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Aceasta are ataæat un cablaj flexibil sensibil,

care s-ar putea deteriora la un efort mecanic

prea intens.

Este posibil sã surprindã faptul cã tastele

nu aratã la fel ca cele obiænuite, întâlnite la

calculator, de exemplu. Tastele acestui kit au o

notã în plus de eleganåã, fiind în esenåã

pelicule fine de material conductor depuse pe

un suport de sticlã. De aceea, nu se va încerca

acåionarea lor folosind obiecte dure care ar

putea zgâria suprafaåa sensibilã.

Personalizarea

O facilitate demnã de luat în seamã este

posibilitatea personalizãrii. Folosind un
calculator æi o imprimantã se pot crea propriile

simboluri grafice care sã indice sugestiv scopul

fiecãrei taste. Se utilizeazã film transparent,

similar cu cel folosit la retroproiectoare. Pe

site-ul Velleman (www.velleman.be) se poate

gãsi un æablon pentru realizarea propriului set

de simboluri. Imaginaåia utilizatorului este

singura limitare.

Interconectarea

Scopul kit-ului este acela de a oferi o

interfaåã între utilizator æi alte module

electronice. La cele 8 ieæiri se pot conecta

propriile montaje sau altele produse de la

Velleman cum ar fi: K8045 - afiæor de mesaje

cu LCD, K6714 - placã universalã cu relee,

K8000 - interfaåã cu calculatorul, K8023 -

telecomandã pe douã fire.

Iluminarea

Iluminarea de fundal este asiguratã de 8

LED-uri cu lupã. Acestea nu sunt îndreptate

direct cãtre privirea utilizatorului, ci cãtre o

suprafatã reflectorizantã, asigurându-se astfel

difuzia necesarã unei iluminãri aproape

uniforme a întregii suprafeåe sensibile. O

uniformizare mai bunã se poate obåine

micæorând gradul de transparenåã al

suportului de plastic dintre taste æi cablajul

imprimat, prin frecarea acestuia cu un

æmirghel foarte fin. Apãsarea pe butonul

"Backlight" va reduce intensitatea luminoasã

la un nivel potrivit pentru starea de aæteptare

(stand-by).                                                    

Acåionarea tastelor

Tastele se acåioneazã prin atingere. Nu este

necesarã o apãsare fermã ca în cazul unei
tastaturi obiænuite. Un set de alte 8 LED-uri

asociate fiecãrei taste, semnalizeazã activarea

sau dezactivarea ieæirii corespunzãtoare. Dacã

o tastã este setatã ca având reåinere, LED-ul

asociat se va aprinde sau se va stinge la

fiecare acåionare a acesteia. Dacã nu, LED-ul

va sta aprins doar pe durata apãsãrii tastei.

Fiecare acåionare a unei taste este urmatã de

închiderea sau deschiderea contactelor unui

releu, în scopul producerii sunetului specific

tastaturilor mecanice.

Softul pentru uC nu se oferã. Montajul se

oferã dub formã de kit dezasamblat.  ♦

Fig. 1

Schema electricã de principiu

a tastaturii programabile
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Mãsurarea practicã

a impedanåelor

în aparatura electronicã (III)

Norocel - Dragoº Codreanu

Facultatea Electronicã ºi Tc., UPB-CETTI

noroc@cadtieccp.pub.ro

Îmbunãtãåirea mãsurãrii

prin eliminarea unor elemente 

perturbatoare 

La începutul oricãrei sesiuni de lucru cu un

impedanåmetru utilizatorul trebuie sã cu-

noascã fenomenele æi elementele pertur-

batoare care pot afecta direct mãsurarea, un

exemplu edificator în acest sens fiind

evaluarea elementelor care, în mod natural, se

interpun între aparatul de mãsurã æi

dispozitivul aflat sub test. În acest scop multe

din impedanåmetrele moderne prezintã

facilitatea de calibrare a mãsurãrii prin

plasarea unor sarcini perfect adaptate, în gol

sau în scurt-circuit, tehnicã numitã æi

"compensare OPEN/SHORT/LOAD".  În cazul

impedanåmetrelor HP  (cu care a lucrat autorul

æi care se aflã în dotarea Centrului de
Electronicã Tehnologicã æi Tehnici dc

Interconectare) aceastã compensare mode-

leazã elementele plasate între impedanåmetru

æi dispozitivul/componenta de evaluat ca fiind

înglobate în cadrul unui diport liniar necunos-

cut, reprezentat de parametrii ABCD. Metoda

este puåin diferitã de tehnicile standard de

compensare OPEN/SHORT/LOAD întâlnite în

cazul altor echipamente de mãsurã. În cadrul

compensãrii OPEN/SHORT HP se presupune

cã diportul necunoscut este simetric. Introdu-

când aceastã restricåie, compensarea OPEN/

SHORT devine o metodã care nu mai necesitã

calibrarea LOAD pentru determinarea valorilor

parametrilor ABCD, eliminând practic aceæti

parametri din relaåia finalã de determinare a

impedanåei necunoscute. În figura 22 este

prezentatã configuraåia de mãsurã utilizatã.
Se poate scrie:

(1)

(2)

Impedanåa mãsuratã este datã de formula:

(3)

Compensare OPEN - când terminalele

UNKNOWN sunt în gol, curentul I2 este nul. În

aceste condiåii impedanåa mãsuratã în gol
(Zop-m) este:

(4)

Compensare SHORT - când terminalele

UNKNOWN sunt în scurt-circuit, tensiunea U2

este nulã. Impedanåa mãsuratã în scurt-circuit

(Zsc-m) este:

(5)

Condiåia la limitã pentru parametrii
ABCD - dacã diportul necunoscut este

În cadrul primelor douã pãråi ale acestui

articol au fost prezentate aspecte teoretice

ale metodelor æi tehnicilor utilizate pentru

lucrul cu impedanåmetrele moderne din

industria electronicã. Începând cu numãrul

de faåã vor fi prezentate exemple concrete

æi indicaåii inginereæti cu privire la

mãsurarea efectivã a dispozitivelor æi

componentelor reale. În plus, pe baza

tehnicilor de mãsurare care vor fi detaliate

în continuare, specialiætii implicaåi în

activitãåi de punere în funcåiune, testare

sau depanare cu ajutorul impedanåmetrelor

vor putea extinde gama de aplicaåii prin

gãsirea unor cazuri practice noi care sã

poatã fi rezolvate cu aceste aparate.
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simetric, parametrii A æi D sunt egali (A=D).

Mãsurarea DUT - când DUT se conec-

teazã în circuit, impedanåa sa (Zx) este datã de

relaåia:

(6)

Impedanåa mãsuratã a dispozitivului aflat

sub test este:

(7)

Din relaåia de mai sus se poate obåine

impedanåa necunoscutã a DUT:

(8)

Eliminând parametrii C æi D din ecuaåia de

mai sus, se obåine formula finalã a impedanåei

necunoscute Zx:

(9)

Se poate observa cu uæurinåã faptul cã

impedanåa necunoscutã nu mai depinde de

diportul care este plasat între aparat æi

dispozitivul/componenta de evaluat, cu alte

cuvinte mãsurarea impedanåei necunoscute

nu mai este afectatã de fenomenele æi

elementele perturbatoare care, imposibil de

evitat în viaåa realã, se interpun între

impedanåmetru æi respectiva componentã.

Mãsurarea componentelor

æi circuitelor pasive

Mãsurarea rezistoarelor

În general, valoarea rezistenåei unui circuit

sau unei componente este specificatã în

curent continuu. Totuæi, utilizarea unui rezistor

în domeniul frecvenåelor înalte (uzual peste

1MHz) conduce la apariåia unor fenomene

parazite care se manifestã prin reducerea

valorii rezistenåei efective. Circuitul echivalent

al unui rezistor tipic este dat în figura 23 iar

calculul impedanåei acestuia în formula 10.

Trebuie remarcat cã termenul ω2R1
2C1

2 din

cadrul pãråii reale va creæte proporåional cu

pãtratul frecvenåei, conducând astfel la

scãderea rezistenåei. Dependenåa impedanåei

de frecvenåã pe o scarã logaritmicã oferã

informaåii preåioase cu privire la depãrtarea

rezistorului real de rezistenåa purã odatã cu

creæterea frecvenåei. Din formula (10) se poate

deduce cã mai afectate de creæterea

frecvenåei sunt rezistoarele de valori mari

(fenomen care se poate observa grafic æi din

figura 24).

(10)

În figura 24 sunt prezentate câteva grafice

corespunzãtoare rãspunsurilor în frecvenåã

tipice în cazul mãsurãrii rezistoarelor (frec-

venåa - scarã logaritmicã). Utilizatorii trebuie

avertizaåi cã este de preferat ca un rezistor sã

fie utilizat în zona orizontalã a caracteristicii

deoarece numai acolo |Z| este egal sau

aproximativ egal cu valoarea de curent

continuu a rezistorului, deci cu valoarea

inscripåionatã pe corpul componentei (æi

consideratã în mod eronat de mulåi

electroniæti ca fiind o valoare absolut fixã în
toatã gama de frecvenåã).

Înainte de mãsurarea unui rezistor

utilizatorul trebuie sã realizeze o compensare

OPEN/SHORT a monturii de test. Pentru

rezistoare de valori mari mai importantã este

compensarea OPEN deoarece mãsurarea se

face asupra unei impedanåe înalte. Pentru

rezistoare de valori mici compensarea SHORT

este mai importantã deoarece mãsurarea se

face asupra unei impedanåe reduse.

Mãsurarea condensatoarelor

Alãturi de rezistor, condensatorul este una

din principalele componente utilizate în

electronicã. Dupã cum se cunoaæte,
condensatorul este alcãtuit dintr-un material

dielectric plasat între douã armãturi æi de

aceea condensatoarele se clasificã cel mai

uæor în conformitate cu tipul dielectricului

utilizat. Tabelul 5 prezintã cele mai uzuale

tipuri de dielectric æi domeniul aproximativ de

capacitate pentru condensatoarele ce conåin

dielectricul respectiv. Tabelul 6 oferã o

descriere succintã cu privire la caracteristicile

condensatoarelor, funcåie de dielectricul pe

care îl posedã. Parametrii care sunt în general

determinaåi la mãsurarea unui condensator

sunt capacitatea C, tangenta unghiului de

Fig. 22

Configuraåia de mãsurã pentru compensarea

OPEN/SHORT æi determinarea impedanåei necunoscute

Fig. 23

Circuitul echivalent

al rezistorului
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pierderi tgδ δ = D æi rezistenåa echivalentã serie

ESR.

Circuit echivalent tipic al unui condensator

real a fost prezentat în numãrul 07-08/2003
al revistei Conex Club, în figura 5 de la pagina

14. El cuprinde capacitatea utilã C1, de

interes în aplicaåiile practice, rezistenåa de

izolaåie R1, rezistenåa cauzatã de pierderile

prin polarizaåie R2 æi L1, L2, R3, R4

inductanåele æi rezistenåele terminalelor.

Acestea din urmã pot fi grupate sub forma a

numai douã elemente Lterm æi Rterm.

Când se mãsoarã un condensator trebuie

sã se ia în considerare elementele sale

parazite. Impedanåmetrele moderne realizea-

zã mãsurarea de capacitate în mod serie (Cs-

D, Cs-Rs) sau în mod paralel (Cp-D, Cp-Rp).

Trebuie reåinut cã valoarea

capacitãåii afiæate de

impedanåmetru (Cs sau Cp) nu este

totdeauna capacitatea realã C1

datoritã prezenåei elementelor

parazite. De exemplu, la mãsurarea

condensatorului din figura 5,

pagina 14, numãrul 07-08/2003 al
revistei (în modul Cs-Rs) capacitatea

Cs afiæatã este exprimatã prin

intermediul relaåiei 11. Cs va fi egalã cu C1

doar dacã Rp (Rp = R1 || R2) este suficient de

mare (1/Rp << 1) æi reactanåa inductivã este

suficient de micã, adicã neglijabilã (ωLterm <<

1/ωC1). În general, efectul lui Lterm este mai

semnificativ în domeniul frecvenåelor mai

înalte, unde Lterm nu mai este neglijabil. 

(11)

Totuæi, Rp poate fi trecut cu vederea în
multe cazuri. Pentru condensatoare de valoare

mare reactanåa lui C1 este mult mai micã decât

Rp æi deci impedanåa grupului paralel va fi

apropiatã de reactanåa lui C. Pentru

condensatoare de valoare micã, valoarea lui Rp

însãæi este deosebit de mare æi se ajunge la

aceeaæi concluzie. De aceea cele mai multe

dintre condensatoare pot fi reprezentate prin

circuitul RLC serie din figura 25. 

Figura 26 prezintã o caracteristicã tipicã de

rãspuns în frecvenåã al condensatoarelor

(impedanåa æi frecvenåa la scarã logaritmicã).

Se poate remarca prezenåa frecvenåei de

rezonanåã a circuitului æi faptul cã impedanåa

este de naturã inductivã pentru frecvenåe mai
mari decât aceasta. Condensatoarele trebuie

utilizate în prima parte a caracteristicii, cu

aproximaåie pânã la o frecvenåã de 10% din

valoarea frecvenåei proprii de rezonanåã.

Mãsurarea condensatoarelor trebuie fãcu-

tã cu precauåie, aceasta depinzând de valoa-

rea capacitãåii ce trebuie evaluatã. Mãsurarea

capacitãåilor mari este o mãsurare de impe-

danåã micã. În aceste condiåii utilizatorul

Fig. 24

Rãspunsul în frecvenåã

al rezistoarelor

TABEL 5 Tipuri de dielectric æi valori de capacitate pentru
condensatoare

Fig. 25

Circuitul echivalent practic al condensatorului

Fig. 26

Rãspunsul în

frecvenåã al

condensatoarelor
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Defecte de tastaturã

Tastatura este una din componentele de

bazã ale interfeåei telefon - utilizator. La multe

modele defectul provine chiar de la tastatura

propriu zisã (vezi modelul A2618; pe acest

gen de defect s-a insistat în numerele

precedente, deoarece are diverse simptome -

nu porneæte, se blocheazã, apeleazã singur

un numãr din agendã!, etc., deci este un

defect mai general, rezolvarea s-a fiind totuæi

la îndemânã). La alte modele, cum sunt T18

sau I888, defectele provin din tastaturã cu o

frecvenåã foarte micã, mai dese fiind cele

provocate de componentele ce asigurã

conexiunea dintre pad-urile tastaturii æi
controlerul telefonului.

Defecte de interfaåã ale tasturii

cu utilizatorul la I888

Butoanele de volum nu acåioneazã

Cu o cartelã SIM introdusã în telefon se

verificã funcåia de volum. Se urmãreæte

figura 1. Butoanele de volum acåioneazã pe

cablaj la padurile conectorului notat X820. Se

va mãsura cu un ohmmetru rezistenåa cãtre

masã a acestor pini, care trebuie sã fie mai

mare de 1MΩ.

Dacã valoarea mãsuratã este mult mai

micã, pentru pinul 1 se verificã C659 æi C689,

pentru pinul 2 C658 æi C688, iar pentru cel

de-al treilea C657 æi C687. Dacã defectul
persistã, cel mai probabil cã este nefuncåional

Service GSM (XII)

Prezentare hardware 
ºi defecte tipice

Croif V. Constantin
redacþie@conexclub.ro

Fig. 1 

Fotografie explicativã

pentru analiza

funcåiei de volum

Prezentarea defectelor de interfaåã la

telefoanele Ericsson a ajuns la capitolul

"probleme de tastaturã". În episoadele

precedente s-a tot fãcut trimitere la

modelul A2618, respectiv la defectul sãu

tipic de tastaturã, poate cel mai constant

defect întâlnit în activitatea de service æi

care genera æi probleme auxiliare.

Rezolvarea defectului la A2618 a fost

prezentatã. Se vor studia douã modele,

deja cunoscut cititorilor, modelul T18 æi aæa

cum s-a cerut în multe scrisori, un model

mai vechi I888, predecesorul æi ruda

apropiatã a lui T10. Cititorilor care s-au

adresat redacåiei cã doresc æi prezentarea

altor modele de telefoane nu le ceream

decãt rãbdare, domeniul este interesant,

dar nu poate ocupa tot spaåiul revistei,

preferinåele æi domeniile de interes fiind

variate. Scopul serialului este de a

familiariza cu "hard-ul" unor familii de

terminale æi modalitatea de a aborda æi a

urmãri un defect.
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controlerul D600 (figura 2), el gestionând æi

analizând practic comenzile primite de la
utilizator. În figura 3 se prezintã schematic

diagrama de conexiuni dintre pad-urile

tastaturii æi controler. Butonul Flip nu este

extern, el fiind acåionat de clapeta ce

protejeazã tastatura. Se vor verifica pe

cablajul imprimat traseele corespunzãtoare

între pinii X820 æi cei ai lui D600. Dacã nu

existã întrerupere pe cablaj, atunci foarte

probabil cã D600 este defect sau are pini cu

lipituri reci. Înlocuirea sa este mai dificilã. Se va

încerca refacerea lipiturilor reci cu ajutorul

unei staåii de aer cald SMT, dupã ce s-a aplicat

în prealabil, peste D600, o soluåie de fluidiza-

re, termoconductivã (Flux SK, de exemplu).

Telefonul nu reacåioneazã

la manevrarea clapetei

Clapeta are în partea de jos un mic "pin"

de plastic de cca. 2…2,5mm care atunci când

este în poziåie închis apasã (printr-un orificiu al

carcasei telefonului) pe tasta corespunzã-

toare, notatã Flip în schema din figura 3 æi

evidenåiatã în figura 4. Este lesne de înåeles cã

defectul poate fi de cele mai multe ori

mecanic, fãrã a se intra în detalii. Pentru un

defect electric se verificã traseele de cablaj

conform schemei din figura 3.

Una sau mai multe taste

nu acåioneazã

Cu telefonul dezasamblat se alimenteazã

placa de circuit imprimat de la o sursã de

tensiune (3,6…3,8V, minim 200mA). Dupã

cum se remarcã în schema din figura 3,

butonul No lucreazã diferit de celelalte; pe el

se mãsoarã 4,8V. Pe o linie completã a matricii

tastaturii trebuie sã existe tensiune de 3,2V

(denumitã VDIG æi generatã de sursa

telefonului), iar lipsa ei impune mãsurarea sa

la pinul corespunzãtor al lui D600. Dacã

lipseæte, se înlocuieæte D600. Mai pot exista

lipituri reci la pinii 1, 120…128 de la D600.

Bineînåeles, se verificã dacã sunt depuneri de

murdãrie pe unul din pad-uri sau dacã au
pãtruns lichide în zona tastaturii.

Dacã tensiunea de 3,2V lipseæte doar de pe

un pad al unei linii (vezi figura 3, nu lucreazã tasta

1, dar 3 æi 2 opereazã), atunci cablajul este defect.

Similar se procedeazã æi pentru o coloanã

a matricii (referinåa este pinul notat E).

Defecte de interfaåã a tasturii

cu utilizatorul la T18

Butoanele de volum nu acåioneazã

Defectele sunt similare cu cele de la

Fig. 3

Schema electricã de principiu a sistemului tasaturã

- controler D600

Fig. 4

Explicativ pentru

modul de mãsurare

a tensiunilor la

pad-urile tastaturii,

pe liniile æi coloanele

matricii sale

Fig. 2

Poziåia controlerului D600 (pentru tastaturã) pe PCB la modelul

I888
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6138, 6150, 6150e, 6160, 6161, 6162,

6185, 6188, 6190, 6210, 6250, 7110, 7160,

7190, 8210, 8250, 8260, 8270, 8290, 8810,

8850, 8855, 8860, 8890, 9210, 9290.

Consideraåii importante

Schema electricã prezentatã mai este

denumitã æi Interfaåã Dejan Light deoarece

permite rescrierea memoriei program (softul)

în totalitate (full flash), însã nu permite

realizarea de up-grade paråial, de exemplu

numai la pachetul de limbã al meniului. În

acest ultim caz programul de up-grade

(pachet limbã, IMEI-ul, ID-ul, etc.) realizat de

Dejan (se poate procura de pe Internet în

variantã free) solicitã un “box” suplimentar

(cheie hard, însã æi aici azi multe site-uri oferã

o variantã cu uC PIC, plus programul

.hex). În concluzie, dacã se doreæte a se

rescrie, din diverse motive, soft-ul

telefonului trebuie sã se ætie cã practic

telefonul respectiv va fi o "clonã" a celui

de pe care a fost preluat (citit) softul,

inclusiv pachetul de limbã, tip melodie

sonerie, screen server, atenåie! IMEI, etc.

Pentru a reveni la IMEI-ul original trebuie

fãcut up-grade, altfel telefonul nu va mai

intra în reåeaua operatorului pentru care

are SIM-cardul, deoarece IMEI-ul

telefonului nu corespunde cu cel al
softului înscris. 

Dacã pentru cel avizat IMEI-ul nu este

o problemã, atunci un up-grade de IMEI

al telefonului (dar la cel nou înscris, nu la

cel vechi!), se poate realiza cu un

program, tot free, de unlock (Nokia

Eprom Tools) de pe Internet, care

utilizeazã interfaåa serialã pe MBus

prezentatã în numãrul precedent.

Cei avizaåi sunt îndrumaåi sã se

informeze cât mai exact înainte de a

trece la o astfel de operaåiune asupra

telefonului. Autorii nu sunt rãspunzãtori

pentru eventuala utilizare improprie a

interfeåei sau a softurilor, respectiv de
defectarea telefoanelor din motive de

manevrare defectuoasã a instrumentelor.

Acelaæi mesaj îl oferã æi realizatorii

programelor de "flasher" Dejan v1.0

("Dejan flashing tool") sau Rolis v4.71

("Nokia DCT3 flasher by Rolis), pe care le

recomandãm la utilizarea interfeåei. Inutil

a reaminti de unde se pot prelua aceste

programe!

Interfaåa se recomandã a se utiliza

când pe display-ul telefonului apare

mesajul "Contact Service" sau nu mai

primeæte comanda de start ("nu porneæte").

Descrierea schemei electrice

Interfaåa se conecteazã la portul paralel al

calculatorului printr-o mufã DB25, în cazul de

faåã tip tatã. Alimentarea se realizeazã direct

din portul paralel prin cele douã diode.

Condensatorul realizeazã filtrajul tensiunii. La

ieæire (cãtre telefon) se poate monta fie o

mufã tip DB9, fie o baretã tip "pin head"

(care poate fi achiziåionatã de la Conex

Electronic). Autorii au optat pentru varianta

cea din urmã, din motiv de volum æi greutate,

însã opåiunea este a utilizatorului. Cablajul a

fost realizat în ambele variante.

Pentru facilitarea comunicaåiei se utilizeazã

buffere inversoare de tipul  74HC04 sau

74HC14 (74HCT14) - care sunt inversoare

Trigger - Schmitt de mare vitezã, cu o bunã

imunitate la zgomot.

De la conectorul JP1 semnalele Tx, Rx,

MBus, Vpp æi BTemp, se aplicã la conectorul

telefonului funcåie de tip (doar modelul 3210,

din cele mai cunoscute, utilizeazã toåi pinii de

la interfaåã, respectiv în plus semanlele Vpp -

tensiune programare æi BTemp). Corespon-

denåa este prezentatã în figura 2, pentru cele

mai uzuale telefoane din gama DCT3: 3210,
3310, 5110 (6110), 8210. Restul se gãseæte

de altfel, pe Internet.

Observaåii practice importante

Experimentele s-au realizat pe mai multe

calculatoare observându-se diverse diferenåe.

La o mãsurare atentã se poate descoperi pe

pinii 3 æi 5 ai portului paralel, care alimenteazã

interfaåa, diverse valori de tensiuni, cea

standard fiind de 5V. S-au gãsit æi 5V, dar æi

3,2V. 

- continuare în pagina 24 -

Fig. 2

Corespondenåa între pinii interfeåei æi cei ai

câtorva modele de telefoane mai uzuale

Fig. 3

Cablajele imprimate ale interfeåei



16

electronicã auto

OCTOMBRIE  2003

M
ontajul prezentat atenåioneazã

conducãtorul auto asupra existenåei

tensiunii de alimentare a bujiei la

bornele acesteia - prin aprinderea continuã a

unui LED, æi dupã timpul de încãlzire

recomandat - prin aprinderea pulsatorie a

aceluiaæi LED, asupra faptului cã tensiunea de

alimentare a bujiei trebuie opritã æi poate fi

acåionat electromotorul în vederea pornirii.

Schema electricã este datã în figura 1 æi
conåine douã circuite integrate foarte

rãspândite æi în acelaæi timp foarte ieftine: un

timer 555 æi un circuit CMOS de tipul 4011

care încapsuleazã patru poråi ªI-NU clasice.

Alimentarea montajului se face direct din

tensiunea de alimentare a bujiei (+12Vcc),

curentul consumat fiind de aproximativ

25mA.

Descriere constructivã

æi funcåionalã

Dupã alimentarea cu tensiune a bujiei,

condensatorul C1 începe sã se încarce prin

rezistoarele R1 æi R2. Condensatorul fiind
iniåial descãrcat, potenåialul terminalelor PS æi

PJ va fi egal cu tensiunea de alimentare a

circuitelor integrate; în consecinåã, ieæirea

circuitului CI1 va avea valoarea de 0V, care va

inhiba prin intermediul poråii P3 a circuitului

integrat CI2, oscilaåiile obåinute cu ajutorul

poråilor P1 æi P2. Tensiunea obåinutã la ieæirea

poråii P3 va fi egalã cu cea de alimentare

(+Vcc); tranzistorul T1 va fi comandat æi va

intra în conducåie în regiunea de saturaåie.

LED-ul D1 se va aprinde continuu, curentul

prin acesta fiind limitat de rezistorul R6 la o

valoare de aproximativ 15mA. Timpul în care

led-ul este aprins continuu trebuie sã coincidã

cu timpul recomandat pentru încãlzirea bujiei

(de regulã 20 ... 30s) æi poate fi calculat cu

formula:

ττ = 1,1 . (R1 + R2) . C1

Pentru obåinerea unor durate de timp

foarte precise, se va tatona valoarea rezis-

torului R2. A fost evitatã utilizarea unui poten-

åiometru sau semireglabil pentru efectuarea
reglajului, deoarece contactele mobile ale

acestora pot fi afectate în timp de vibraåiile

mari ale motoarelor Diesel.

Odatã cu încãrcarea condensatorului C1,

potenåialul terminalelor PS æi PJ scade spre

valoarea 0; în momentul scãderii sub pragul

de 1/ 3 Vcc, ieæirea circuitului integrat devine

activã (+Vcc). Aceastã tensiune va permite

trecerea oscilaåiilor prin poarta P3 æi comanda

intermitentã a tranzistorului T1. LED-ul D1 se

va aprinde în acest caz pulsator, aceastã stare

menåinându-se pânã la oprirea tensiunii de

alimentare a montajului. Frecvenåa de

aprindere a LED-ului poate fi modificatã prin

schimbarea valorii rezistorului R4 în limitele
10...100kΩ. Rezistorul R5 limiteazã curentul

furnizat de poarta P3. Condensatorul C2

realizeazã un filtraj suplimentar intern

circuitului integrat CI1. Decuplarea tensiunii

de alimentare a acestui circuit este fãcutã prin

C3, plasat cât mai aproape de terminalul de

alimentare. Intrãrile poråii P4 (terminalele 12 æi

13 ale CI2) vor fi conectate la +Vcc (terminalul

14 al aceluiaæi circuit integrat), pentru evitarea

unor potenåiale flotante ale acestor terminale.

Pentru o bunã stabilitate în funcåionare s-a

optat pentru o tensiune stabilizatã de

alimentare a montajului, de 7,5Vcc, obåinutã

Indicator 
pentru alimentarea
bujiilor incandescente
Leonard Lazãr
lazarleo@yahoo.com

Pornirea motoarelor Diesel pe timp de iarnã

când temperatura scade sub 0°C, poate fi

dificilã. Cu ajutorul bujiilor incandescente

pot fi rezolvate în bunã mãsurã problemele

care apar, dar utilizarea acestora trebuie

fãcutã cu precauåie, respectând timpul de

alimentare cu tensiune electricã, specificat

de producãtor. Alimentarea bujiilor

incandescente un interval de timp mai mare

decât cel recomandat, conduce pe de o

parte la scurtarea duratei de viaåã a

acestora æi chiar la arderea lor, æi pe de altã

parte la suprasolicitarea bateriei de

acumulatoare care în condiåiile unor

temperaturi scãzute îæi diminueazã simåitor

capacitatea nominalã.
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reåelei. Printre ele amintim necesitatea unui

întreruptor de reåea care sã întrerupã ambele
conductoare alte tensiunii de alimentare,

monatat în aval faåã de XP2 æi a unei carcase

total izolate æi la care toate elementele de

reglaj care vin în contact cu operatorul trebuie

sã aibã tijele de acåionare izolate. Trebuie

realizatã o bunã împãmântare a corpului

letconului, o execuåie îngrijitã, utilzarea unor

cordoane de legãturã, a unor ætechere æi prize

de  bunã calitate.  Toate conexiunile la

diferitele borne ale aparatelor trebuie utilizate

cu tuburi de material izolant. Nu se vor

efectua reglaje æi nu se vor atinge piesele din

interiorul aparatului decât dupã deconectarea

acestuia de la reåea. Eventualele mãsurãtori se

vor face cu precauåie maximã, numai cu
cordoane æi sonde bine izolate. 

Mai mult, anumite componente din

interiorul aparatului pot fi fierbinåi în timpul

funcåionãrii sau în caz de defect. Acestea pot

provoca arsuri superficiale destul de

supãrãtoare.

Pentru verificarea aparatului se scot

circuitele integrate din socluri æi, fãrã a

conecta montajul la reåea, se aplicã în paralel

cu VZ1, dintr-o sursã de laborator (cu limitare

curent la100mA) o tensiune de 8...9V. Se

verificã existenåa unei tensiuni de alimentare

corecte la pinii 7 æi 14 ai circuitelor integrate.

Aceasta trebuie sã fie cuprinsã aproximativ

între 7,3 æi 8,3V. Se verificã cu un osciloscop
existenåa unei oscilaåii de joasã frecvenåã, cu

perioada variabilã din RV1, la pinul 11 al lui

V1. În locul osciloscopului se poate utiliza æi

un voltmetru magnetolelectric sau analogic

cu rezistenåã internã mare. Conectat la pinul

11 al lui V1, prin varierea lui RV1 se poate

mãsura o tensiune variabilã între zero æi cca.

4,5V. Se deconecteazã sursa de laborator æi se

scot circuitele integrate. Se conecteazã

aparatul la reåea fãrã sarcinã. Lampa martor

trebuie sã fie stinsã. Dacã aceasta este

aprinsã, se deconecteazã aparatul de reåea æi

se reverificã montajul. Dacã totul este în

regulã, cu aparatul deconectat de la reåea se

introduc circuitele integrate în socluri. Se
conecteazã un letcon, în prealabil verificat

pentru a nu fi în scurtcircuit, la ieæire. Dacã

lampa cu neon lumineazã slab sau este

instabilã o cauzã ar putea fi un curent

insuficient pe poartã aplicat tiristorului. Se

încearcã micæorarea lui R5, la limitã trebuie

utilizat un tiristor mai sensibil pe poartã. 

Dacã lampa martor stã aprinsã continuu,

chiar dupã un timp suficient de lung, se

verificã semnalul de pinul 10 al lui V2. Dacã

aici nu avem semnal este posibil sã fie ceva

defect pe lanåul de prelucrare a semnalului de

sincronizare. Se verificã semnalul la ieæirea

divizorului R3, R4. Este

posibil sã se fi defectat V2.

Se verificã oscilaåia gene-

ratã de V1. Dacã aici sunt

probleme este posibil ca

VD3, VD4 sã fie defecte

sau V1 sã fie defect.

În timpul funcåionãrii se

verificã (cu atenåie, respec-

tând prescripåiile de elec-

trosecuritate) tensiunea de

alimentare a circuitelor in-

tegrate V1, V2. Aceasta, în
funcåie de amorsarea tiris-

torului, trebuie sã fluctueze

cu maximum 0,6V. Dacã

nu existã tensiune de

alimentare este posibil ca

VD1 sau C1 sã fie defecte.

Dacã tensiunea de alimen-

tare este de cca. 0,7V este

posbil ca dioda stabili-

zatoare sã fie montatã

invers. În acest caz ea se

poate încãlzi excesiv.

Se recomandã utilizarea numai a compo-

nentelor de bunã calitate, preferabil noi,
pentru a evita accidentãrile.   ♦

Fig. 3

Cablajul pãråii de comandã

Fig. 4

Amplasarea componentelor
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un montaj care ar putea fi folosit ca o

încuietoare electricã pentru uæã. Citirea

numãrului de 64 de biåi este începutã la

efectuarea contactului fizic cu memoria

touch. Rezultatul citirii este comparat cu alte

numere memorate în memoria EEPROM a

microcontrolerului de microcontrolerul însuæi.

Dacã numãrul din "touch memory" este
identic cu unele din numerele stocate în

EEPROM-ul microcontrolerului, un releu este

activat pentru douã secunde. Dacã montajul

este folosit ca încuietoare de uæã, yalla este

acåionatã æi uæa se poate deschide. În timpul

acestui interval se aude un sunet de la un

buzzer piezo. Frecvenåa trebuie sã fie în jur de

4kHz. Aceasta este frecvenåa de rezonanåã a

buzzerului, pentru a face sunetul mai audibil.

Din schemã este clar cã "hard-ul" montajului

este foarte simplu. S-a ales microcontrolerul

ATMEL AT90S1200. Acesta nu are nevoie de

rezistoare de "pull-up", pentru cã ele sunt

deja implementate în µC. Releul este

alimentat de tensiunea de 5V. Cei interesaåi
de a lucra cu dispozitive de înregistrare a

timpului æi alte aplicaåii cu "touch memory",

pot obåine informaåii de la CardWare.     

Citirea Memoriei  TOUCH

cu µC AVR1200

;*Includes*
.include "1200def.inc"
;* Pin Definitions*
.equ RxD =6
.equ TxD =0
.equ LED =2 
;*Global Register Variables*
.def greska =r16
.def temp1 =r17

.def temp2 =r18

.def temp3 =r19

.def acca =r20

.def accb =r21

.def ZL =r30

.def ZH =r31 
;* Interrupt Vectors*
rjmp RESET
;*************
;* FUNCTION
;*
;* w30us (1+(1+2)*79+4=242=30.25us)
;*************
w30us:
ldi temp1,79 ;1~
tloop1: dec temp1 ;1~
brne tloop1 ;2~ 1+(1+2)*79+4=242=30.25us
ret ;4~
;*************
;* FUNCTION
;*
;* w5us
;*************
w5us:
ldi temp1,12 ;1~
tloop2: dec temp1 ;1~
brne tloop2 ;2~ 1+(1+2)*13+4=242=5.5us
ret ;4~
;*************
;* FUNCTION
;*
;* w480us
;*************
w480us:
ldi temp1,0x5
tl13: ldi temp2,0xff
tl12: dec temp2
brne tl12
dec temp1
brne tl13
ret
;*************
;* FUNCTION
;*
;* w300us
;*************
w300us:
ldi temp1,0x4
tl23: ldi temp2,0xff
tl22: dec temp2
brne tl22
dec temp1
brne tl23
ret

;*************
;* FUNCTION
;*
;* w200ms
;*************
w200ms: ldi temp3, 16 ;1~
tl3: ldi temp2, 0x82 ;1~
tl2: ldi temp1, 0xff ;1~
tl1: dec temp1 ;1~
brne tl1 ;2~
dec temp2 ;1~
brne tl2 ;2~
dec temp3 ;1~
brne tl3 ;2~
ret ;4~
;*************
;* FUNCTION
;*
;* test
;*************
test: sbi PORTD,0 ; Tx =1
rcall w480us
cbi PORTD,0 ; Tx =0
rcall w30us
rcall w30us
rcall ima
ret
;*************
;* FUNCTION
;*
;* ima
;*************
ima: in acca,pind
andi acca,0x40
brne l2
ldi greska,0x02
l2: rcall w480us
ret
;*************
;* FUNCTION
;*
;* citanje/read
;*************
citanje:
rcall w_one
rcall w_one
rcall w_zero
rcall w_zero
rcall w_one
rcall w_one
rcall w_zero
rcall w_zero
ret
;*************



;* FUNCTION
;*
;* w_one
;*************
w_one:
sbi portd,TxD
rcall w5us
cbi portd,TxD
rcall w60us
ret
;*************
;* FUNCTION
;*
;* w_zero
;*************
w_zero:
sbi portd,TxD
rcall w60us
cbi portd,TxD
rcall w5us
ret
;*********************************
;* FUNCTION
;*
;* w60us (1+(1+2)*160+4=125~=60.62us
;*********************************
w60us:
ldi temp1,160 ;1~
tl4: dec temp1 ;1~
brne tl4 ;2~
ret ;4~
;*********************************
;* FUNCTION
;*

;* read_no
;*********************************
read_no:
clr ZH
ldi ZL,0x08
rl2: dec ZL
ldi temp3,0x08
clr acca
rl1: asr acca
andi acca,0x7f
sbi portd,TxD
nop
nop
nop
nop
cbi portd,TxD
rcall w5us
in accb,pind
lsl accb
andi accb,0x80
rcall w60us
add acca,accb
dec temp3
brne rl1
st Z,acca
cpi ZL,0x00
brne rl2
ret
;*************
;* FUNCTION
;*
;* r_bit
;*************
EERead_seq:

in temp1,EEAR ;get address
inc temp1 ;increment address
out EEAR,temp1 ;output address
sbi EECR,EERE ;set EEPROM Read strobe
;This instruction takes 4 clock cycles since
;it halts the CPU for two clock cycles
sbi EECR,EERE ;set EEPROM Read strobe 2nd time
;This instruction takes 4 clock cycles since
;it halts the CPU for two clock cycles
in temp2,EEDR ;get data
ret
;***** Copy 8 bytes of EEPROM to registers
copy:
out EEAR,accb ;EEAR <- $ff (start address - 1)
ldi ZL,8 ;Z-pointer points to r8
loop2: rcall EERead_seq ;get EEPROM data
st Z,temp2 ;store to SRAM
inc ZL
cpi ZL,16 ;reached the end?
brne loop2 ;if not, loop more
ret
;*************
;* FUNCTION
;*
;* provera/checking
;*************
provera:
ldi temp3,0x08
mov acca,r0
mov accb,r8
rcall lp1

- continuare în pagina 47 -
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- urmare din pagina 15 -

S-a remarcat cã interfaåa funcåioneazã

stabil æi sigur cu inversor Trigger - Schmitt æi la
o tensiune de alimentare apropiatã de 5V, atât

cât este necesar pentru tensiunea de

programare Vpp.

Cel mai sigur se recomandã alimentarea

externã cu 5V stabilizat æi eliminarea celor 2

diode din montaj, dacã sunt dubii asupra a

ceea ce oferã portul paralel sau dacã interfaåa

nu lucreazã, iar programul Rolis dã mesaje de

eroare (care sunt destul de exacte! æi de un

real ajutor). Cablul de legãturã de la port la

interfaåã nu trebuie sã fie mai mare de 1m,

eventual ecranat.

Înainte de a rescrie memoria unui telefon

se recomandã ca programul original sã fie citit

æi salvat (ca soluåie de back-up) pentru a fi
rescris în cazuri excepåionale!

Se recomandã familiarizarea cu programul

utilizat (recomandãm cel realizat de Rolis)

înainte de a se trece la experimente practice

directe pe telefon.

Pentru alte lãmuriri suplimentare (asupra

schemei, programelor, realizarea practicã,

etc.) autorii vã stau la dispoziåie prin e-mail.

Ca urmare a simplitãåii constructive s-a

utilizat direct un cablaj de test pe care s-au

aplicat desenele printate ale amplasãrii

componetelor æi a cablajului pentru uæurinåã

în realizare.   ♦

Fig. 4

Fig. 5 Programul flasher Rolis v4.71

Programul Dejan Flashing Tool v1.0
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Î
ncã din anul 1954, când a luat fiinåã, Finder

îæi desfãæoarã activitatea exclusiv în

domeniul releelor, de la cele clasice la cele

dedicate, cum sunt cele de timp. Azi,

compania produce peste 7000 de modele

diferite de relee æi accesorii, grupate pe cate-

gorii diverse: relee pentru cablajele imprimate

(PCB Relays), relee pentru industrie, interfeåe

cu relee, socluri pentru releele industriale,

relee de timp multifuncåionale, precum æi o

gamã dediacatã de relee cu funcåii speciale
pentru aplicaåii rezidenåiale (timere, crepus-

culare, etc.).

Aæa cum se amintea mai sus, Finder a fost

înfiinåatã în anul 1954 de Piero Giordanino, la

Almese lângã Torino, în nord-vestul Italiei,

unde 11 ani mai târziu este deschisã prima

linie de fabricaåie æi începe producåia celei mai

cunoscute serii, notatã 60 - Relee de 10A de

uz general. Fiecãrei game de relee îi este

atribuitã o serie din douã cifre, releele de timp

fãcând parte din seria 8x, de exemplu. În

urmã cu câåiva ani, în revista Conex Club au

fost prezentate trei relee de timp existente la

Conex Electronic, iar cei ce îæi amintesc,

probabil cã au remarcat diversitatea funcåiilor
(programelor) înglobate într-un volum aæa de

mic (vezi fotografiile), ele putând concura cu

montajele electronice realizate în acest scop

(cu microcontroler, mai puåin afiæorul).

Gama timer-elor a fost introdusã în fabri-

caåie în anul 1993.

Producåia releelor se face azi în patru

fabrici deschise de-a lungul anilor, astfel: la

Almese unde se aflã æi sediul social amintit

mai sus, Sanfront lângã Cuneo, tot în nord-

vestul Italiei (1974), la Saint Jean de

Maurienne - sud-estul Franåei (1991) æi la

Valencia în Spania, fabricã deschisã recent, în

anul 2001, în urma achiziåiei producãtorului

local Eichhoff Reles. 

Din anul 1996 Finder utilizeazã o linie com-

plet automatizatã pentru noile generaåii de

relee pentru PCB.

Compania are filiale proprii în multe åãri

din Europa (Germania, Ungaria, Portugalia,

etc.), fiind prezentã æi pe continentele de Nord

æi Sud American. Surprinde faptul cã, spre

deosebire de mulåi alåi producãtori de

componente, nu are o filialã în Asia!

Produsele Finder sunt realizate sub

supraveghere atentã, ele fiind certificate

ISO9001 æi ISO14001 æi primind certificatul de

omologare în mai toate åãrile din Europa.
Din punct de vedre al suportului informativ

pentru tehnicieni, acesta este deosebit de

generos, de pe site-ul www.finder.it putând fi

extrase caracteristicile tehnice ale fiecãrei serii

produse, cât æi cataloage în format .pdf. Este

disponibil æi un catalog on-line. Se pot procura

diverse cãråi, cataloage sau broæuri tipãrite,

dedicate tehnicienilor, pe categorii. Ca ajutor

suplimentar, site-ul este disponibil în mai

multe limbi de circulaåie internaåionalã.

În curând Finder v-a împlini 50 de ani de

activitate, prilej cu care æi revista Conex Club îi

ureazã cât mai mulåi.   ♦

Carte de vizitã

www.finder.itÎntâlnite în aparatura electricã sau

electronicã din industrie sau a celei de larg

consum, releele Finder sunt un însemn al

garanåiei acordate. Realizate într-o gamã

diversã, de la cele clasice pentru PCB

(cablaje imprimate), la cele de timp sau

crepusculare - industriale, releele Finder

sunt cunoscute deopotrivã de electroniætii æi

electricienii proiectanåi sau instalatori.

Sã vedem însã, cine este de fapt

producãtorul acestor componente, într-o

scurtã incursiune în istoria sa.
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Aæa cum deja i-am informat pe cititorii

revistei ConexClub încã din nr. 47-48 (7-

8/2003), dupã ce vom încheia prezentarea

generatorului de funcåii ICL8038, vom

continua cu XR2206, produs de firma EXAR

(din S.U.A). Acest circuit integrat este un

generator de funcåii care produce semnale

sinusoidale, dreptunghiulare, în dinte de

firerãstrãu æi triunghiulare, fiind foarte util

în laboratorul oricãrui electronist

constructor, amator sau profesionist.

P
rin generator de funcåii se înåelege un

generator de semnale care poate

sintetiza o funcåie oarecare de timp.

Aceastã funcåie este, de regulã, sinusoidalã,

dreptunghiularã sau triunghiularã (dar poate

fi æi exponenåialã, parabolicã, logaritmicã etc.)
Aceste douã C.I., ICL8038 æi XR2206,

alãturi de MAX038 (care a fost prezentat în

nr. 3/2003 al revistei æi asupra cãruia ne

propunem sã revenim cu un alt articol)

alcãtuiesc "triada" generatoarelor de funcåii

integrate, care este astãzi disponibilã pe piaåa

de componente.

Facem precizarea cã firma EXAR (SUA) a

mai realizat generatoare de funcåii integrate,

XR205 fiind primul astfel de generator

monolitic. El nu mai este astãzi disponibil pe

piaåã æi, de aceea, nu are rost sã-l prezentãm.

ªi în åara noastrã au fost proiectate æi

produse la fostul ICCE (Institutul de Cercetãri

pentru Componente Electronice) generatoare

de funcåii monolitice. Este vorba despre

ROB8125 (model de referinåã XR2206-EXAR)

æi cuplul ROB8015 - ROB8122.
Circuitul ROB8125 nu este similar, în ceea

ce priveæte caracteristicile sale tehnice cu

modelul sãu de referinåã (XR2206), dar

diferenåele sunt nesemnificative æi el poate fi

utilizat cu succes în montajele date în acest

articol. Singura precauåie majorã, în cazul

utilizãrii lui ROB8125, este menåinerea

tensiunii de alimentare în limitele 12V...20V

(se recomandã tensiunea de 15V).

În ceea ce priveæte cuplul ROB8015 -

ROB8122, primul este un generator de

semnale dreptunghiulare æi triunghiulare, iar

XR2206

Generator

de funcþii (I)

ªerban Naicu
electronica@voxline.ro

Fig. 1

Capsula circuitului integrat XE2206
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cel de-al doilea reprezintã un formator

sinusoidal.

Dar astãzi, în magazinele specializate de

componente electronice se mai gãsesc

ICL8038, XR2206 æi MAX038, ultimul la

preåuri mari, de peste un milion de lei (fiind un

generator de frecvenåã ridicatã).

În ceea ce priveæte formele de undã

disponibile la ieæirea generatoarelor de funcåii,

cele trei tipuri principale de C.I. se

caracterizeazã prin urmãtoarele:

© ICL 8038 livreazã simultan cele 3 forme

de undã (sinusoidalã, triunghiularã æi

dreptunghiularã), având pentru fiecare
dintre acestea o ieæire distinctã;

© XR2206 dispune de o ieæire pentru

semnal dreptunghiular æi încã o ieæire la

care, prin comutare, se livreazã fie

semnal triunghiular, fie semnal

sinusoidal;

© MAX038 are o singurã ieæire la care se

selecteazã, prin comutare, una dintre

cele 3 forme de undã, sinusoidalã,

triunghiularã sau dreptunghiularã.

Domeniul de baleiaj în frecvenåã pentru

cele 3 circuite integrate este urmãtorul:

• 2000:1 la XR2206;

• 1000:1 la ICL8038;

• 350:1 la MAX038.

Schema bloc, semnificaåia pinilor,

funcåionare 

Capsula circuitului integrat XR2206,

împreunã cu schema bloc internã æi

semnificaåia pinilor (terminalelor) sunt

prezentate în figura 1. Capsula este de tip DIL

(Dual In Line) cu 16 pini, având urmãtoarea

semnificaåie:

1 - intrare de control pentru MA (modu-

laåia de amplitudine);
2 - ieæire pentru semnalul sinusoidal sau

triunghiular;

3 - corecåia simetriei în c.c. æi controlul

nivelului la ieæirea pentru semnalul triun-

ghiular / sinusoidal;

4 - plusul sursei de alimentare (+Vcc);

5, 6 - condensator (capacitate) de tempo-

rizare;

7,8 - rezistoare de temporizare;

9 - intrare FSK;

10 - ieæirea pentru tensiunea de referinåã

stabilizatã termic (bypass);

11 - ieæirea de sincronizare (pentru semnal

dreptunghiular);

12 - masa (minusul sur-

sei de alimentare);

13, 14 - reglajul formei

semnalului sinusoidal;

15, 16 - reglajul sime-

triei semnalului triun-

ghiular sau sinusoidal.

Circuitul XR2206 re-

prezintã un generator de

semnale (de funcåii) mo-

nolitic, care produce trei

forme de undã, putând
genera simultan semnal

dreptunghiular æi semnal

triunghiular/sinusoidal

(prin comutare). Domeniul

sãu de frecvenåã este

foarte larg, respectiv 8

octave.

Utilizând un numãr mic

de componente externe,

se pot regla frecvenåa,

amplitudinea, simetria æi

factorul de umplere al

semnalelor furnizate de

generator. La semnalele

sinusoidale se poate asi-
gura reglarea externã a

formei acestora (factorul de distorsiune

armonicã), la pinii 13-14.

XR2206 dispune æi de alte posibilitãåi, cum

ar fi posibilitatea modulaåiei de amplitudine æi

de frecvenåã (inclusiv baleiaj în frecvenåã),

precum æi FSK sau PSK.

Generatorul de funcåii XR2206 poate fi

folosit pentru realizarea de oscilatoare,

oscilatoare comandate, generatoare com-

plexe de funcåii, modulatoare MA, MF, FSK,

PSK, convertoare curent-frecvenåã sau

tensiune-frecvenåã.

Schema bloc internã cuprinde, dupã cum

se poate observa, patru blocuri funcåionale
principale: un oscilator comandat în tensiune

(Vco), un multiplicator analogic æi formator

pentru semnalul sinusoidal, un amplificator

tampon, având câætigul unitar æi un

anasamblu de comutatoare de curent.

Oscilatorul comandat în tensiune (VCO)

este de tipul cu condensator flotant. Curentul

de încãrcare / descãrcare (æi implicit frecvenåa

de oscilaåie) depind de valoarea rezistorului

extern de temporizare (conectatã la unul

dintre pinii 7 sau 8). Oscilatorul genereazã

simultan douã forme de undã, triunghiularã

(simetricã sau asimetricã) æi dreptunghiularã

Fig. 2

Schema tipicã de utilizare a circuitului XR2206
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(având factorul de umplere variabil).

Comanda în curent a oscilatorului

comandat în tensiune (VCO) se face fie prin

rezistenåele de temporizare de la pinii 7 æi 8,

fie printr-o tensiune aplicatã pe aceæti pini

(prin intermediul rezistenåelor de limitare). În

ultima situaåie, se poate obåine modulaåia de

frecvenåã, însã baleiajul de frecvenåã este

limitat la un domeniu de 6:1. Dacã o

rezistenåã de temporizare se înlocuieæte cu un

generator de  curent comandat, modulaåia de

frecvenåã poate atinge domeniul de baleiaj,

egal cu 2000:1.
Ansamblul de comutatoare de curent are

rolul de a transfera curentul oscilatorului cãtre

una sau alta dintre rezistenåele externe

(conectate între pinii 7 æi 8 ai C.I. æi masã), cu

scopul de a furniza douã frecvenåe

determinate de nivelul logic prezent pe pinul

9 al circuitului integrat, intrare FSK

(Frecquency Shift Keying - Input).

Semnalul dreptunghiular generat de VCO

este livrat la pinul 11 al C.I., prin intermediul

unui tranzistor cu colectorul în gol, ceea ce

permite o adaptare la o gamã largã de

circuite.

Semnalul triunghiular produs de VCO este

aplicat unui formator sinmusoidal æi apoi
multiplicatorului analogic.

La acest tip de C.I., XR2206, conversia

semnalului triunghiular în semnal sinusoidal

se face cu ajutorul unui formator cu rezistor

extern de degenerare în emitor, acest lucru

fiind mai simplu de realizat monolitic.

Formatorul sinusoidal constã dintr-un

amplificator diferenåial care se blocheazã

gradual, odatã cu evoluåia undei

triunghiulare. Când se ating valorile de vârf,

tranzistoarele din etajul diferenåial, între ale

cãror emitoare se conecteazã rezistorul extern

de reglare a factorului de distorsiune, sunt

aduse pe rând la punctul de blocare. În acest

mod caracteristicile de transfer ale etajului

formator devin logaritmice, ceea ce

determinã rotunjirea vârfului undei triunghiu-

lare, care devine astfel undã sinusoidalã.
Formatorul sinusoidal dispune de

posibilitatea reglãrii simetriei semnalului

triunghiular supus conversiei. Astfel, la un

reglaj corect al rezistoarelor de sintetizare æi de

degenerare, se pot obåine semnale

sinusoidale cu factor mic de distorsiune, care

poate atinge 0,5% pentru frecvenåele din

domeniul audio.

Dacã rezistorul extern de degenerare este

scos din circuit (prin intermediul unui

întrerupãtor), formatorul asigurã transferul

semnalului de formã triunghiularã cãtre

multiplicatorul analogic.

Multiplicatorul analogic realizeazã

produsul între amplitudinea semnalului
triunghiular sau sinusoidal æi tensiunea

aplicatã pe pinul 1 al C.I. Acest multiplicator,

prin care se obåine modulaåia de amplitudine,

lucreazã în 4 cadrane, cu transconductanåã

variabilã liniarizatã. Semnalul triunghiular sau

sinusoidal de la ieæirea multiplicatorului este

disponibil la pinul 2, prin intermediul unui

separator cu câætig unitar æi impedanåã de

ieæire de 600Ω. Amplitudinea æi componenta

continuã ale acestui semnal pot fi reglate cu

ajutorul tensiunii aplicate la pinul 3 al C.I.

Polarizarea etajelor componente ale

generatorului se realizeazã cu tensiuni æi

curenåi derivaåi dintr-un potenåial intermediar

(cca. 3V), stabilizat termic în modulul de

polarizare.

Caracteristici tehnice principale

Generatorul de funcåii XR2206 prezintã

urmãtoarele caracteristici tehnice:

© domeniul de frecvenåã: 0,01Hz÷1MHz;

© raportul de baleiaj: 2000:1;

© stabilitatea frecvenåei cu temperatura:

±20ppm/°C;

© stabilitatea frecvenåei cu tensiunea de

alimentare: 0,01%/V;

© amplitudinea semnalului sinusoidal:

2Vrms;

© factorul de distorsiune armonicã: 2,5%

(tipic);

© tensiunea de alimentare: 10V÷26V;

© curentul de alimentare: cca. 20mA.

Facem precizarea cã, pentru a asigura o
stabilitate termicã bunã æi distorsiuni

armonice reduse, este recomandabil ca

valoarea rezistorului de temporizare (de la

pinii 7 sau 8) sã se încadreze în domeniul

4kΩ÷200kΩ. Acolo unde aceæti parametri nu

sunt critici, valoarea rezistorului poate fi

aleasã dintr-o plajã mai largã æi anume între

1kΩ æi 2MΩ, iar valoarea condensatorului de

temporizare (conectat între pinii 5 æi 6) poate

fi cuprinsã între 1nF æi 100µF.

Alimentarea cu tensiune a circuitului

integrat XR2206 se face de la o sursã simplã

cu o tensiune cuprinsã între 10V÷26V sau de

la o sursã dublã, cu o tensiune de ±5V÷±13V.

În figura 2 prezentãm schema tipicã de
utilizare a generatorului de funcåii XR2206,

aæa cum este ea oferitã de o paginã de

aplicaåii a firmei producãtoare EXAR.

Placa de circuit pe care este amplasat

circuitul integrat XR2206 æi majoritatea

componentelor discrete externe (cu excepåia

potenåiometrului de reglaj al frecvenåei - R13

- æi cel al reglajului amplitudinii semnalului

triunghiular æi sinusoidal - R12 - precum æi al

comutatoarelor pentru selecåia domeniilor de

lucru - S1 - æi al formei de undã triunghiularã

/ sinusoidalã - R2 - are urmãtoarele puncte de

conexiune:

Fig. 3

Alimentatorul (redresor sau baterii)
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A. Minusul sursei de alimentare (-6V);

B. Masa;

C. Plusul sursei de alimentare;

D. Domeniul 1 (1Hz÷100Hz) -

Condensator de temporizare (1µF);

E. Domeniul 2 (10Hz÷1kHz) - Condensator

de temporizare (0,1µF);

F. Domeniul 3 (100Hz÷10kHz) -

Condensator de temporizare (0,01µF);

G. Domeniul 4 (1kHz÷100kHz) -

Condensator de temporizare (0,001µF);

H. Terminal comun condensator de

temporizare;
I. Intrare de baleiaj (sweep);

J. Potenåiometru pentru reglajul frecvenåei;

K. Potenåiometru pentru reglajul frecvenåei

(capãtul rece);

L. Ieæire sincronizare (1/2 deflexie);

M. Ieæire sincronizare (deflexie completã);

N. Comutator formã de undã triunghiularã

/ sinusoidalã;

O. Comutator formã de undã triunghiularã

/ sinusoidalã;

P. Ieæire triunghiularã sau sinusoidalã;

Q. Intrare modulaåie de amplitudine (AM);

R. Reglajul amplitudinii.

Reglajul amplitudinii tipic de utilizare a

generatorului de funcåii XR2206 oferã
performanåe foarte bune. 

Aæa cum am precizat deja, se obåin 4

domenii de frecvenåã, selectabile cu

comutatorul S1 (se observã cã frecvenåa

furnizatã este invers proporåionalã cu valoarea

condensatorului ales în circuit. În cadrul

fiecãrui domeniu ales, frecvenåa poate varia

într-un raport de 100:1, cu ajutorul

potenåiometrului R13 (1MΩ).

Acurateåea (precizia) frecveåei generate de

XR2206 este datã de relaåia: f = 1/RC æi este

mai bunã de 15% în oricare dintre cele 4

domenii. În relaåia de mai sus, R reprezintã

suma valorii rezistoarelor înseriate R4 æi R13,

iar condensatorul C este unul dintre
condensatoarele C3, C4, C5 sau C6.

Amplitudinea semnalului sinusoidal æi

triunghiular variazã între 0V æi 6Vvv, fiind

reglatã cu ajutorul potenåiometrului R12. La

orice amplitudine aleasã, amplitudinea

semnalului triunghiular de ieæire este

aproximativ dublã faåã de forma de undã

sinusoidalã. Impedanåa internã a ieæirii este de

600Ω.

Distorsiunile armonice totale ale

semnalului sinusoidal sunt mai mici de 1% în

domeniul de frecvenåe cuprins între 10Hz æi

10kHz æi mai mici de 3% în restul domeniului.

Ieæirea de sincronizare (SYNC OUTPUT)

asigurã semnale de ieæire cu factor de

umplere de 50%, fie printr-o deflexie

completã, fie printr-o jumãtate de deflexie a

tensiunii de alimentare, în funcåie de alegerea

pinilor de ieæire (terminalele L æi M ale plãcii).

Frecvenåa poate fi modulatã sau baleiatã

prin aplicarea la terminalul I al plãcii a unei

tensiuni de comandã. Când nu este utilizat,

acest terminal trebuie lãsat liber (în aer).

Tensiunea la acest terminal în circuit deschis

este cu aproximativ 3V peste tensiunea

negativã a sursei de alimentare, iar impedanåa

sa este de aproximativ 1000Ω.
Amplitudinea de ieæire a semnalului variazã

liniar cu modulaåia de tensiune aplicatã intrãrii

de MA (terminalul Q al plãcii). Amplitudinea

semnalului de ieæire atinge minimul atunci

când tensiunea MA de reglaj atinge jumãtate

din valoarea totalã a tensiunii sursei de

alimentare. Faza semnalului de ieæire devine

opusã atunci când amplitudinea merge spre

valoarea minimã. Domeniul dinamic total este

de 55dB, cu o ratã a tensiunii de comandã

MA de 4V raportatã la jumãtate din tensiunea

totalã a sursei de alimentare.

Când nu se foloseæte, terminalul AM

(notat cu Q, pe placã) se lasã în circuit deschis

(în aer).
Trimerele æi potenåiometrul din schemã au

urmãtoarele roluri:

© R9 - regleazã nivelul de offset în c.c.

pentru formele de undã triunghiularã æi

sinusoidalã;

© R10 - regleazã (minimizeazã) distorsiunile

armonice ale formei de undã sinusoidale

de la ieæire;

© R11 - regleazã (optimizeazã) simetria

formei de undã sinusoidalã;

© R12 - regleazã amplitudinea formelor de

undã triunghiulare sau sinusoidale de la

ieæire;

© R13 - regleazã frecvenåa oscilatorului

pentru orice domeniu de frecvenåe ales
cu conutatorul S1. Acest potenåiometru

poate fi utilizat ca ton de frecvenåã la un

generator convenåional de forme de

undã, putând varia frecvenåa

oscilatorului cu o ratã de aproximativ

100:1. Alimentarea cu tensiune a

montajului prezentat se face cu ajutorul

unui redresor, ca în figura 3a, sau direct

de la douã baterii de 6V, ca în figura 3b.

Redresorul stabilizat se compune dintr-un

transformator de alimentare de la reåea, cu

punte medianã, coborâtor de tensiune (care

livreazã în secundar o tensiune alternativã de

12,6V, o punte redresoare formatã din 4

diode de tip 1N4001 sau similar, filtrajul

(format din douã condensatoare electrolitice

de 500µF fiecare) æi redersorul format dintr-o

doidã zener de 6V (de tip 1N4735 sau similar)

æi câte un rezistor de 51Ω (la 0,5W, toleranåã

10%) pe fiecare braå.

Ambele tipuri de alimentatoare oferã

montajului o tensiune continuã stabilizatã

dublã de ±6V. Se poate alimenta montajul æi

cu o tensiune continuã simplã, de +12V.

Curentul "consumat" este de aprox. 15mA.

Dacã se utilizeazã o sursã simplã de

alimentare de +12V, se adaugã în montaj
rezistoarele R14 æi R15, punctul GND se lasã

flotant, iar V- se conecteazã la masã.   ♦
- continuare în numãrul viitor -

Lucrarea se remarcã prin caracterul sãu

extrem de practic, renunåându-se la cea mai

mare parte a consideraåiilor teoretice pe care alte
lucrãri le conåin.

Sunt prezentate în carte tipuri noi de

generatoare de semnale, care au la bazã

tehnicile actuale de producere a semnalelor,

datorate în special progreselor tehnologice din

domeniul microelectronicii.

Pe lângã generatoare de funcåii sunt

prezentate æi vobulatoare de joasã frecvenåã

(audiofrecvenåã), subiect încã neabordat în

literatura tehnicã din România.

O altã noutate o reprezintã prezentarea

generatoarelor a cãror funcåionare se bazeazã pe

diferite tehnici digitale.   ♦
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C
easul pe care îl propunem a fi

realizat de cãtre constructorii

amatori oferã o bunã fiabili-

tate, fiind realizat cu un microcontroler

din seria AT (de la Atmel) ce poate fi

pilotat de un cristal cu diverse frecvenåe
de oscilaåie (4, 10 sau 20MHz). Afiæarea

orei se face în format 24 ore, respective

HH:MM, multiplexat pe un afiæor cu 4

digiåi. Opåional, se poate afiæa æi data în

format LL:ZZ. Ceasul dispune æi de

douã ieæiri de alarmã.

Date tehnice

♦ Ceas realizat cu microcontroler;

♦ Pilotat de un quartz cu frecvenåa de

4, 10 sau 12MHz;

♦ Afiæare multiplexatã pe 4 digiåi, în

format 24 ore;

Ceas în format 24 ore

cu afiºor 4 digiþi

CNX168

CNX169

TABELUL 1 .  Secvenåele de programare ale ceasului

Un sistem de afiæare a orei æi datei se poate

realiza facil cu ajutorul modulelor CNX168

(Ceas în format 24 ore) æi CNX172 (Afiæor

ceas cu 4 digiåi). Cele douã module se

interconecteazã uæor, rezultând un ceas de

mici dimensiuni, de panou sau de masã.

Cu modificãri la sistemul de interconectare

a celor douã module, utilizarea unui afiæor

cu 4 digiåi de alte dimensiuni (mai mari), o

sursã de alimentare corespunzãtoare ca

putere pentru ceas æi, în special pentru

afiæorul mai mare, æi o carcasã pe mãsurã,

se poate realiza o reåea de ceasuri cum sunt

cele montate în marile intersecåii din oraæe

sau pieåe.
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♦ Afiæarea datei în format "Luna:Zi"

(opåional);

♦ Douã ieæiri programabile pentru alarmã în

format 24 ore;

♦ Ieæiri "open collector" pentru alarmã;
♦ Potrivire din douã push-butoane : SET æi UP;

♦ Alimentare la 5Vcc/max. 70mA.

Afiæarea timpului æi datei (în caz cã aceastã

opåiune este activatã), se face secvenåial, cu o

perioadã de 10 secunde - cu afiæarea datei pe

o perioadã de 2 secunde.

Afiæarea datei se poate valida dacã la

potrivire pentru lunã sau zi se alege un numãr

diferit de zero.

Ieæirea de alarmã este de tip "open

collector" (conector JH2/pin1=AL) æi suportã

24V/50 mA. Când ora curentã coincide cu ora

de alarmã1, ieæirea de alarmã devine activã

Fig. 1

Schema electricã a ceasului, varianta CNX168, fãrã afiæor

Fig. 2

Cablajul imprimat al ceasului

Fig. 3 Amplasarea componentelor pe

cablajul din figura 2
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(pe zero logic) timp de un minut. Alarma

poate fi opritã in orice moment prin apãsarea

butonului UP.

La cuplarea tensiunii de alimentare, se va

afiæa un mesaj de salut: "buna" , timp de 8

secunde, dupã care ceasul va afiæa 00:00 în

mod flash (clipire) æi alarma va fi activã timp

de un minut dacã nu se apasã tasta UP. În
acest mod ceasul semnalizeazã cã trebuie

potrivit! Prin apãsarea oricãrui buton ceasul

va intra în regim normal de afiæare æi alarma se

reseteazã.

Tensiunea de alimentare (cu 12V la

conectorul JH2/pin2, GND la JH2/pin3) poate

fi în intervalul 7...14V, consumul fiind depen-

dent de afiæaj, dar nu mai mare de 100mA.

Butoanele UP æi SET sunt montate în par-

tea dreaptã a afiæorului care poate fi modelele

CNX170, CNX171 sau CNX172.

Programarea ceasului

Programarea (vezi tabelul 1) se face din

douã push-butoane (montate de obicei pe

placa afiæorului) notate SET æi UP astfel:

♦ prin apãsarea butonului SET se

selecteazã un grup de douã cifre care se vor

aprinde æi stinge intermitent, avansul pe

Fig. 4

Schema electricã a plãcii afiæorului 

cu 4 digiåi. În schemã apar 8 afiæoare, ele au

fost necesare la proiectarea cablajului

imprimat pentru douã tipuri dimensionale

de afiæor, respectiv TOS15102 æi TOS1106.

Fig. 5

Cablajul imprimat

al plãcii de afiæare
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poziåia doritã fãcându-se din butonul UP;

♦ apãsându-se butonul SET de mai multe

ori se listeazã grupul de cifre care poate fi

modificat cu butonul UP. Astfel, la o apãsare

se selecteazã minutele, la a doua apãsare

orele, etc.

Dupã ultima apãsare a unui buton, grupul

de cifre va continua sã clipeascã timp de 8

secunde dupã care afiæarea se va stabiliza.

Afiæorul cu 4 digiåi

Afiæorul cu 4 digiåi este o aplicaåie

dedicatã pentru un ceas în format 24 ore (cod
montaj CNX168b), dar se poate utiliza în orice

aplicaåie de ceas cu ieæiri multiplexate pentru

afiæoare cu anod comun. Potrivirea ceasului se

poate face din cele douã butoane din partea

dreaptã a afiæorului, respectiv UP æi SET.

Cele douã LED-uri (figura 4 æi foto) separã

minutele de ore, marcheazã secunda sau pot

rãmâne permanent aprinse dacã pinul "dots"

al conectorului JH1 se conecteazã la masã.

Cablajul permite montarea a douã variante

dimensionale de afiæoare, tipurile TOS1106

pentru 25mm sau TOS15102 pentru 38mm.

Datele tenice ale afiæorului

♦ Afiæaj dedicat pentru ceas 24 ore
(CNX168b);

♦ Intrãri multiplexate;

♦ Afiæoare cu anod comun;

♦ Înãlåimea cifrelor: 25 sau 38mm;

♦ Douã butoane pentru potrivire ceas;

♦ Dimensiuni: 154 x 60 x 15mm.

Punere în funcåiune æi utilizare

Dupã montare æi verificare, se conecteazã

prin intermediul conectorului JH1 afiæorul la

ceasul CNX168. În mod normal afiæorul tre-

buie sã funcåioneze imediat. Dacã anumite

segmente (sau chiar digiåi) nu se aprind, se

verificã cu atenåie continuitatea cablajului æi

conectorului.

Atenåie! Softul din uC este proprietatea

Conex Electronic. Montajul se oferã asamblat

cu µC gata programat.   ♦

Fig. 6

Desenul de echipare

al plãcii de afiæare
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S
untem tentaåi sã lãudãm deseori mira-

colul tehnologiei occidentale. Amplifi-

catoare de mare putere în capsulã multi-

watt, cu N amplificatoare interne, capabile sã

lucreze individual sau în punte ne æocheazã

prin simplitatea schemei de aplicaåie. Tribut

plãtit din greu de electronistul amator sau

chiar profesionist prin preåul deloc neglijabil al

circuitului respectiv. În acest timp electroniætii

care au neæansa sã trãiascã în societãåile ex-

comuniste, mai puåin dezvoltate din punct de

vedere tehnologic, compenseazã sãrãcia prin

inteligenåã. Este cazul
acestui tip de amplifica-

tor, inventat acum 20 de

ani de un inginer rus [1].

Chiar dacã tehnologia de

realizarea a Amplifica-

toarelor Operaåionale s-a

îmbunãtãåit considerabil

de la apariåia primelor

astfel de circuite prin anii

'60, teoria funcåionãrii

acestora a rãmas invaria-

bil aceeaæi [2]. Doar utili-

zatorii s-au schimbat

puåin æi au ajustat convenabil aceastã teorie

pentru noile lor produse [3]. Concluzia fireas-

cã este cã cel care stãpâneæte teoria funcåio-

nãrii AO, stãpâneæte æi aplicaåia, oricare ar fi

ea, de la audiofrecvenåã la tehnicã de mãsurã

pentru semnale mici sau circuite de prelucrare

matematicã cu AO. Din fericire, explozia de

microcontrolere de pe piaåã face ca ultimul tip

de aplicaåie sã devinã aproape inexistent.
Vom analiza împreunã un amplificator cu

structurã paralelã flotantã (figura 1). Oarecare

similitudini cu aceastã schemã se regãsesc în

cazul amplificatoarelor ce funcåioneazã cu

ieæirea în punte. Semnalul sinusoidal de

intrare se aplicã pe bornele  X2-1/X2-2. Sepa-
rarea eventualei componente continue pe

intrare este opera condensatorului C3. Di-

mensionarea lui se face din condiåia de reac-
tanåã capacitivã maximã (pentru cea mai micã

frecvenåã a domeniului de intrare)  care tre-

buie sã fie mult mai micã decât impedanåa de
intrare în amplificator: 

Xc << Zi
min

unde Xc = 1/2πfC3 iar Zimin ≈ 5kΩ, respec-

tiv f = 20Hz…22kHz. 

Condiåia acoperitoare este Zimin = 10Xc, de

unde rezultã C3calcul = 0.15uF, se alege

C3=1uF. Se observã cã impedanåa de intrare

în amplificator este datã majoritar de R7 || R5,

C3 se dimensionezã conform relaåiilor de mai

sus astfel încât sã prezinte scurtcircuit pentru

banda de frecvenåe în discuåie, în timp ce R13

asigurã doar descãrcarea lui C3 æi are o

Vasile Surducan
vasile@130.itim-cj.ro

http://surducan.netfirms.com

TABELUL 1

Amplificator

de audiofrecvenåã

special
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valoare neglijabilã comparativ cu R5 sau R7.

Analiza funcåionãrii se poate face doar

separând semnalul de intrare în cele douã

alternanåe æi analizând funcåionarea fiecãrui

etaj în mod distinct:

¡ Pentru alternanåa negativã a semnalului
sinusoidal, la ieæirea IC1 care are

configuraåie de amplificator neinversor se

va regãsi o tensiune negativã care va
polariza dioda D2. Tranzistorul T1 este

blocat deoarece acesta necesitã o tensiune

de polarizare bazã-emitor de cel puåin
+1.2V (Darlington) pentru a intra în

conducåie, în timp ce în aceastã situaåie

tensiunea de comandã este de -0.6V
(limitatã de D2).  Nu acelaæi lucru se

întâmplã cu IC2 care este inversor, la

ieæirea lui tensiunea va fi pozitivã, fapt ce

permite menåinerea blocatã a diodei D1,

amplificarea fiind  (în valoare absolutã, deci

fãrã semn) |A| = (R8+R10+R12)/R7 = 10
(rezistenåele lui R12 æi R10 pot fi considera-

te neglijabile comparativ cu R8). Tensiunea

de ieæire permite polarizarea tranzistorului
de putere T2 prin R10, fapt ce duce la

intrarea acestuia în conducåie æi apariåia

unui curent sinusoidal prin difuzorul SP1
dinspre +22V- sursa_B spre - 22V-sursa_B.

¡ Pentru alternanåa pozitivã a semnalului

sinusoidal, ieæirea amplificatorului IC1, care
este neinversor, va fi pozitivã. D2 este

blocatã iar amplificarea este A = 1+

(R3+R9+R11)/R4 = 10 (rezistenåele lui R9 æi
R11 pot fi considerate neglijabile în

comparaåie cu R3). Potenåialul la ieæirea

IC1 va deschide tranzistorul T1 astfel cã un

curent sinusoidal va circula dinspre +22V-

sursa_A prin difuzorul SP1 înspre
-22V - sursa_A. In acest timp amplificatorul

IC2 care este neinversor va genera o

tensiune de ieæire negativã, dioda D1 este
în conducåie æi potenåialul de comandã al

tensiunii bazã-emitor al T1 este -0.6V, deci

tranzistorul va rãmâne blocat.
Aceastã analizã grosierã ne conduce la

douã concluzii interesante: comanda tranzis-

toarelor de putere se gãseæte flotatã în bucla
de reacåie negativã a celor douã amplifi-

catoare operaåionale. Acest lucru implicã

existenåa a douã surse distincte de putere:
22V-sursa_A respectiv 22V-sursa_B, care

trebuie sã fie izolate între ele. Tensiunea de

alimentare de curent mic a IC1 æi IC2 este
deasemenea separatã de sursele de putere.

Excursia de tensiune pe difuzorul SP1 este

dependentã de valoarea celor douã surse de
putere de 22V, numai pânã la limita datã de

excursia maximã în tensiune a ieæirii

amplificatoarelor IC1 æi respectiv IC2. Acest
lucru înseamnã cã puterea de ieæire va fi

aproximativ aceeaæi chiar dacã se încearcã

creæterea tensiunii surselor de putere spre
40V. Rezultatul acestei modificãri este departe

de a fi benefic, creæte doar disipaåia termicã a

tranzistoarelor finale.
Ce fel de amplificator este acesta? – se

va întreba cititorul. Pânã în acest moment

am recunoscut structura amplificatorului în
clasã B fãrã simetrie complementarã sau
cvasicomplementarã (atât T1 cât æi T2 sunt

NPN). Ceea ce ne aminteæte cã distorsiunile
crossrover (distorsiuni de racord ale

sinusoidelor la trecerea prin zero a

semnalului) a acestui tip de amplificator
îl fac de neutilizat în aplicaåiile HI-FI.
Problema aceasta este rezolvatã
elegant, æi aici intervine contribuåia
minorã a autorului acestui articol.
Douã generatoare de curent con-
stant cu reglaj independent (în loc
de unul singur prezent în toate
etajele de putere complementare),
realizat cu tranzistoarele cu efect de
câmp T5 æi T6, extrag curent din ieæirea

amplificatoarelor æi polarizeazã cu o

tensiune rezidualã joncåiunile bazã-
emitor a celor douã tranzistoare de

putere prin R11 respectiv R12. Cãderea

de tensiune pe acestea este în jur de 1V,
generatoarele putând regla curentul prin

R16 æi R17 în limite largi (0,5…2mA)

conform relaåiei: 

UgsT5 = -IdT5*R16
Fig. 1

Amplificator de putere 20...40W cu structurã intrare-ieæire flotantã
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UgsT6 = -IdT6*R17 

conform parametrilor Ugs a tranzistorilor FET
N disponibili (se pot utiliza orice fel de tranzis-
tori cu Idss > 2mA æi Vp = -4V… -8V). Rezul-
tatul acestei polarizãri este asigurarea unei
uæoare clase A de funcåionare a T1 æi T2 la un
curent de mers în gol de aproximativ
50…80mA. Cum se regleazã acest curent? Se
æunteazã întrarea de semnal sinusoidal. Se
întrerupe pe rând circuitul de alimentare de
putere înserând un miliampermetru æi se
regleazã din R16, respectiv R17 pânã la
obåinerea curentului de mers în gol de 50mA.
Acest reglaj distinct al curentului de mers în
gol permite utilizarea oricãrui tip de
tranzistoare NPN darlington sau compus
pentru T1 æi T2, fãrã a fi nevoie de o împere-
chere precisã a acestora. Desigur cã respec-
tarea curentului de colector Ic de minim 5A æi
a unei tensiuni Vce de minim 50V este o
condiåie naturalã impusã. De observat cã IC1
æi IC2 sunt capabile sã livreze un curent
maxim de ieæire situat în limitele 10…20mA în
funcåie de tipul de AO. Din aceastã cauzã
dacã tranzistoarele finale nu au un factor de
amplificare b suficient de ridicat (minim 200
mãsurat la 2A) este posibil ca amplificatoarele
operaåionale sã nu îi poatã comanda.
Dispersia acestui factor de amplificare peste
limita minimã nu conteazã semnificativ, ceea
ce permite utilizarea de tranzistori cu variaåia
acestui parametru în limite destul de largi
(30%). 

Ceea ce surprinde cel mai tare la acest

tip de amplificator este caracteristica de ie-
æire amplitudine frecvenåã, care este
identicã cu caracteristica idealã pentru

domeniul de frecvenåe de 20Hz…22KHz.
Adicã pentru aceste frecvenåe, caracteris-
tica de ieæire este o dreaptã orizontalã!

Explicaåia este simplã, caracteristica de ieæire
depinde în principal de caracteristica de

transfer a amplificatoarelor operationale IC1

æi IC2 care este într-adevãr liniarã pe acest
domeniu, excepåie fãcând amplificatoarele cu

slew-rate (vitezã de variaåie a tensiunii la

ieæire) foarte mic. Testele autorului au fost
fãcute pe ββM301 cu compensare cu avans de

fazã æi compensare pe bucla de reacåie cu C1

æi C2, TL081 (B081) doar cu compensare pe
bucla de  reacåie prin C1 æi C2, însã se poate

utiliza orice amplificator operaåional cu un

slew-rate de cel puåin 5V/µS a cãrui schemã
de compensare în frecvenåã este respectatã

conform datelor de catalog. Un alt parametru

destul de important este tensiunea de offset a
IC1 æi IC2. Deoarece se lucreazã cu un factor

de amplificare în jurul lui 10, tensiuni de offset

mai mari de ±10mV duc la apariåia unor
potenåiale de ±100mV în ieæirile AO, care în

funcåie de polaritatea lor deschid sau

blocheazã suplimentar tranzistorii finali.

Deoarece tensiunea de offset (Voffset) este
dependentã de temperaturã dupã cum

coeficientul termic al tensiunii de offset (Vt) o

aratã, æi acest parametru trebuie luat în calcul.
De exemplu, pentru βM301, Vos=10mV iar Vt

= 30uV/C. Pentru un interval de temperaturã

cuprins între 20°C æi 70°C (temperatura maxi-
mã a radiatorului tranzistorilor finali care

încãlzeæte æi aerul din jur æi implicit plãcuåa

PCB cu amplificatoarele operaåionale) supli-
mentul de tensiune de offset datorat tempe-

raturii la ieæirea amplificatoarelor va fi:

Vt*∆∆t*A = 30µV/°C * 50°C* 10 = 15mV

O valoare care nu prezintã importanåã

comparativ cu valoarea de ±100mV existentã

deja la temperatura de 20°C. Pentru ampli-
ficatoare operaåionale comune ca LM741

acest parametru are cu un ordin de mãrime

mai mult æi conteazã pentru stabilitatea
curentului de mers în gol a T1, T2. De altfel

LM741 are un slew-rate de doar 0.5V/µS ceea

ce îl face de neutilizat în aceastã aplicaåie.
Protecåia la supracurenåi sau scurtcircuit

accidental este asiguratã în mod clasic de T3

æi T4. R1 æi R2 sesizeazã curentul de sarcinã æi
comandã blocarea tranzistorilor finali în

situaåia în care: 

VbeT3  =  R1*Imax   VbeT4 = R2*Imax

Curentul maxim Imax prin sarcinã este

limitat în schemã la aproximativ 3A, deci
puterea calculatã a R1 æi R2 va fi 0.6V*3A=

1,8W. Se vor alege rezistoare de 3W.

In fine, sã tragem o concluzie. Este acest
tip de amplificator competitiv cu orice alt tip

de amplificator realizat cu amplificatoare

operaåionale de putere? Rãspunsul se gãseæte
în tabelul 1.

Se poate observa cu uæurinåã ca principalul

neajuns al acestei scheme este doar sursa de
alimentare. Dacã dimensionarea surselor de

putere A æi B este identicã cu cele utilizate în

orice amplificator de putere cu simetrie
complementarã, sursele de alimentare ale

IC1, IC2 pot proveni dintr-o redresare

monoalternanåã a unei singure înfãæurãri de
transformator, urmatã de redresare, filtrare æi

stabilizare parametricã cu diode zenner. De ce

nu e nevoie de stabilizatoare speciale pentru
alimentarea AO? Pentru cã amplificatoarele

operaåionale dispun de un parametru esenåial

care este omis de cele mai multe ori de
proiectantul de aplicaåii audio: PSRR . Acest

lucru înseamnã cã un riplu de 1V pe

alimentarea unui AO cu un PSRR  slab de
40dB  va genera un zgomot pe ieæirea acestui

conform relaåiei:

PSRR = 10 log (Valim/Vout)

de doar 0,1mV.  Adicã neglijabil în aceastã

aplicaåie.

Dacã frumuseåea acestei scheme v-a
cucerit, probabil cã într-un numãr viitor am sã

vã dezvãlui cum se poate concepe un

amplificator audio în clasã D utilizând doar un
microcontroler æi câteva componente

comune.

Glosar:
¡ Ugs - tensiunea grilã sursã a unui

tranzistor FET sau MOS

¡ Idss - curent de drenã de saturaåie, este
cel mai mare curent ce poate circula prin

circuitul drenã-sursã al unui tranzistor FET

¡ Vp - tensiune de prag a unui tranzistor
FET. Este tensiunea la care tranzistorul este

complet blocat.

¡ β - factor de amplificare static, este
practic egal cu raportul Ic/Ib (curent de

colector raportat la curentul de bazã al

tranzistorului bipolar) æi scade cu creæterea Ic
¡ Voffset- tensiune nedoritã existentã la

intrarea unui AO, dependentã de tehnologia

de realizare a etajului diferenåial de intrare,
tensiune care se regãseæte la ieæirea AO

multiplicatã cu factorul de amplificare. Poate

fi compensatã extern cu rezistenåe
semireglabile.

¡ Vt - coeficientul termic al tensiunii de

offset, aratã care este dependenåa Voffset de
temperatura capsulei amplificatorului

respectiv de temperatura mediului ambiant

¡ Slew-rate (SR) - viteza de variaåie a
tensiunii la ieæirea AO dacã la intrare se a plicã

un semnal treaptã de tensiune ideal

¡ Lãrgimea de bandã - domeniul de
frecvenåe acceptat de AO. Frecvenåe mai mari

decât largimea de bandã sunt paråial sau total

rejectate.
¡ PSRR- (power supply rejection ratio)

rejecåia riplului tensiunii de alimentare la

ieæirea AO, este cuprins deobicei între 60 dB æi
90 dB pentru majoritatea AO

¡ Raport putere de ieæire/suprafaåã de

cablaj (Pout[W]/ Spcb[cm]) este un indicator al
complexitãåii circuitului æi implicit al preåului

de cost, valori mari indicã un randament al

execuåiei ridicat.   ♦
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Descriere constructivã

æi funcåionalã
Schema electricã este prezentatã în figura 1.

Componenta de bazã a montajului este

circuitul integrat 4013, care conåine douã

bistabile de tip D. Dintre acestea este utilizat

unul singur, iar prin conectarea terminalelor

de ceas (CK1) æi date (D1) la masã, este

transformat într-un bistabil de tip RS clasic.

Funcåionarea acestuia este redatã în tabelul 1.

Dupã apariåia tensiunii de alimentare

(+Vcc), condensatorul C3 asigurã nivelul de

tensiune 1 logic la intrarea RST1, iar rezistorul

R4 nivelul de tensiune 0 logic la intrarea SET1

(linia 3 din tabel). Ieæirea /Q1 a circuitului

integrat va avea valoarea 1 logic, care va
conduce la stingerea LED-ului verde D4 æi

comanda oscilatorului realizat cu circuitul

integrat CI2 de tipul 4011. Led-ul roæu D5 se

va aprinde pulsator cu o frecvenåã dictatã de

componentele R7, C5 æi C6. Prin modificarea

valorii rezistorului R7 în limitele 10k ...

100k poate fi schimbatã frecvenåa de

aprindere a LED-ului D5. Dupã

încãrcarea condensatorului C3 (prin

rezistorul R5), nivelele de tensiune ale

intrãrilor SET1 æi RST1 sunt 0 logic,

asigurate prin rezistoarele R4 æi R5 (linia

1 tabel), însemnând cã ieæirea /Q a

circuitului integrat CI1 îæi pãstreazã nivelul de
tensiune 1 logic, æi LED-ul roæu va continua sã

se aprindã pulsator.

Prin apãsarea push-butonului K0, este

aplicat un nivel de tensiune 1 logic la intrarea

SET1 (linia 2 tabel). În consecinåã, ieæirea /Q1

va comuta pe nivelul logic 0, determinând

aprinderea LED-ului verde D4 æi oprirea

oscilatorului comandat în tensiune, LED-ul

roæu D5 stingându-se. Eliberarea push-

butonului va conduce la obåinerea unor nivele

de tensiune 0 logic pentru intrãrile SET1 æi

RST1 (linia 1 tabel), însemnând cã ieæirea /Q îæi

pãstreazã în continuare starea logicã 0,

implicând aprinderea continuã a LED-ului

verde D4 æi stingerea LED-ului roæu D5.
Întreruperea æi revenirea reåelei electrice va

conduce la apariåia unui nou impuls (1 logic)

la intrarea RST1, efectul fiind stingerea

LED-ului verde æi aprinderea pulsatorie a

LED-ului roæu.

Indicator

de întrerupere

a reåelei electrice
Leonard Lazãr
lazarleo@yahoo.com

TABELUL 1  Funcåionarea circuitului 4013

Întreruperea reåelei electrice chiar

æi pentru intervale foarte scurte de timp

poate avea uneori efecte nedorite:

resetarea calculatoarelor personale sau

apariåia unor “flick”-ere pe ecranele

monitoarelor, pierderea setãrilor fãcute

pentru aparatele de aer condiåioant,

dereglarea ceasurilor alimentate din

reåeaua electricã æi care nu dispun de

sisteme de alimentare

cu baterii tampon, etc.

Semnalizarea unor astfel de situaåii este

deci utilã, putând fi depistatã rapid cauza

unor evenimente

ca cele prezentate mai sus.
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Stabilizatoarele de tensiune integrate

obiænuite, pe care le cunoaætem cu toåii, pot

oferi la ieæire tensiuni continue de pânã la

30V. Dar existã aplicaåii în care avem nevoie

de tensiuni mai mari.

Vom prezenta, în cele ce urmeazã, un

stabilizator reglabil de tensiune pozitivã de

valoare ridicatã, cuprinsã între 1,25V æi

125V. Este vorba despre circuitul integrat

TL783C. Acesta este destinat mai ales

aplicaåiilor în care se lucreazã cu tensiune

mare, unde cele mai multe dintre

stabilizatoarele de tensiune integrate cu 3

pini nu pot fi folosite.

S
tabilizatorul TL783C a mai fost prezen-

tat pentru prima datã în literatura tehni-

cã din åara noastrã de autorul acestui

articol.

Circuitul TL783C costã în prezent

163.000 lei æi se poate aduce la comandã, el

negãsindu-se în mod cuent în magazinele de

componente electronice.

În figura 1 este prezentatã schema bloc

internã a C.I. TL783C, în care se remarcã

faptul cã acest stabilizator combinã o reglare

clasicã de tip bipolar cu un tranzistor de ieæire

de tip DMOS (MOS cu dublã difuzie). Acest
lucru determinã absenåa unui clacaj secundar

æi a unei ambalãri termice, care sunt destul de

des întâlnite la stabilizatoarele care utilizeazã

tranzistoare de ieæire de tip bipolar.

Capsula C.I. æi semnificaåia terminalelor

(pinilor) sunt prezentate în figura 2.

Caracteristicile electrice ale lui TL783C sunt

urmãtoarele:

q diferenåa maximã de tensiune intrare-

ieæire: 125V;

q curentul maxim de ieæire: 700mA;

q puterea disipatã continuu (la 25°C): 2W;

q temperatura maximã a joncåiunilor:

125°C;

q coeficient de stabilizare a tensiunii de ieæire
(între 15mA æi 700mA): max 25mV sau

max 0,5%;

q zgomot rezidual: 0,003%;

q curentul minim de menåinere a stabilizãrii:

15mA;

q referinåa de tensiune: tipic 1,25V (minim

1,2V æi max. 1,3V).

Stabilizatorul integrat TL783C conåine o

limitare de curent æi o protecåie termicã,

ambele activate atunci când terminalul (pinul)

de reglare (ADJ) este deconectat. 

În figura 3 este prezentatã o aplicaåie

practicã cu TL783C care oferã o tensiune de

ieæire reglabilã (ajustabilã) cu valori cuprinse

între 1,3V æi 115V, pornind de la o tensiune de

intrare de 125V.
Se poate remarca prezenåa rezistorului R1,

cu o valoare de 82Ω, între pinii de ieæire (OUT)

æi cel de reglaj (ADJ),valoare recomandatã de

fabricantul circuitului. Potenåiometrul P are

valoarea de 8kΩ.

Intensitatea maximã a curentului livrat este

limitatã de disipaåia în stabilizatorul integrat,

având valoarea de 2W în aer liber æi 20W cu

radiator, pentru o temperaturã a capsulei de

25°C.

Ca æi în cazul regulatoarelor (stabilizatoare-

lor) clasice æi în acest caz simplitatea schemei

de utilizare este deosebitã, fiind necesare doar

douã rezistoare externe pentru funcåionare.

Este necesarã folosirea unui condensator
de decuplare la intrarea regulatorului numai

dacã acesta este situat la distanåã faåã de

condensatorul de filtraj. De asemenea, se

poate utiliza la ieæirea regulatorului un

condensator (care nu este obligatoriu), cu

scopul de a îmbunãtãåi rãspunsul tranzitoriu

al stabilizãrii. Referinåa internã furnizeazã o

tensiune constantã de 1,25V (tipic)

disponibilã între pinul de ieæire æi cel de reglare

(Vref).

Tensiunea furnizatã la ieæire se calculeazã cu

relaåia Vout = Vref (1+R2 / R10), cu Vref = 1,25V.

Se recomandã pentru rezistorul R1 o va-

TL783C

Stabilizator

de tensiune ridicatã
ªerban Naicu
electronica@voxline.ro

Fig. 1

Schema bloc internã a stabilizatorului

Fig. 2

Capsula

stabilizatorului
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loare de 82Ω, ceea ce permite circulaåia unui

curent de repaus de 15mA, care asigurã o

bunã stabilizare a tensiunii. Acest rezistor se

va plasa mai aproape de regulator decât de

sarcinã, pentru a nu se afecta stabilizarea.

Schema din figura 4 reprezintã un sta-

bilizator care furnizeazã la ieæire o tensiune
fixã de 125V, având prevãzutã protecåie

împotriva scurt-circuitului. Alãturi de

TLC783C, schema mai conåine un tranzistor

compus de tip Darlington, de tip TIP150,

BU810 (300V, 7A, 80W).

Tensiunea de alimentare a montajului este

cuprinsã între 145V æi 200V.

În figura 5a este prezentatã o schemã de

stabilizator de tensiune care furnizeazã la

ieæire o tensiune continuã de 48V æi poate

furniza 700mA. Montajul poate fi modificat

uæor pentru valori de tensiuni mergând pânã

la 125V.

Acesta se compune,

mai întâi, dintr-un trans-

formator coborâtor de

tensiune Tr, 220V / 48V,

având o putere de

26VA. Tensiunea alter-

nativã furnizatã în se-

cundarul transforma-

torului este redresatã

bialternanåã cu puntea

redresoare PR, de tip

1PM1 sau realizatã cu

patru diode discrete, de
tip 1N4007. Dupã fil-

trarea cu condensatoa-

rele C5 æi C6, tensiunea

continuã obåinutã este

stabilizatã cu ajutorul

circuitului integrat de

tip TL783.

Stabilizatorul cu 3

pini TL783C poate fi

adaptat pentru o tensiune de ieæire cuprinsã

între 1,25V æi 125V, la un curent de 0,7A, dar,

de regulã, nu se utilizeazã la tensiuni mai mici

de 30-35V. De altfel, nici nu ar fi cazul, la

asemenea valori ale tensiunii stabilizate se pot

utiliza regulatoare obiænuite de tensiune (care

sunt æi mai ieftine).
Dioda electroluminiscentã LED se aprinde

æi semnalizeazã existenåa tensiunii la ieæirea

stabilizatorului integrat. Rezistenåa R1 limitea-

zã curentul prin LED.

Diodele D5 æi D6 au rolul de protecåie a

stabilizatorului integrat la inversarea sensului

curentului la ieæire, sau la schimbarea polari-

tãåii tensiunii de ieæire.

Circuitul integrat TL783 va fi montat pe un

radiator de rãcire.

Valoarea tensiunii de ieæire este datã de

grupul R2, R3 æi R4. Valoarea rezistorului R4

(cuprinsã între 680kΩ æi 1MΩ), montat în

paralel cu R3, serveæte doar pentru reglajul fin

al tensiunii de ieæire de 48V.

Tensiunea de ieæire se calculeazã cu relaåia:

Vout = Vref (1+R3 || R4 / R2), unde Vref = 1,25V.
Tensiunea de referinåã este constantã æi are

valoarea de 1,25V (tipic), fiind disponibilã

între pinul de ieæire al CI (OUT) æi cel de reglare

(ADJ).

În figura 5b este prezentat cablajul

montajului. S-a figurat varianta în care pentru

redresarea curentului alternativ din secunda-

rul transformatorului de reåea s-au utilizat

patru diode discrete D1+D4, pentru care s-a

prevãzut loc pe cablaj (æi nu punte integratã).

Rezistorul R4 poate sã æi lipseascã de pe

schemã, rolul sãu este acela de reglare finã a

valorii rezistenåei R3 (cu care se aflã conectat

în paralel). Dacã pretenåiile în ceea ce priveæte

valoarea exactã a tensiunii de ieæire (48V, în
acest caz) nu sunt foarte mari, atunci se poate

renunåa la R4, reglajul fãcându-se din

valoarea rezistorului R3.   ♦
Bibliografie:

1) Revista "Electronique practique" nr. 167,

februarie 1993;

2) Revista "Le Haut Parleur" nr. 1867,

ianuarie 1998;

3) Revista "Tehnium" nr. 3 / 1998 æi 3 / 2000;

4) Linear data Book; Texas Instruments, 1989;

5) 270 Schémas alimentations - Hermann

Schreiber, Editura Dunod, Paris, 1995.

Fig. 3

Stabilizator de

tensiune reglabilã

1,3V...115V

Fig. 4

Stabilizator

de 125V

Fig. 5a

Schemã completã de stabilizator de tensiune de 48V/700mA

Fig. 5b

Cablajul montajului din figura 5a





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 2003preþurile 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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Redacåia a recurs la prezentarea acestui

portal gratuit de electronicã din douã

motive: este partener al cunoscutei reviste

franceze Electronique et Loisirs Magazine

(care se gãseæte de vânzare æi la Conex

Electronic) æi abundã de informaåii æi

aplicaåii practice, în special cu

microcontrolere din seria PIC æi ST.

Se va prezenta în acest numãr un

programator pentru PIC-uri, de

complexitate medie,  care utilizeazã

interfaåa graficã gratuitã IC-Prog.

H
obby Elettronica este un portal italian

de electronicã ce abundã de aplicaåii

practice, cursuri gratuite de electro-

nicã, simulatoare æi resurse pentru micro-

controlere PIC æi ST, motoare de cãutare

pentru componente electronice, discuåii on-

line, etc. Este probabil locul de întâlnire al

electroniætiilor din Italia (æi nu numai!), locul

de unde ei iæi preiau informaåii utile.

Hobby Elettronica este în plinã expansiune,

fiind on-line din anul 1997.

Site-ul este realizat într-o interfaåã graficã
impecabilã, specific unei pagini Web de

electronicã, iar prezentarea în limba italianã

nu credem cã este un impediment pentru

vizitatorul român.

Structura este bine definitã: rubricã de

aplicaåii practice gratuite ce cuprind descriere,

scheme, cablaje imprimate, exemple, rubricã

specialã consacratã microcontrolerelor æi

resurselor sale sau o rubricã dedicatã

cursurilor gratuite disponibile on-line. De o

bunã utilitate sunt æi "link"-urile (legãturile)

cãtre alte portaluri de electronicã.

Cursul pentru microcontrolerele PIC se afla

la prima parte a prezentãrii în momentul

realizãrii acestui articol. Aplicaåiile cu PIC sunt

numeroase. Este disponibil æi un simulator
gratuit pentru microcontrolerul PIC16F84,

numit PICBULL v0.1.

În ce privesc microcontrolerele ST, suportul

informativ este divers, de la programator la

aplicaåii utile, cele mai de luat în semã fiind un

sistem de alarmã profesional fãrã fir (wireless)

æi cu display LCD alfanumeric care poate fi

realizat uæor de electroniætii amatori sau

rutinele pentru realizarea unui decodor DTMF.

Cei care cautã informaåii æi nu numai,

despre o anume componentã electronicã,
Hobby Elettronica are un motor de cãutare

special.

Site-ul pune la dispoziåie gratuit

electroniætilor spaåiu pentru anunåuri specifice

æi pentru a îæi prezenta realizãrile practice, fie

în scop didactic, fie în scop comercial.

Programatorul pentru

microcontrolere PIC

æi memorii seriale I2C

În revista Conex Club s-au mai prezentat

programatoare pentru familia PIC æi memorii

I2C (24Cxx), însã cel care l-am descoperit pe

Electronicã On-line

Hobby Elettronica

Programator microcontrolere PIC

www.hobbyelettronica.cjb.netwww.hobbyelettronica.cjb.net

TABELUL 1   Familia de microcontrolere PIC ce poate fi programatã
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site-ul Hobby Elettronica se remarcã prin

originalitate æi prin prezenåa unui soclu de tip
ZIF ce uæureazã operaåia de programare.

Programatorul se conecteazã la portul

paralel al calculatorului æi utilizeazã ca
interfaåã graficã programul IC-Prog, a cãrui

descriere detaliatã a mai fost fãcutã în revistã

la începutul anului în curs. Pentru cei

interesaåi, descrierea este fãcutã æi pe site-ul

italian în cauzã. Aici se poate prelua æi

programul în forma sa arhivatã.

Schema electricã a programatorului este

prezentatã în figura 1, iar în tabelul 1 se

prezintã toate componentele ce pot fi

programate cu el, mai puåin amintitele

memorii I2C.

Dupã cum se remarcã din schema electricã

(figura 1), se recomandã o tensiune de

alimentare extrenã de 12Vca sau 15…16Vcc,
pentru a fi suficient a se realiza tensiunile de

programare dorite. Buffer-ele utilizate (U3)

sunt un circuit tip 7407. Acestea preiau din

portul paralel semanlele de tact (clock), date

(data) æi tensiunile de programare (Vpp).

Datele citite de programator trec prin

tranzistorul Q6. Funcåie de tipul de

microcontroler utilizat, acesta se aæeazã în

soclul ZIF  corespunzãtor desenelor din

figura 2.

Tensiunea de alimentare a microcon-

trolerelor este de 5Vcc æi se obåine din sursa

stabilizatã tip 78L05, iar prezenåa sa este

semanlizatã de dioda LED D2. Cealaltã sursã,

de 12V, obåinutã prin 78L12, serveæte la
obåinerea tensiunii de programare

Fig. 1
Schema electricã a programatorului pe portul paralel de microcontrolere PIC
æi memorii I2C (24Cxx)

Fig. 3 Cablajul imprimat al programatorului. Varianta în format electronic CIRCAD se poate prelua de pe site-ul Hobby Elettronica 
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- urmare din pagina 24 -

mov acca,r1
mov accb,r9
rcall lp1
mov acca,r2
mov accb,r10
rcall lp1
mov acca,r3
mov accb,r11
rcall lp1
mov acca,r4
mov accb,r12
rcall lp1
mov acca,r5
mov accb,r13
rcall lp1
mov acca,r6
mov accb,r14
rcall lp1
mov acca,r7
mov accb,r15
rcall lp1
ret
lp1: cpse acca,accb
ret
dec temp3
breq lp2
lp3: ret
lp2: ldi greska,0x08
rjmp lp3
;*********************************
; beep Tonski signal, LED i rele
;*********************************
beep:
sbi portd,LED
ldi acca,0x07
bl2: ldi temp3,0xff
bl1: sbi portd,1
rcall w300us
cbi portd,1
rcall w300us
dec temp3
brne bl1
dec acca
brne bl2
clr greska
cbi portd,LED
ret
RESET:
main:
clr greskaldi temp1,0xff
out ddrb,temp1
sbi DDRD,2
sbi DDRD,1
sbi DDRD,0
l6: rcall test
andi greska,0x02
breq l6
rcall citanje
rcall read_no
ldi accb,0xff
rcall copy
rcall provera
andi greska,0x08
breq ll1
rcall beep
ll1: ldi accb,0x07
rcall copy
rcall provera
andi greska,0x08
breq ll2
rcall beep
ll2: rjmp main   ♦

corespunzãtoare, Vpp, prin Q2, Q3 æi Q5 æi

semnalizate cu LED-ul D10, prin intermediul

diodelor D7…D9.

Cablajul imprimat al programatorului este

prezentat în figura 3 æi nu necesitã comentarii.

El se poate prelua æi în format electronic, în

programul Circad, de pe site-ul Hobby

Elettronica.

Aæa cum se amintea mai sus, ca interfaåã

graficã se utilizeazã programul IC-Prog, ce se

oferã gratuit pe Internet. Cum prezentarea sa

s-a mai fãcut în mod detaliat în numãrul

2/2003 al revistei, reamintim doar cã trebuie

configurat în meniul Options tipul de port æi

tipul programatorului utilizat, respectiv

"propic2 programmer", aæa cum se remarcã

în figura 4.

Pentru a descoperi mai multe aplicaåii (cei
care doresc informaåii special cu microcon-

trolere ST) este util a se vizita site-ul Hobby

Elettronica disponibil la mai multe adrese: 

www.elettronicanet.com,

www.elettronicashop.com,

www.hobbyelettronica.cjb.net,

www.elettronicanet.com/he/,

www.elettronicanet.com/at/   ♦

Fig. 2

Modul de poziåionare a microcontrolerelor PIC funce de tipul sãu, în

soclul ZIF al programatorului. Atenåie! Poziåionarea incorectã poate duce

la defectarea iremediabilã a microcontrolerului.

Fig. 4

Modul de configurare al programatorului.

Mai multe informaåii pot fi citite în numãrul

2/2003 al revistei æi pe site-ul Hobby

Elettronica.
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Aparatura virtualã de laborator (cea care

utilizeazã computerul pentru a prelua,

procesa æi a afiæa informaåia) æi-a fãcut de

ceva timp loc în laboratoarele moderne, cu

pretenåii. Avantajul ei este cã utilizeazã PC-

ul pentru prelucrarea æi afiæarea datelor, iar

sistemele de acest tip sunt uneori mai

ieftine în raport cu performanåele de

mãsurare obåinute æi mult mai la îndemânã

pentru electroniæti decât un osciloscop

sau un analizor logic, etc.

S
e prezintã un analizor digital ce

utilizeazã intrãrile D4...D7 ale portului

LPT (paralel) al PC-ului disponibil pe

computer æi un mediu interactiv æi deosebit de

prietenos pentru programare cum este

Delphi 3.

Pentru realizarea interfeåei grafice se

stabileæte mai întâi forma æi dimensiunile
panoului frontal dupã modelul prezentat æi

apoi se defineæte zona în care se vor afiæa

rezultatele citirii celor patru intrãri. Sintaxa în

program este :

procedure TForm1.Zona_desen(sender:
Tobject)

Pentru simplitate s-a folosit un caroiaj

arbitrar, mai mult pentru estetica imaginii,

fiind vorba de un semnal la intrare cu nivel

logic cunoscut (L=0V æi H=5V), astfel :

Procedure TForm1.Trasa_grafic(Sender:
TObject);

Urmãtorul pas æi cel mai important este

programarea portului paralel în regim

bidirecåional, în aæa fel încât sã se uæureze
munca ulterioarã. Aceastã operaåie se face

conform algoritmului descris în continuare cu

condiåia sã se verifice dacã adresa portului din

computerul folosit corespunde sau nu cu cea

din tabelul universal valabil (tabelul 1). 

Programarea în asambler este:

asm
mov dx, 037ah
mov ax, 48
out dx, al
end;

Desenarea graficului æi al tra-
seelor corespunzãtoare intrãrilor

se va executa conform cãsuåelor CheckBox

validate.

procedure TForm1.Trasa_grafic(Sender:
TObject)

Procedura de mãsurare se foloseæte pentru

a calcula starea celor patru intrãri D4, D5, D6,
D7, de urmãtoarea subrutinã:

asm
mov dx, 0378h
in  al, dx
mov intrare, al
end;

Interpretarea graficã este realizatã de

urmãtoarea procedurã :

procedure TForm1.oscilograma(Sender:
Tobject)

Modul sugestiv în care se realizeazã

afiæarea compenseazã neplãcerile provocate

de viteza micã de scanare a intãrilor. Pentru o

analizã ulterioarã a celor patru semnale

urmãrite beneficiem de o îngheåare a acestora

prin apãsarea butonu-lui STOP READ,

procesul reluându-se la apãsarea butonului
GRAPH.

procedure TForm1.Stop_Read(Sender:
TObject)

Oprirea este semnalizatã prin stingerea

LED-ului (butonului)  SCAN. Pãstrarea înregis-

trãrilor este posibilã prin apãsarea butonului

SAVE, chiar în timpul procesului de mãsurare.

procedure TForm1.salvare_imagine 

Aparaturã virtualã

de laborator

Analizor

digital 4 canale

Doru Sandu,  YO9CXY
comraex@yahoo.com  

TABELUL 1
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(Sender: TObject)
Abandonarea programului se poate face în

orice moment prin apãsarea butonului  EXIT.

procedure TForm1.Exit(Sender: TObject)
Cele patru intrãri pot analiza orice semnal

logic redus la nivelul maxim de 5V acceptat de

portului paralel. Modificând procedura masu-
rare æi oscilograma putem obåine pânã la

opt trasee corespunzãtoare intãrilor D0...D7.

Se aminteæte cã folosirea incorectã a

regiætrilor duce inevitabil la pierderea datelor

în timpul rulãrii programului sau la blocarea

PC-ului. De aceea se recomandã consultarea
tabelelor prezentate sau a literaturii de

specialitate atunci când existã o cât de micã

dozã de incertitudine.

Dupã modelul acestui program se pot

realiza æi alte variante cu scopul de a servi

cerinåelor din momentul respectiv. Noi nu ne

propunem decât sã facem cunoscute diferite

modalitãåi practice æi simple de folosire a

instrucåiunilor.

Existenåa multiplelor medii de programare

sau a surselor gratuit puse la dispoziåia

utilizatorului de multe companii software lasã

frâu liber imaginaåiei æi creativitãåii fiecãruia.

Acest program, în forma sa executabilã

poate fi obåinut prin e-mail : 
producåie@conexelectronic.ro
procedure TForm1.Zona_desen(sender:
Tobject);
begin

Bitmap := TBitmap.create;  {atribute BitMap}

Bitmap.Width := Image1.width;
Bitmap.height := Image1.Height;

Image1.Picture.Graphic := Bitmap;
Bitmap.free;

Image1.Canvas.pen.Width := 1;
Image1.Canvas.pen.Style := PsSolid;

Image1.Canvas.pen.Color := clBlack;
end;

procedure TForm1.Trasa_grafic(Sender:
TObject);
begin

Image1.Canvas.pen.Style := PsDot;
Image1.Canvas.rectangle(0,0,715,206);

ligne :=52;
while ligne < 208 do

begin
Image1.Canvas.MoveTo(0,ligne);

Image1.Canvas.LineTo(714,ligne);
ligne := ligne + 51;

end;
colonne :=51;

while colonne < 755 do
begin

Image1.Canvas.MoveTo(colonne,0);
Image1.Canvas.LineTo(colonne,205);
colonne := colonne + 51;

end;
Image1.Canvas.pen.Style := PsSolid;
asm     {programare port LPT1

bidirectional}
mov dx, 037ah

mov ax, 48
out dx, al

end; {ASM}
end;

procedure TForm1.citire_intrari;
begin

asm
mov dx, 0378h

in  al, dx
mov intrare, al

end; {ASM}
end;

procedure TForm1.masurare;
begin

valoare1 := 6;

valoare_bit1 :=40;
valoare2 := 58;

valoare_bit2 :=40;
valoare3 := 109;

valoare_bit3 :=40;
valoare4 := 160;

valoare_bit4 :=40;
begin

citire_intrari;
if (intrare and 128)=128 then bit:=0 else bit:=1;

valoare1 := valoare1 + (valoare_bit1*bit);

valoare_bit1 := valoare_bit1 Div 2;

if (intrare and 64)=64 then bit:=0 else bit:=1;
valoare2 := valoare2 + (valoare_bit2*bit);

valoare_bit2 := valoare_bit2 Div 2;
if (intrare and 32)=32 then bit:=0 else bit:=1;
valoare3 := valoare3 + (valoare_bit3*bit);

valoare_bit3 := valoare_bit3 Div 2;
if (intrare and 16)=16 then bit:=0 else bit:=1;

valoare4 := valoare4 + (valoare_bit4*bit);
valoare_bit4 := valoare_bit4 Div 2;

end;
If CheckBox1.State=cbChecked

then begin
canal1 := 256-valoare1;

end
else begin valoare1:=256; end;

If CheckBox2.State=cbChecked
then begin

canal2 := 256-valoare2;
end

else begin valoare2:=256; end;

If CheckBox3.State=cbChecked
then begin
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canal3 := 256-valoare3;

end
else begin valoare3:=256; end;

If CheckBox4.State=cbChecked
then begin

canal4 := 256-valoare4;
end
else begin valoare4:=256; end;

end;
procedure TForm1.oscilograma(Sender:
Tobject);
begin

If basculare = 1 then
begin

while basculare = 1 do
begin

Trasa_grafic(Sender);
masurare;

v1y1:=valoare1; {initializare coordonate}
v2y1:=valoare2;

v3y1:=valoare3;
v4y1:=valoare4; {pentru grafic}
numar_puncte :=1;

v1x1:=numar_puncte;
v2x1:=numar_puncte;

v3x1:=numar_puncte;           

v4x1:=numar_puncte;

while numar_puncte<715 do
begin

masurare;
v1y2:=valoare1;

v2y2:=valoare2;
v3y2:=valoare3;
v4y2:=valoare4;

Image1.Canvas.Pen.Color := clRed;
Image1.Canvas.MoveTo(v1x1,v1y1);               

Image1.Canvas.LineTo(numar_puncte,v1y2);
Image1.Canvas.Pen.Color := clBlue;

Image1.Canvas.MoveTo(v2x1,v2y1);              
Image1.Canvas.LineTo(numar_puncte,v2y2);

Image1.Canvas.Pen.Color := clLime;
Image1.Canvas.MoveTo(v3x1,v3y1);

Image1.Canvas.LineTo(numar_puncte,v3y2);
Image1.Canvas.Pen.Color := clTeal;               

Image1.Canvas.MoveTo(v4x1,v4y1);
Image1.Canvas.LineTo(numar_puncte,v4y2);

v1y1:=valoare1;   {initializare coordonate}
v2y1:=valoare2;
v3y1:=valoare3;

v4y1:=valoare4; {pentru grafic}          
v1x1:=numar_puncte;

v2x1:=numar_puncte;

v3x1:=numar_puncte;
v4x1:=numar_puncte;

numar_puncte := numar_puncte + 1;
end;

Application.ProcessMessages;
end; {while}

end {then}
else

begin end;
end;

procedure TForm1.trasa(Sender: Tobject);
begin

If basculare=0
then begin basculare := 1;
BitBtn1.Glyph.LoadFromFile('Led1On.bmp

'); end;
oscilograma(Sender);

end;
procedure TForm1.salvare_imagine(Sender:
TObject);

var NomFichier : string;

begin
{salvare imagine in format BitMap}

Stop_Read(Sender);
NomFichier:= 'Graph'+ IntToStr(SpinEdit1.Value)

+ '.BMP';
Image1.Picture.SaveToFile(NomFichier);

end;
procedure TForm1.Exit(Sender: TObject);
begin

If basculare=1
then begin basculare :=0;

end;
Close;

end;
procedure TForm1.Stop_Read(Sender:
TObject);
begin

If basculare=1
then begin basculare := 0;     

BitBtn1.Glyph.LoadFromFile('Led1Off.bmp');
end;

end;
end.   ♦






