset extern este prezentatã în figura 7a. Se

menåioneazã faptul cã acest circuit realizeazã

æi auto-resetarea microcontrolerului la cupla-

rea tensiunii de alimentare, crescând timpul

de reset specificat în tabelul 5. Din cauzã cã

pentru pinul de Reset lipseæte dioda de

protecåie internã cãtre terminalul de alimen-

tare Vcc (a se vedea figura 2), aceasta poate fi

montatã extern (figura 7b).

Protecåia datelor înscrise în memoria

EEPROM este realizatã prin utilizarea

circuitului de Reset din figura 7c (circuit

"brown-out") prin care iniåiatã starea de

Reset în cazul scãderii tensiuni de alimentare

sub valoarea de 4Vcc. Dacã memoria

EEPROM nu este utilizatã, nu se justificã

folosirea acestui circuit, fiind preferate

variantele din figurile 7a æi 7b.

- Reset-ul generat de ti-
mer-ul de gardã (Watchdog)
este disponibil numai prin confi-

gurarea software a acestei funcåii

æi intervine dupã un interval de

timp impus, dacã timer-ul asociat

nu a fost resetat prin instrucåiu-

nea WDR în programul rulat de

microcontroler. Aceastã instrucåi-

une trebuie plasatã astfel încât sã

fie întâlnitã periodic. Neexecutarea acestei

instrucåiuni un interval de timp mai mare de-

cât cel impus va conduce la resetarea micro-

controlerului, semnificând o funcåionare

defectuoasã a programului, fie datoritã unui

mediu electromagnetic zgomotos, fie din

cauza unei greæeli de programare.   ♦
Bibliografie

1. AVR Microcontroller Data Book, May 1996;

2. www.atmel.com (Data Sheet, Applications

Notes)

continuare în numãrul urmãtor

Fig. 7

Schemele utilizate pentru circuitul de Reset Extern

a)

b)

c)

TABELUL 5  - Resetul µC AVR AT90S2313
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memoria flash, în vederea execuåiei ulterioare

a acestuia.

Algoritmul de programare este urmãtorul:

1. se alimenteazã circuitul cu 5V între Vcc æi

GND; pinii RST æi

XTAL1 se pun pe

0;

2. pinii RST æi P3.2

se trec pe 1 (con-

torul de adrese

este adus la 00h);

3. pe pinii P3.3,

P3.4, P3.5 æi P3.7 se apli-

cã secvenåa 0111 (vezi ta-

belul 2);

4. la portul P1 se trimit

datele care vor fi înscrise;

5. tensiunea de pe RST se

ridicã la 12V;

6. pe pinul P3.2 se aplicã

un impuls æi se aæteaptã

1,2 ms (acum s-a produs

efectiv scrierea);

7. avansul la urmãtoarea

locaåie de memorie se fa-

ce aplicând un impuls pe

pinul XTAL1;

8. pentru înscrierea între-

gului program, se repetã

paæii de la punctele 4...7;

9. XTAL1 æi RST se trec pe

0, dupã care se opreæte

alimentarea æi se scoate

circuitul din soclu.

Informaåii despre ter-

minarea ciclului de pro-

gramare se obåin monito-

rizând semnalul de pinul

P3.1. Valoarea 0 înseam-

nã cã programarea nu s-a

terminat, pe când o va-

loare ridicatã semnificã

încheierea ciclului de

scriere.

B. Citirea memoriei

flash

Citirea se poate face

numai dacã biåii de pro-

tecåie nu au fost progra-

maåi.

Algoritmul de citire

este:

1. contorul de adrese se

reseteazã prin trecerea lui

RST din 0 în 1;

2. se trimite codul specific operaåiei de citire;

3. de la portul P1 se citeæte valoarea existentã

în locaåia de memorie specificatã de contorul

de adrese;

4. se aplicã un impuls pe pinul XTAL1 pentru a

incrementa contorul de adrese;

5. se repetã paæii 3 ... 4 pânã se parcurg toate

locaåiile.

C. Programarea biåilor de protecåie

Software-ul înscris în memoria microcon-

trolerului poate fi protejat la scriere æi la citire

prin setarea a doi biåi dedicaåi acestui scop.

Dacã bitul B1 este programat æi B2 nu,

înscrierea ulterioarã în memoria flash este

inhibatã, iar dacã ambii sunt programaåi,

circuitul este protejat æi la scriere æi la citire.

Biåii de protecåie se programeazã folosind un

algoritm similar cu cel de la punctul A. Codul

operaåiei este specificat în tabelul 2.

D. Ætergerea memoriei

Dupã ætergerea memoriei, toate locaåiile

acesteia vor conåine valoarea FFh. Biåii de

protecåie se æterg æi ei împreunã cu flash-ul.

Ætergerea se face utilizând codul adecvat æi

åinând pinul P3.2 în 0 pentru cel puåin 10 ms.

E. Citirea octeåilor de identificare

Octeåii de identificare conåin valori

numerice care indicã fabricantul cipului æi tipul

acestuia. De exemplu, valoarea 1Eh cititã la

adresa 00h, semnificã faptul cã circuitul a fost

produs de Atmel. Pentru 89C2051, la adresa

01h trebuie sã se afle valoarea 21h.

Procedura de citire a acestor octeåi este

similarã cu cea de citire a memoriei flash. Nu

trebuie schimbatã decât secvenåa care

determinã tipul operaåiei: P3.5 æi P3.7 vor fi

trecuåi pe 0 logic.

Datele nu pot fi citite de pe portul paralel

al calculatorului (pinii D0 ... D7) dacã acesta

nu este bidirecåional. Prin urmare, citirea

memoriei flash æi a octeåilor de identificare nu

se va face corect în acest caz, iar rezultatul

unor astfel de citiri trebuie ignorat.

Calibrarea

Dupã realizarea montajului, este nevoie de

ajustarea tensiunii de pe pinul 1 (RST). Pentru

valoarea de 5V, se admite o toleranåã de 0,2V

iar pentru cea de 12V, toleranåa este de 0,5V.

Programul folosit la calibrare este cal.exe. Se

vor urma informaåiile de pe ecran, cu

menåiunea cã R2 figureazã în schemã ca P1,

iar R4 ca P2.

Programul care controleazã execuåia ope-

raåiilor din tabelul 2 se gãseæte la adresa spe-

cificatã mai sus, la începutul articolului.   ♦

TABELUL 2  - codurile operaåiilor
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C
ompetiåia "Convert Analog to Cash
- TI $60,000 Analog Design
Challenge " a fost organizatã de

Texas Instruments (TI) împreunã cu alåi

sponsori. Fondul de premii a fost de 60.000$.

Premiul întâi a fost de 5.000$. Multe premii

au constat în componente, software, cãråi,

instrumente de dezvoltare. Articolul  este o

descriere a proiectului autorului trimis la TI

pentru concurs. Montajul poate fi folosit

pentru generarea unui semnal cu frecvenåã

constantã, dar cu raport variabil semnal-

pauzã (perioadã variabilã) - semnal PWM.

Acest semnal are amplitudinea medie

proporåionalã cu durata factorului de umplere

(duty cycle). Deci, se poate spune cã acest

montaj este un convertor digital - analogic.

Raportul variabil

dintre semnal æi

pauzã este de

1:100, cu rezoluåia

de 1%. Frecvenåa

este destul de

stabilã æi depinde

de precizia crista-

lului din oscilator.

Frecvenåa de ceas -

CLK nu este criticã.

Se recomandã o

frecvenåã de ceas

de 2,5MHz. Dupã

ce trece prin douã

numãrãtoare, frec-

venåa de ceas este

divizatã cu 100, iar

semnalul de ieæire PWM va avea frecvenåa de

25kHz. Aceastã frecvenåã este deasupra

domeniului audio æi este potrivitã pentru

aplicaåii de control al motoarelor de curent

continuu. Raportul dorit semnal-pauzã poate

fi setat cu douã comutatoare digitale BCD.

Numãrul care se seteazã cu aceste comuta-

toare digitale reprezintã durata semnalului

("1" logic). Practic, dacã se doreæte sã se

obåinã un semnal cu 36% "1" logic æi 64%

"0" logic trebuie sã se punã comutatoarele

pe poziþia 36. Comutatoarele trebuie sã fie de

tip BCD. Este important sã nu se facã greæeli æi

sã se utilizeze comutatoare corespunzãtoare

cu 16 poziåii. În afarã de sursa de alimentare

(5V), mai existã o intrare pentru ceas-CLK æi

ieæirile pentru semnalele care sunt generate: Q

Generator PWM
Autor: Velja Cvetkovic B.S.E., Belgrad

Traducere ºi adaptare: Cristian Secrieru

Navigând pe net æi vizitând diverse

website-uri legate de electronicã, autorul a

vizitat æi Texas Instruments unde a zãrit un

anunå de genul "Convert Analog to Cash -

TI $60,000 Analog Design Challenge "

(Converteæte analogicul în bani gheaåã -

Texas Instruments 60.000 $,  Provocarea

Proiectului Analogic). Suna interesant, aæa

cã a hotãrât sã afle mai multe æi...

prezentãm contribuþia sa.
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din generatorul de mirã prezentat. Se

menåionezã cã ambele standarde sunt folosite

în acest generator. Metoda scanãrii liniilor

impare æi apoi a celor pare, este folositã

pentru afiæarea barelor verticale æi a rastrului.

Metoda scanãrii succesive a tuturor liniilor

este folositã pentru afiæarea liniilor verticale æi

orizontale, cât æi a punctelor. 

Date generale
Imagini generate:

Bare colorate (S4 = 0, S5 = 0)

Rastru (S4 = 1, S5 = 0)

Linii verticale æi orizontale

(S4 = 0, S5 = 1)

Puncte (S4 = 1, S5 = 1)

Control: R, G, B, luminozitate, A/N sau color

Ieæire video: SVC (semnal video complex), 

1Vp-p pentru o sarcinã de 75 W

Sistemul de culoare: PAL - B / G / I, cu quartz 

de 4.433619 MHz

PAL - N , cu quartz de  3.582056 MHz

Sistemul de afiæare: Intercalat (pentru bare 

æi rastru)

Neintercalat (pentru linii æi puncte)

Alimentare: 12Vcc - 70mA max. (rastru alb)

Specificaåii tehnice

Frecvenåa orizontalã:15626Hz (64µs pe linie),

Sincronizarea orizontalã: 4,8µs,

Frecvenåa verticalã: 50Hz (durata unei 

scanãri parã sau imparã 20ms),

Sincronizarea verticalã: odatã la 2,5 linii ori

zontale,

Liniile orizontale: 625 linii pe imagine 

(312,5 linii pe scanare parã sau 

imparã),

Purtãtoarea informaåiei de culoare:
4,433619MHz pentru  PAL - B / G / I,

respectiv, 3,582056 MHz pentru PAL - N.

Descrierea schemei electrice

Din nevoia de compatibilitate cu

televizoarele alb-negru s-au fãcut o serie de

reguli pentru transmiterea imaginii color. În

sistemul PAL cele trei culori (roæu, verde æi

albastru) sunt dozate astfel încat un televizor

alb-negru sã poatã reproduce imaginea în

tonuri de gri. Cantitãåile de culoare sunt

urmãtoarele: roæu 30%, verde 59%, albastru

11%. De aceastã dozare se ocupã circuitul

specializat MC1377 produs de Motorola. În

funcåie de procentajul însumat din cele trei

culori rezultã diferite tonuri de gri pentru

televizoarele alb-negru dupã cum se aratã în

figura 1. 

În tabelul 1 este redatã dependenåa culorii

æi a luminozitãåii în funcåie de prezenåa (nota-

tã cu 1) sau absenåa (notatã cu 0) a uneia din

cele trei culori într-un anumit punct (roæu,

verde sau albastru) . 

Pentru afiæarea pe un televizor color a

imaginii în tonuri de gri se va conecta pinul 10

al CI2 (MC1377) la condensatorul C3 prin

TABELUL 1  - Obåinerea culorilor

Fig. 3a

Bare verticale cu toate culorile active.

(S4 = 0, S5 = 0)

Fig. 2

Imagine color

Fig. 3c

Bare verticale în tonuri de gri cu toate

culorile active. (S4 = 5, S5 = 0, pin10 CI2

conectat la C3 prin S7)

Fig. 3b

Bare verticale cu albastru oprit.

(S4 = 0, S5 = 0, S3 = 2)

Fig. 3d

Bare verticale cu verde oprit.

(S4 = 0, S5 = 0, S1 = 0)

(Modele de imagini)

(Modele de imagini)

(Modele de imagini)

(Modele de imagini)
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comutatorul S7. Astfel, informaåia de culoare

nu se mai transmite.

Funcåiile generatorului de mirã sunt

realizate de un microcontroler PIC16F84-10.

Programul implementat în µC are ca funcåii

generarea fiecãrei culori (RGB) æi a unui impuls

de sincronizare. Fiecare culoare poate fi

dezactivatã prin conectarea la masã a

semnalului respectiv cu ajutorul comuta-

toarelor S1 (G ) , S2 (R), S3 (B). Astfel, pot fi

obåinute mai multe modele de imagini (pre-

zentate în figura 3).

Atunci când S4=1 æi S5=0 se afiæazã un

rastru alb, dacã toate culorile sunt active.

Pentru diferite combinaåii din tastele de culori

se pot obåine imagini de diferite culori, dupã

cum se prezintã în tabelul 1.

Dacã S4=0 æi S5=1 se obåin pe ecran linii

ca în figura 4.

Dacã S4=1 æi S5=1 se obåin pe ecran

puncte ca în figura 5.

Porturile uC PIC16F84 utilizate în aplicaåie

sunt:

PORTB 0: SINCRONIZARE 

PORTB 2: ALBASTRU ( B )

PORTB 3: ROÆU ( R )

PORTB 4: VERDE ( G )

PORTA 2: S4

PORTA 3: S5

Punerea la punct a montajului

La ieæirea generatorului se va conecta un

modulator RF pentru televizoarele care nu au

intrare video.

Fig. 4

Liniile pot avea æi altã culoare în funcåie de

setãrile fãcute din comutatoarele pentru culori.

TABELUL 2  - Funcåiile comutatoarelor Sx

Fig. 5

Punctele pot avea æi altã culoare în funcåie de

setãrile fãcute din comutatoarele pentru culori.

Fig. 6

Schema electricã

Fig. 3e

Bare verticale cu roæu oprit. (S4 = 0, S5 = 0, S2 = 0)

(Modele de imagini)
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PIC16F84 trebuie sã funcåioneze la

10MHz. Din acest motiv el trebuie sã fie unul

dintre modelele urmãtoare: PIC16F84-10 sau

PIC16F84A-10. La programare trebuie ca tipul

de oscilator sã fie setat pe HS (High Speed)

pentru ca sã funcåioneze la frecvenåa cerutã.

De asemenea, "watchdog timer"-ul (opåiu-

nea WDT) microcontrolerului trebuie dezac-

tivat pentru ca sã nu întrerupã execuåia pro-

gramului.

Pentru ca montajul sã funcåioneze normal

este necesar ca pinul 1 de la circuitul MC1377

sã fie conectat la C4 prin S8. Din C16 se face

reglajul fin a frecvenåei oscilatorului pentru

purtãtoarea de culoare. În timpul reglajelor

C16 se va înlocui cu un trimer. Dacã nu se

dispune de un instrument profesional (un

frecveåmetru), reglajul se poate face direct pe

imaginea televizorlui. Se va regla din trimer

pânã când imaginea va fi clarã æi între culori

nu vor mai apare linii (cu generatorul lucrând

în modul cu bare verticale).

În tabelul 2 sunt ilustrate funcåiile comuta-

toarelor Sx.

Schema electricã, cablajul æi amplasarea

componentelor sunt prezentate în figurile 6, 7

æi respectiv 8.

Programul pentru PIC16F84 în format
.hex, denumit mira.hex poate fi obåinut de
la autor prin e-mail (djenigma@home.ro)
sau, dacã este cazul, la redacåie
(redactie@conexclub.ro). Programul este

gratuit, însã este interzisã folosirea lui în sco-

puri comerciale fãrã permisiunea autoru-

lui.♦

Fig. 7

Cablajul

generatorului

de mirã

Fig. 8

Amplasarea

componente-

lor pe cablaj
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ieæirea cãruia este montat tot un filtru cu douã

celule. Atragem atenåia cã circuitele MSA au
echivalenåe electrice æi dimensionale în
categoria MAR.

Deci, din filtru semnalul de 144MHz se

aplicã mixerului în inel IE500. Tot la acest

mixer la pinul 8 se aplicã semnalul de la

oscilatorul local (116MHz), iar la pinii 3 æi 4 se

obåine 28MHz. Acest semnal de 28MHz este

amplificat de tranzistorul BF981 æi aplicat

receptorului de 28MHz. Tranzistorul BF981

asigurã o amplificare de aproximativ 20dB

(zece ori).

La emisie, de la transceiverul de 28MHz

printr-un atenuator (R1R2R3) semnalul se

aplicã mixerului în inel IE500 (pinii 3-4). La

pinul 8 se aplicã 116MHz, iar la pinul 1

obåinându-se 144MHz.

Referitor la mixerul în inel de tip IE500,

meritã amintit cã mulåi radioamatori cunosc

un mixer în inel de tip autohton æi care poate

fi utilizat cu bune rezultate în locul mixerului

din schemã. Este vorba de mixerul din

radiotelefoanele RTP, banda 4. Acest mixer

din RTP a fost experimentat în diverse montje

VHF æi pentru traficul radioamatoricesc

prezintã calitãåi electrice excelente, în plus

procurarea sa nu impune un efort financiar.

Aæadar, de la pinul 1 (mixer) semnalul este

trecut printr-un filtru æi aplicat unui circuit

MSA apoi apare iarãæi un filtru æi semnalul

comandã un tranzistor BFR96S. De reåinut cã

acest tranzistor este polarizat sã lucreze în

clasã AB pentru a nu distorsiona semnalele

SSB.

La borna de ieæire-emisie semnalul de

144MHz are o putere de 200mW.

Aminteam cã la intrarea catenei Tx este

montat un atenuator (R1R2R3) care are

menirea sã aplice mixerului un nivel

corespunzãtor bunei funcåionãri.

Dacã nivelul de la ieæirea transceiverului

este de 200mW, atunci R1 = 56Ω, R2 = 560Ω,

R3 = 56Ω, iar dacã ieæirea este de 500mW se

va monta R1 = 56Ω, R2 = 850Ω, R3 = 56Ω.

Din schema de principiu se observã cã

alimentarea cu energie electricã este de 12V.

La obåinerea frecvenåei de 116MHz se va

folosi armonica a 7-a a cristatului de cuarå.

Bobina L din colectorul tranzistorului

BFR96S este construitã din sârmã CuAg Ø08

æi conåine 4,5 spire cu diametrul de 8mm æi

pas de 0,8mm.

Bobinele de tip BV sunt similare

dimensional æi electric (miezul de feritã) cu

cele din RTP.

Prezentându-se alãturat schema electricã

de principiu, desenele cablajului imprimat æi

dispunerea componentelor pe cablaj, sperãm

cã am oferit toate informaåiile ca

radioamatorii interesaåi sã poatã sã-æi facã

acest transverter.

Cablajul imprimat este dublu placat.

Nu intervenim cu alte detalii constructive

fiind convinæi cã priceperea æi mãiestria

radioamatorilor YO, de la prima lecturare a

articolului au descifrat toate subtilitãåile

acestei mici bijuterii Home Made!

Prelucrare de YO3CO dupã DJ8ES.  ♦

Schema electricã





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

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

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

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

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

Doresc sã mã abonez la revista ConexConexClub începând

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

12 luni 6 luni

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

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

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

1) Abonament pe 12 luni
300 000 lei

2) Abonament pe 6 luni
180 000 lei

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

PENTRU OBÞINEREA REVISTEI

TRIMITEÞI TALONUL COMPLETAT

ªI CONTRAVALOAREA ABONA-

MENTULUI (PREÞUL ÎN LEI) PE

ADRESA

Claudia  Ghiþã

Revista 

Str. Maica Domnului 48, 

sector 2,  Bucureºti ,

C o d  p o º t a l  7 2 2 2 3

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

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

Atenþie! Începând cu luna ianuarie 2003 preþurile abonamen-

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

luate în considerare taloane din numerele anterioare!!!

IUNIE 2003
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Ambele moduri de programare High

Voltage Programming (cu tensiune "înaltã")

cât æi Low Voltage Programming (cu tensiune

redusã), sunt suportate de majoritatea

programatoarelor.

Emulatorul este un ansamblu hardware-
software ce permite emularea microcontro-

lerului de cãtre PC. Adicã aplicaåia ce conåine

în mod normal microcontrolerul (montat

într-un soclu) este pãcãlitã cã are micro-

controler, când de fapt acesta nu existã fizic.

În locul lui se gãseæte o conexiune spre toåi

pinii microcontrolerului (mai puåin oscilatorul

æi alimentarea) aflatã sub directa coordonare a

PC-ului printr-un modul electronic ce conåine

un alt microcontroler mai puternic. Emula-

torul este în general scump, poate funcåiona

defectuos (nu emuleazã bine) æi este greu de

realizat la nivel de amator. Este ideal sã lucrãm

cu un microcontroler care sã nu necesite

emulator. Adicã sã poatã fi æters (în nici un caz

prin iradiere cu radiaåie ultravioletã) æi înscris

de un numãr mare de ori, într-un timp foarte

scurt.

Analizorul logic este un soi de osciloscop

ce opereazã numai cu semnale digitale. Spre

deosebire de osciloscopul analogic este

important ca numãrul de canale sã fie sufi-

cient de mare ( 8, 16 sau 32) pentru a analiza

dintr-o ochire tot ce se întâmplã în aplicaåie.

Vehiculând semnale digitale, esenåialã este

doar stabilitatea fronturilor acestora æi

posibilitatea de sincronizare pe frontul dorit,

nivelul semnalului fiind în general cunoscut.

Analizorul logic poate fi realizat  la nivel de

amator pânã la frecvenåe de 40…60MHz.

Ceea ce nu poate fi realizat acasã sunt

sondele super-miniaturã (de tip clip) care

realizeazã conexiunea între analizor æi

aplicaåie.

Editorul este ceea ce numele sãu indicã,

un mediu creat pentru a scrie ceva cât mai

uæor. Poate fi downloadat gratuit de pe

WWW [3].

Compilatorul este un program specific

care permite transformarea codului sursã scris

de cãtre utilizator, într-un cod hexagesimal

înåeles de cãtre microcontroler. Compilatorul

este în general un dispozitiv prost. Adicã îi

lipseæte inteligenåa umanã nativã. Æi aici este

vorba despre orice fel de compilator de nivel

înalt, chiar dacã este gratuit sau costã o

grãmadã de bani. Cu cât compilatorul este

mai puåin performant, cu atât codul hexage-

simal rezultat este mai lung æi numãrul de

bug-uri (defecåiuni) este mai mare. Ætiinåific

spunem cã nu optimizeazã bine, respectiv cã

este o versiune α (netestatã) sau β (conåinând

încã erori). Æi

atunci de ce

utilizãm compila-

toare de nivel

înalt? Pentru cã

trebuie sã mini-

mizãm timpul de

scriere al

programului în

d e t r i m e n t u l

lungimii acestuia,

care va creæte. Pu-

tem utiliza doar

limbajul de asam-

blare (limbaj de ni-

vel scãzut sau low-
level, cel mai plã-

cut microcontrole-

rului) însã ca înce-

pãtori (sau chiar

avansaåi) vom pe-

trece extrem de

multe weekend-uri

singuri în faåa mo-

nitorului cu setul

de instrucåiuni lis-

tat pe genunchi.

Dupã limbajul de

nivel înalt utilizat,

existã compilatoa-

re de Basic, C+,

Pascal, Forth etc.

Limbajele respective însã nu sunt aceleaæi cu

standardul ANSI utilizat pe PC ci sunt modifi-

cate pentru arhitectura specificã a PIC-ului. De

aceea gradul de satisfacåie al utilizatorului

este mult diferit, dupã cum creatorul compila-

torului a avut sau nu inspiraåie.

Simulatorul este pur æi simplu un

program software cu o interfaåã graficã sau

alfanumericã spre utilizator. Este deseori con-

fundat de cãtre începãtori cu emulatorul.

Simulatorul nu face altceva decât sã simuleze

teoretic o ipoteticã situaåie practicã. În realita-

te simularea este doar paråialã deoarece

evenimentele lente ce se petrec în timp real

nu pot fi simulate (dureazã mult prea mult

chiar æi pe un super PC). Acest lucru se

datoreazã în principiu buclelor de program ce

au ca destinaåie realizarea de întârzieri

controlate prin software sau simularea

regiætrilor conecæi temporizatoarelor interne.

De aceea este nevoie de mult timp pentru de-

pistarea unei greæeli dintr-un program cu lun-

gime mare dacã se pãstreazã toate întârzierile

în program, (adicã nu se marcheazã ca æi

TABELUL 1  - Principalele microcontrolere flash mid-range produse de firma Microchip

Fig. 1

Semnificaåia pinilor microcontrolerului PIC16F627/PIC16F628

(*) vezi explicaåii în text
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comentarii aceste linii de program în faza de

simulare) æi asta deoarece e nevoie de rularea

programului pas cu pas.  Acest neajuns este

soluåionat de cãtre debugger [6] (In Circuit

Debugger), o altã unealtã de dezvoltare care

permite inserarea de puncte de întrerupere în

programul PIC al utilizatorului æi oprirea rulãrii

acestuia la depistarea erorii, exact în zona

unde aceasta se gãseæte. Debuggerul este

realizabil la nivel de utilizator avansat de

PIC-uri. Uneori un simplu LED poate fi utilizat

pe post de debugger cu foarte mare succes.

Majoritatea compilatoarelor serioase dis-

pun de simulator încorporat. Chiar dacã acest

simulator nu are o interfaåã graficã spre

utilizator, poate fi utilizat cu succes prin

compararea unor valori de regiætri cu valoarea

corectã estimatã  într-o anumitã fazã a pro-

gramului. O diferenåã între cele douã valori

genereazã un mesaj de eroare care dã serios

de gândit celui ce a scris programul.

Bootloader-ul [2] este o "ciudãåenie"

necesarã doar pentru faza de prototip. El

permite transferul rapid al filei hexagesimale

în microcontroler, fãrã a utiliza un pro-

gramator ci doar o conexiune serialã între

microcontroler æi PC. Este ciudat deoarece

necesitã o primã programare a secvenåei de

boot a microcontrolerului cu un programator

clasic. Dupã care, un alt program rezident în

PC coordoneazã transferul datelor din PC în

PIC. Utilitatea boodloader-ului este contro-

versatã. Cu toate acestea mie personal îmi

face plãcere sã-l utilizez de fiecare datã când

testez o rutinã nouã. Numai anumite micro-

controlere din seria PIC acceptã reprogra-

marea memoriei program în faza de funcåio-

nare æi deci transferul datelor prin bootloader

(PIC16F87x). Dezavantajul major al boot-

loader-ului este consumul de memorie nece-

sar pentru programul de boot æi imposibili-

tatea protecåiei memoriei program la copiere.

În rest nu are decât avantaje.

2. Cel mai popular microcontroler

PIC, comparativ cu altele

mai bune din aceeaæi serie

Cu speranåa cã utilizatorul a înåeles cã

programarea unui microcontroler nu în-

seamnã copierea unui cod hexagesimal

download-at de pe WWW  în memoria

PIC-ului, vom identifica cel mai popular

microcontroler al anilor 1996…2000. Rãs-

punsul e simplu: PIC16X84X. Adicã PIC16C84

(un microcontroler apãrut prin 1993, scos din

producåie în acest moment), PIC16F84 sau

PIC16F84A. Este primul indiciu furnizat

printr-o simplã cãutare cu Google ca va

returna peste 1200 de pagini ce conåin acest

nume. Toate microcontrolerele menåionate

anterior sunt extrem de apropiate ca

funcåionalitate,  PIC16C84 avea doar 68 de

regiætrii SRAM æi un ciclu garantat de înscriere

de 1000 de operaåii, dar cea mai elaboratã

descriere a setului de instrucåiuni în fila sa de

catalog. PIC16F84A are un algoritm de

programare diferit de predecesorii lui,

funcåioneazã la 20MHz æi este cel mai simplu

microcontroler flash, din punct de vedere al

numãrului de regiætrii cu funcåii speciale

(Special Function Registers). Nu este însã cel

mai ieftin. PIC16F627/628 îl întrece sub acest

aspect (cca. 3 euro/buc. în åarã) având o

compatibilitate pin la pin cu el æi resurse

interne mult mai puternice. Aceste micro-

controlere sunt populare deoarece exemplele

de utilizare sunt puse de cãtre producãtor la

dispoziåia utilizatorului iar tehnologia de

realizare este flash. Adicã memoria program a

acestora poate fi înscrisã æi ætearsã electric, în

mod succesiv, de un numãr cuprins între

10.000 æi 50.000 de cicluri. Puteåi avea însã

neæansa sã cumpãraåi un PIC cu defect care sã

vã facã zile fripte dupã 100 de programãri.

Nici un producãtor nu este infailibil chiar dacã

se mândreæte cu un MTBF ridicat pentru

componentele sale. PIC18F, PIC16F sau

PIC12F nu sunt singurele microcontroler flash
de pe piaåã. Atmel se pare cã este lider în ceea

ce priveæte preåul pe piaåa românescã cu

aproape 1/3 din preåul lui PIC16F628 pentru

aceleaæi funcåionalitãåi la pinii de ieæire.

Bineînåeles în detrimentul unui set de

instrucåiuni mai numeros. Este interesant cã

odatã familiarizat cu un anume tip de

microcontroler, indiferent care ar fi acesta,

utilizatorului îi vine foarte greu sã migreze

spre un alt tip. De aceea este binevenit un

dram suplimentar de atenåie când alegem

prima datã familia de microcontrolere cu care

vom lucra.

Standardizarea denumirii microcontro-
lelor PIC mid-range implicã reprezentarea

acestuia [5] pe patru câmpuri distincte:

PIC [câmp1] [câmp2] [câmp3] [câmp4]
[câmp5] unde:

[câmp1] = reprezintã arhitectura internã a

microcontrolerului: 

12=microcontroler de 8biåi/8pini, instrucåiuni

cu dimensiunea de 12 sau 14biåi

16=microcontroler mid range de 8 biåi,

instrucåiuni cu dimensiunea de 14 biåi

17=microcontroler performant de 8 biåi,

instrucåiuni cu dimensiunea de 16 biåi

18=microcontroler de10MIPS/32K, instrucåi-

uni cu dimensiunea de 16 biåi

[câmp2] = tipul de memorie program, C (CR)

= microcontrolere One Time Programable, F =

flash 

[câmp3] = numãrul microcontrolerului for-

mat din douã sau trei cifre urmate sau nu de

litera A, evidenåiazã tipul distinct de micro-

controler, respectiv algoritmul de programare.

[câmp4] = frecvenåa maximã æi domeniul de

temperaturã, I = industrial, E = extins 

[câmp5] = tipul de capsulã P=PDIP,

Programator paralel LVP cu izolarea portului LPT si

întârziere a frontului de creætere (rising edge) pe SD

Fig. 2
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SN/SO=SOIC, MF=MLF-S, SS=SSOP, JW=cu

fereastrã de cuarå etc.

Exemplu: PIC16F628 -20I P, PIC = Pro-

gramable Interrupt Controller cu performanåe

medii, memorie reprogramabilã electric de tip

flash 2ko, comparator, WDT, USART, TMR0,

TMR1, CCP, EEPROM intern, douã porturi IO,

capsula PDIP, funcåionare la 20MHz în

domeniul de temperaturã industrial:

-40°C…+85°C; Obs: Câmpurile 4 æi 5 pot

uneori lipsi din descriere.

O descriere ceva mai detaliatã a familiei

mid-range de microcontrolere flash se gãseæte

în tabelul 1, unde în parantezã:

(1) BOR, 1xTMR0-8 bit, 1xTMR1-16 bit,

1xTMR2-8bit, 1xWDT, posibilitatea citirii æi a

scrierii memoriei flash  pentru PIC16F87x

aflat în funcåionare normalã (nu numai în

faza de programare)

(2) 1xTMR0-8bit, 1xWDT, MCLR extern, are

numai oscilator extern 

(3) BOR, 1xTMR0-8 bit, 1xTMR1-16 bit,

1xTMR2-8bit, 1xWDT, MCLR intern sau

extern, dispune æi de oscilator intern de tip

RC (rezistenåã-condensator) sau extern de

tip R

(4) PIC16F87xA dispune de toate facilitãåile lui

PIC16F87x æi de comparatorul æi referinåa de

tensiune a lui PIC16F62x, având algoritm

diferit de programare faåã de seria standard

(fãrã sufixul A)

(5) BOR, 1xTMR0-8 bit, 1xTMR1-16 bit,

1xWDT, MCLR intern sau extern, oscilator

intern sau extern de tip RC

Termenii necunoscuåi utilizaåi în text æi în

tabelul 1 au urmãtoarea semnificaåie:

BOR = Brown Out Reset,  nu este "reset maro

de ieæire" ci resetare la scãderea tensiunii de

alimentare sub 4V (aceasta este valoarea

medie, în unele microcontrolere se poate

programa între anumite limite tensiunea sub

care se produce reset-ul) 

RESET = operaåiunea în care toåi regiætrii

microcontrolerului se aduc la o valoare

cunoscutã ( majoritatea din ei la 0) printr-o

operaåie electricã (MCLR devine 0 logic)

WDT = WatchDog Timer, “câine de pazã”

utilizat pentru deblocarea accidentalã a

programului

MCLR = Master CLear, pin de reset general

TMR0 = temporizatorul 0 de 8 biåi, uz general

TMR1 = temporizatorul 1 de 16 biåi, uz

general

TMR2 = temporizatorul 2 destinat modulului

CCP (Compare Capture Pwm, comparare,

capturã PWM) PWM = Pulse Width

Modulation, modulaåie în lãrgime de puls cu

frecvenåa semnalului menåinutã constantã )

ADC = Analogic Digital Convertor, convertor

analogic-digital,  5 sau 8x8/10biåi = 5 sau 8

canale de 8 biåi (PIC16F7x) sau 10 biåi

(PIC16F87x), capsulele cu 22 de pini IO au

doar 5 canale AD, cele cu 33 de pini IO au

10 canale AD

RAM = Row Address Memory, memorie

volatilã, se æterge la dispariåia tensiunii de

alimentare

EEPROM = Electricaly Erasable PRogramable

Only Memory, memorie nevolatilã, datele

rãmân memorate la dispariåia tensiunii de

alimentare, este reprogramabilã electric.

FLASH = memorie ce poate fi înscrisã æi

ætearsã electric, având ca element de

memorare capacitatea drenã substrat a unui

tranzistor MOS (Metal Oxid

Semiconductor)

COMP = comparator, dispozitiv electronic

similar amplificatorului operaåional, capabil

sã compare douã potenåiale de intrare

având ca efect schimbarea stãrii logice a

ieæirii. Necesitã de obicei reacåie pozitivã

pentru a accelera comutaåia æi a micæora

zgomotul de comutare al ieæirii.

IO = porturi de intrare ieæire (In-Out)

USART = Universal Synchronous Asyn-

chronous Receiver Transmiter, receptor-

transmiåãtor universal sincron-asincron

I2C = Inter IC bus, IIC=I2C, standard de

comunicaåie imaginat de Philips acum 20 de

ani pentru transferul datelor între circuitele

integrate din aparatura audio-video, se

gãseæte æi azi în uz necesitând o magistralã

de douã fire: CLocK (unidirecåional) æi DATA

(bidirecåional)

SPI = Serial Pheripheral Interface, interfaåã

serialã pe bus de trei fire: CLocK, Serial

DATA-IN, Serial DATA-OUT

MTBF = Mean Time Between Failures, timpul

mediu de funcåionare corectã al unei

componente electronice

WWW = World Wide Web, lumea largã a

web-ului

PC = Personal Computer, calculator personal

PDIP = Plastic Dual Inline Package, capsulã cu

douã rânduri de pini în linie

USB = Universal Serial Bus, standard de

comunicaåie serialã ce asigurã alimentarea

perifericului cu +5V æi identificarea acestuia

HVP = High Voltage Programming, algoritm

de programare cu tensiune ridicatã, tipic

+13.5V aplicatã pe pinul VPP al PIC-ului

LVP = Low Volatage Programming, algoritm

de programare cu tensiune de +5V, aplicatã

pe pinul RB4 (numai anumite PIC-uri

acceptã acest mod de programare)

ko = kilo-octet, unitate de mãsurã a stocãrii

informaåiei, 1ko=1024 octeåi, fiecare octet

este compus din  8 biåi, 1 bit poate fi 0 sau

1 logic, nu existã stare intermediarã pentru

bit

LED = Light Emitting Diode, diodã electro-

luminiscentã

ANSI= American National Standard Institute,

institut ce se ocupã cu standardizarea iar

ceilalåi cu respectarea standardului

Se observã uæor (din tabelul1) cã

microcontrolerul ideal destinat pentru aplicaåii

mãrunte nu a fost creat încã: PIC16F676 cu

USART/I2C/SPI incorporat. Æi nu trebuie sã ne

mire. In societatea capitalistã totul este fãcut

Fig. 3

Programator LVP fãrã

componente active (în cazul

unei manevre defectuoase

portul LPT se poate distruge!)



pentru a câætiga bani. Doriåi un microcontroler

mai performant? Atunci plãtiåi mai mult. Cu

puåinã inteligenåã acest neajuns poate fi

compensat. Desigur consumând un timp mai

mare la elaborarea æi testarea programului æi

generând mârâieli sporite din partea æefului dvs.

3. În final, ce este

un microcontroler PIC ? 

O întrebare pertinentã. Microcontrolerul

PIC este un circuit integrat programabil ce

deåine atât elemente analogice (comparator,

convertor AD, referinåã de tensiune) cât æi

elemente digitale (memorie, regiætri, stivã,

etc). Faptul cã deåine memorie internã æi

poate funcåiona de sine stãtãtor îl deosebeæte

radical de microprocesor, deæi s-a încetãåenit

prostul obicei de a nu face diferenåã între

microcontroler æi microprocesor. Destinaåia lui

principalã este conversia semnalelor, automa-

tizarea, prelucrarea numericã de semnal,

mãsurarea parametrilor semnalelor electrice,

eæantionarea æi memorarea datelor, recon-

strucåia unui semnal analogic, comanda

motoarelor pas cu pas, afiæarea alfanumericã

a unor mãrimi fizice, etc. Un microcontroler

poate sã realizeze cam tot ce “ne trece prin

minte” cu condiåia ca resursele sale sã fie

destul de puternice. Un exemplu de

microcontroler destul de performant este

PIC16F628. Acesta va sta la baza jocului

prezentat de-a embedded technology. Cum

trebuie sã-l înåelegem practic, [5][7] înainte de

a ne repezi în realizarea aplicaåiei cu el, se va

prezenta începând de la  numãrul viitor.

4. Programatorul LVP

Pânã atunci însã trebuie sã construim

propriul programator (figura 2). Acesta poate

fi realizat cu ce are electronistul la îndemânã.

S-a ales un programator paralel pentru cã este

cel mai simplu. Pentru izolarea portului de

comandã poate fi utilizat un repetor sau un

inversor standard TTL/CMOS sau open
colector. Oricare din urmãtoarele circuite

poate fi utilizat cu succes: 7400, 7408, 7404,

7405, 7406, 7407, 74125, 74126, CD4053,

CD4066 etc, cu modificarea corespunzãtoare

a logicii programului de comandã æi a

structurii hardware a interfeåei. Cel mai flexi-

bil program software recomandat pentru

reconfigurãri este [1b]. Acesta dispune de un

meniu elaborat ce permite setarea tuturor

pinilor de comandã ai LPT dupã cum o

doreæte utilizatorul. De exemplu, pentru

programatorul din figura 3 setãrile ce trebuie

efectuate în meniul options/ hardware al [1b]

sunt: Vdd=nu conteazã; Vpp=D3, invert
dezactivat, buton on; Vpp40=nu conteazã;

Output=D0, invert dezactivat, buton low;

Clock=D1, invert dezactivat, buton low;

input=ACK, invert dezactivat, buton high.

Pentru programatorul din figura 2 configurã-

rile sunt identice, mai puåin Vpp=D3, invert

activat, buton off. Intârzierile prog delay æi

vpp delay se menåin egale cu 10 pentru sis-

teme lucrând la mai puåin de 333MHz/Win9x.

Æi [1a] are aceastã posibilitate de reconfi-

gurare, însã aceasta se face prin schimbarea

denumirii programatorului dintr-o listã de

opåiuni, lucru care nu spune nimic celui ce nu

cunoaæte în detaliu tipurile respective de

programatoare. Singura precauåie în cazul

programatorului paralel este posibilitatea ca

pe anumite calculatoare sã fie nevoie de

reåeaua integratoare R1, C1 din figura 2,

datoritã unor zgomote (spikes) ce pot apare

pe ieæirile portului LPT. Alimentarea programa-

torului acesta se face din tensiunea de

alimentare Vcc a aplicaåiei cu microcontroler.

Ca sã fie simplu æi cu preå minim vom utiliza

facilitatea acestui microcontroler de a putea fi

programat cu tensiune de programare redusã

(LVP) obåinutã chiar din alimentarea

montajului nostru, sau dacã suntem atenåi,

direct din interfaåa paralelã a PC-ului (figura

3).  Aceasta este posibil deoarece PIC16F628

vine setat direct din fabricã (în registrul de

configurare al fuzibilelor) cu bitul de

programare LVP activat. Atenåie: resetarea

bitului respectiv printr-o programare HVP va

duce la imposibilitatea programãrii ulterioare

µcontrolere
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Fig. 4

Amplasarea componentelor, respectiv

traseele simplã faåã (cu un ætrap) pe un

posibil cablaj al schemei electronice din

figura 2
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prin LVP! O nouã setare a acestui bit se poate

face doar prin  HVP. Destinaåia pinilor acestui

microcontroler este datã de secvenåialitatea

funcåionãrii lor. La un moment dat, un pin IO

poate avea o singurã funcåie indicatã în

(figura 1), de exemplu RA7 poate avea

destinaåie intrare de tact externã (CLKIN) sau

pin de oscilator local cu cuarå (rezonator

ceramic), sau oscilator cu rezistenåã æi

condensator (OSC1). PIC16F62X este

compatibil total cu PIC16F84X, atât hardware
cât æi firmware, având ca diferenåã esenåialã

existenåa comparatorului intern æi a referinåei

de tensiune. De aceea se poate migra cu

uæurinåã cu un cod scris pentru PIC16F84X în

PIC16F628. Singura condiåie este dezactivarea

comparatorului æi a referinåei de tensiune din

PIC16F628 æi setarea corespunzãtoare a

cuvântului de configurare al fuzibilelor

(configuration word) [5, DS40300B, pag. 96]

prin program, astfel încât oscilatorul

configurat de utilizator æi existent pe placa de

circuit imprimat sã porneascã.  

Sistemele de operare preferate de progra-

mele software   indicate pentru programatoare

(æi care au fost testate) sunt WIN9x, însã pe

WWW se gãsesc æi programe de comandã pe

alte sisteme de operare mai performante. In

general un calculator modest din generaåia

Pentium 1 sau chiar 486/586 este suficient ca

resurse pentru lucrul cu aceste microcontrolere. 

Pentru realizarea cablului de conexiune cu

programatorul, respectiv cu aplicaåia conåi-

nând PIC-ul, se recomandã utilizarea unei

panglici cu un numãr dublu de fire decât cel

descris în schemele din figura 2, figura 3.

Fiecare semnal de date va fi intercalat între

douã semnale de masã. Toate aceste fire de

gardare vor fi conectate într-un singur punct

la masa circuitului (în cupla LPT pinii 19-25,

figura 2, figura 3) æi/sau în conectorul x1,

(figura 2). În acest mod, lungimea maximã a

cablurilor dintre PC æi aplicaåia cu PIC poate fi

în jur de 40cm + 40cm (figura 2) respectiv cca.

50cm (figura 3). In cazul în care procurarea

panglicii este o problemã, se pot utiliza cu

foarte mare succes perechi torsadate de fire

de culori diferite în care unul din fire este

semnalul activ iar celãlat semnalul de masã,

pentru fiecare din  SD, CK æi LVP. Este un

sistem ce asigurã o excelentã protecåie la

perturbatori externi æi o capacitate parazitã

acceptabilã a conexiunii.

În figura 4 este prezentatã o variantã de

cablaj (în mod sigur nu cea mai bunã).

Conectorul X1 respectã un standard de

conexiune propriu autorului, pinul X1-2 este

HVP (neutilizat aici) iar pinul X1-6  este cheia

conectorului X1 ce realizeaza protecåia la

tentativa de conectare inversã a acestuia pe

placa PCB. Conectorul X1 este o pereche de 7

pini mamã-tatã de 2,54mm în linie. Pinul

corespunzãtor cheii din conectorul tatã

(amplasat pe cablaj) se taie, respectiv cel din

conectorul mamã (amplasat pe panglicã) se

obtureazã cu fludor. Semnalele DATA0,

DATA1, DATA3, ACK æi GND se conecteazã

printr-o panglicã cu configuraåia descrisã

anterior în conectorul tatã DB25 care va

realiza legãtura cu conectorul mama LPT am-

plasat pe PC. O altã succesiune a semnalelor

în conectorul X1 (sau o altã amplasare a

componentelor pe cablaj) va permite probabil

desfiinåarea ætrapului necesar aici (marcat cu

nuanåã roæie). 
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