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S
eptembrie este luna apariþiei revistei
Conex Club, care, cu acest numãr de
existenþã, intrã în al cincilea an cu

preþuire ºi simpatie din partea cititorilor,
graþie conþinutului ºi aspectului sãu.

Apariþia revistei s-a fãcut sub incidenþa
proverbului românesc ”ziua bunã se
cunoaºte de dimineaþã”.

Frumoasa “dimineaþã” a revistei Conex
Club a fost asiguratã de editor, redacþie,
colaboratori, tipografie ºi bineînþeles
difuzare.

Politica editorialã viza apariþia unei reviste
de culturã tehnicã, de informare pe toate
planurile din domeniul electronicii a unui
numãr cât mai mare de cititori, profesioniºti
sau amatori, constructori sau utilizatori.

Revista Conex Club trebuia sã aparã,
obligaþie impusã de lipsa unor mijloace de
informare adecvate într-un domeniu atât de
modern ºi dinamic cum este electronica.

În primul numãr spuneam cititorilor cã
revista le aparþine, cã ea se va modela dupã
cerinþe ºi oportunitãþi, dar în special dupã
evoluþia procesului educaþional formativ din
þara noastrã. Concomitent, editorul oferea
paginile revistei tinerilor cu reale preocupãri,
sã-ºi prezinte studiile ºi realizãrile spre a se
face cunoscuþi, înlesnindu-le astfel consa-
crarea.

Aceasta este motivarea gãzduirii unor
articole semnate de tinere cadre didactice ºi
studenþi din cadrul Universitãþii Politehnice.

Diversitatea conþinutului, jalonatã prin
rubricizare a atras mulþi cititori, fiindcã
descoperirea rãspunsului la preocupãrile
fiecãruia era ºi este comod de identificat.
Totodatã, aceastã ofertã se traduce în final
ca o activitate în beneficiul naþional prin
aportul personal.

Dezideratele redacþiei au prins contur
concret prin articolele elaborate de specialiºti
cu vaste cunoºtinþe teoretice ºi îndelungi
perioade de experimentare care au adus
cititorului girul totalei încrederi.

Ar fi neinteresant sã comentãm fiecare
rubricã fiindcã cititorul avizat cunoaºte în
amãnunt ºi profunzime revista Conex Club,
dar dorim sã subliniem cã dorinþa editorului
este de a prezenta ºi a expune lucrãri cât mai
noi, mai moderne, disponibile acum sau
într-un viitor apropiat, alãturi de cele de
strictã necesitate care sã-i satisfacã pe
hobby-iºti.

Patru ani de apariþie, cu bune aprecieri
din partea cititorilor constituie o certitudine
cã revista Conex Club va rãmâne ºi în viitor o
revistã de Electronicã Practicã pentru ToþiElectronicã Practicã pentru Toþi.♦

Am trecut în anul 

Ilie Mihãescu

Redactor ªef Onorific

V
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Principii de operare 

cu un impedanåmetru

Metoda punåii cu autoechilibrare este

utilizatã uzual în impedanåmetrele moderne

de joasã frecvenåã. În continuare vor fi

prezentate principiile de operare cu un

impedanåmetru care lucreazã pe baza acestei

metode, ca un bun exemplu de operare în

vederea evaluãrii impedanåelor. Tabelul 2

oferã câteva din specificaåiile principale ale
unui astfel de echipament.

Circuitul de mãsurare a impedanåelor este

împãråit funcåional în trei blocuri (figura 12).

"Sursa de semnal" genereazã semnalul de

test aplicat componentei necunoscute, a cãrei

impedanåã se doreæte a fi determinatã.

Frecvenåa semnalului se regleazã în plaja de

mãsurã, verificându-se în cartea tehnicã a

aparatului dacã rezoluåia este acceptabilã.

Semnalul de test este generat de un

sintetizator controlat de un microprocesor/mi-

crocontroler. Nivelul de semnal la ieæire,

ajustabil uzual în domeniul 10mV ... 1V, este

obåinut prin intermediul unui atenuator. În

plus faåã de generarea semnalului de test, în
cadrul acestui bloc se genereazã æi semnalele

de referinåã interne.

"Puntea cu autoechilibrare" echilibreazã

curentul prin rezistorul de gamã cu curentul

din DUT (DUT - Device Under Test,

componenta/dispozitivul de mãsurat, în limba

românã) pentru a menåine un potenåial nul pe

terminalul inferior. Un circuit detector

detecteazã potenåialul pe terminalul inferior æi

controleazã amplitudinea æi faza ieæirii astfel

încât potenåialul detectat devine zero. Când

puntea este neechilibratã un convertor I-U

detecteazã un curent de eroare iar un

detector de fazã separã componentele

vectoriale de 0° æi 90°. Semnalele de ieæire ale
detectoarelor de fazã se aplicã modulatorului

pentru a comanda semnalele componente de

0° æi 90°. Semnalul rezultant este amplificat æi

trimis înapoi prin rezistorul de gamã Rr pentru

a anula curentul prin DUT astfel încât prin

convertorul I-U sã nu circule nici un curent de

eroare. La impedanåmetrele moderne

operaåia de echilibrare este realizatã automat

în întreaga gamã de frecvenåã.

"Detectorul de raport vectorial" mãsoarã

douã tensiuni vectoriale, pe DUT (Edut) æi pe

circuitul serie al rezistorului de gamã Rr (Err).

Deoarece valoarea rezistorului de gamã este

cunoscutã, mãsurarea celor douã tensiuni va

da vectorul impedanåã Zx al DUT astfel:

În tabelul 3 sunt prezentate terminalele de

mãsurã ale unui impedanåmetru iar în figura

13 poziåionarea acestora în cadrul unui

echipament real. În general acestea sunt de

tip coaxial æi permit, prin realizarea unor

configuraåii adecvate (aæa cum se va vedea la

paragraful destinat acestora din prezentul

articol), obåinerea unei precizii ridicate æi

eliminarea efectelor parazite care pot apãrea.

Funcåii de mãsurare importante

Impedanåmetrele avansate conåin o serie
de funcåii de mãsurare importante, funcåii a

cãror înåelegere eliminã în mare mãsurã

confuziile æi suspiciunile ce pot apãrea dupã

obåinerea rezultatelor de mãsurare.

a. Nivelul OSC - semnalul de ieæire al

oscilatorului este obåinut la terminalul Hc.

Acesta nu este, totuæi, aplicat totdeauna

direct pe DUT. În general, nivelul OSC

specificat este obåinut când terminalul HIGH

este în aer. Deoarece rezistorul sursã Rs este

conectat în serie cu ieæirea oscilatorului, existã

o cãdere de tensiune pe Rs. Astfel, când DUT

este conectat în circuit, tensiunea Ux aplicatã

depinde de valoarea rezistorului sursã æi de

valoarea impedanåei Zx a DUT (figura 14).
Acest lucru trebuie luat în considerare în

special la mãsurarea  impedanåelor joase

(inductanåe mici sau capacitãåi mari). Nivelul

OSC ar trebui ales cât mai mare posibil pentru

a obåine un raport semnal/zgomot bun

pentru blocul detector de raport vectorial. Un

raport semnal/zgomot mare creæte precizia æi

stabilitatea mãsurãrii. În unele cazuri, totuæi,

nivelul OSC trebuie scãzut, cum ar fi atunci

când se mãsoarã inductoare cu miez sau

dispozitive semiconductoare în care nivelul

OSC este critic pentru realizarea mãsurãrii æi

chiar pentru dispozitivul însuæi.

TABELUL 2 Specificaåiile principale ale unui impedanåmetru modern de joasã frecvenåã (HP4194A)

Mãsurarea practicã

a impedanåelor

în aparatura electronicã (II)

Norocel - Dragoº Codreanu

Facultatea Electronicã ºi Tc., UPB-CETTI

noroc@cadtieccp.pub.ro
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b. Polarizarea de curent
continuu - în plus faåã de

semnalul de curent alternativ de

test, un impedanåmetru poate

oferi o tensiune de curent conti-

nuu prin terminalul Hc, tensiune

care se aplicã pe DUT. Dacã DUT

are o rezistivitate de c.c. micã, în

unele cazuri existã riscul apari-

åiei erorilor de mãsurare.

Aceastã chestiune trebuie luatã

în considerare când se mãsoarã

dispozitive semiconductoare de
rezistivitate scãzutã.

c. Funcåia de scalare -

pentru mãsurarea impedanåelor

(de la cele mici pânã la cele

mari) se folosesc instrumente cu

game multiple. În general,

numãrul de game este este de 7

... 10, aparatele de mãsurã

prezentând facilitatea de a

selecta automat gama cores-

punzãtoare în concordanåã cu

impedanåa DUT. Schimbãrile de

gamã se realizeazã uzual schim-

bând  factorul de multiplicare al

câætigului al detectorului de
raport vectorial æi prin comu-

tarea rezistorului de gamã.

Acest lucru asigurã ca nivelul de

semnal maxim sã fie transmis

cãtre convertorul A-D pentru a

obåine cel mai bun raport

semnal/zgomot pentru precizia

de mãsurare maximã. Frontiera

unei game este în general speci-

ficatã în douã puncte pentru a

realiza o suprapunere între ga-

mele adiacente (figura 15).

Schimbãrile de gamã se reali-

zeazã cu un histerezis pentru a

preveni comutãrile frecvente,
între game adiacente, datorate

zgomotului. Precizia maximã de

mãsurare este cu atât mai bunã

cu cât impedanåa mãsuratã este

apropiatã de valoarea maximã

din cadrul gamei respective.

Acest lucru cauzeazã uneori o

discontinuitate în valorile mãsu-

rate la capãt de gamã. La

schimbarea gamei graficul im-

pedanåei poate prezenta un

salt. Pentru a preveni apariåia

acestei situaåii neplãcute, este

recomandat sã selecteze manual gama care

mãsoarã impedanåe în zona superioarã.

e. Timpul de integrare æi medierea -

tensiunile vectoriale sunt mãsurate de

convertorul A-D în detectorul de raport

vectorial. Un numãr mare de instrumente

utilizeazã convertoare A-D cu dublã rampã în

care timpul de integrare poate fi schimbat în

trei paæi: SHORT, MEDIUM æi LONG. Deoarece

rãspunsul în frecvenåã al unui integrator este

determinat de timpul sãu de integrare,

gestionarea corectã a timpului de integrare

reprezintã o modalitate performantã de
reducere a semnalelor nedorite.

f. Gardarea - când se realizeazã mãsurãtori

"in-circuit" sau când se mãsoarã un parametru

al unui dispozitiv electronic cu 3 terminale
efectele impedanåei paralele pot fi reduse

utilizând tehnici de gardare. Terminalul de gar-

dã este comunul din circuitul punåii cu

autoechilibrare æi este conectat la ecranele

conectoarelor (figura 16). Terminalul de gardã

este diferit din punct de vedere electric de

terminalul de masã care este conectat direct la

æasiu. Când garda este conectatã corect, ea

reduce curentul semnalului de test dar nu

afecteazã mãsurarea impedanåei necunoscute

Zx. Impedanåa conductorului de gardã Zg ar
trebuie sã fie cât mai micã posibil pentru a nu

exista riscul de apariåie a unui curent de eroare.

Configuraåia terminalelor

(conectoarelor) de mãsurã

Un impedanåmetru este în general echipat

cu patru terminale coaxiale UNKNOWN,

plasate pe panoul frontal (Hc, Hp, Lp æi Lc, a se

vedea figura 13). Interconectarea dintre DUT

æi terminalele UNKNOWN se poate realiza prin

diferite metode. Deoarece fiecare metodã

prezintã avantaje æi dezavantaje, cea mai

bunã dintre acestea trebuie aleasã funcåie de

impedanåa DUT æi de precizia de mãsurare
cerutã.

Configuraåia de mãsurã 2T (douã-
terminale) este calea cea mai simplã (foarte

asemãnãtoare cu mãsurarea utilizând un mul-

timetru obiænuit) dar prezintã o paletã largã

de surse de erori. Inductanåa terminalelor,

rezistenåa æi capacitãåile parazite ale termina-

lelor æi cablurilor de mãsurã sunt adãugate

totdeauna la rezultatul mãsurãtorilor (figura

17). Din cauza acestor erori, mãsurarea impe-

danåelor (fãrã compensare) este limitatã la

gama 10Ω ... 10kΩ.

Configuraåia de mãsurã 3T (trei-ter-

TABELUL 3  Terminalele de mãsurã ale unui impedanåmetru

Fig. 12 Blocurile principale ale unui impedanåmetru cu

punte cu autoechilibrare

Fig. 13

Poziåionarea

terminalelor de

mãsurã în cadrul

unui impedanåmetru

real

Fig. 14

Nivelul OSC divizat de Rs æi impedanåa necunoscutã Zx

Fig. 15

Histerezis la graniåa dintre douã game de mãsurã



minale) foloseæte ca-

bluri coaxiale pentru

reducerea efectelor ca-

pacitãåii parazite. Con-

ductoarele exterioare

ale cablurilor coaxiale

(ecranele) sunt conec-

tate la terminalul de

gardã (figura 18). Pre-

cizia creæte cu creæterea

impedanåei de mãsu-

rat, în gama impe-

danåelor joase efectul
negativ al inductanåei æi

rezistenåei terminalelor

manifestându-æi încã

prezenåa. Gama tipicã

de impedanåã poate fi

extinsã æi peste 10kΩ.

Precizia de mãsurare

este puåin îmbunãtãåitã

în cazul în care conduc-

torul exterior este

conectat în configu-

raåie 2T ecranatã.

Configuraåia de
mãsurã 4T (patru-
terminale) poate re-
duce efectul negativ al

inductanåei æi rezis-

tenåei terminalelor de-

oarece calea de semnal

æi cablurile pentru sunt

independente (figura

19). Precizia ridicatã

este pãstratã chiar æi

pânã la impedanåe de

1Ω. În cazul în care

impedanåa DUT (impe-

danåa de mãsurat) este

mai micã decât aceastã

valoare, pe calea de

semnal va circula un
curent de valoare mare

æi va apãrea un cuplaj

mutual între aceastã

cale æi cablul de sesi-

zare a tensiunii, gene-

rând erori de mãsurare.

Configuraåia de
mãsurã 5T (cinci-
terminale) este o

combinaåie între confi-

guraåiile 3T æi 4T æi este

echipatã cu patru ca-

bluri coaxiale, toate

conductoarele exterioare ale lor fiind

conectate la terminalul de gardã (figura 20).

Aceastã configuraåie permite mãsurarea

impedanåelor în plaja 1Ω...10MΩ dar

problemele legate de cuplajul mutual încã

rãmân. Conectarea conductoarelor exterioare

în configuraåie 4T ecranatã conduce la

creæterea preciziei de mãsurare a

impedanåelor mici.

Configuraåia de mãsurã 4TP (patru-
terminale împerechiate) rezolvã proble-

mele cauzate de cuplajul mutual utilizând

cabluri coaxiale pentru izolarea cablurilor de
sesizare a tensiunii de calea de semnal (figura

21). Deoarece curentul de întoarcere curge

prin conductorul exterior al cablului coaxial,

fluxul magnetic creat de acesta anuleazã

fluxul creat de cel interior. Se pot mãsura

astfel impedanåe mai mici de 1Ω. Gama de

mãsurare depinde de instrument æi de cât de

bine este conectatã configuraåia 4TP la

punctul de mãsurã al DUT. Ea este serios

limitatã sau poate chiar imposibil de utilizat

dacã nu se conecteazã cablurile în mod

corect.

Configuraåia 4TP este cea mai bunã soluåie

pentru mãsurãri într-o plajã largã de

impedanåã. Totuæi, lungimea cablului este
limitatã de frecvenåa de mãsurã, aceasta

trebuind sã fie mult mai micã decât lungimea

de undã a semnalului. Formula de calcul este: 

,

unde f - frecvenåa semnalului;

L - lungimea cablului.

Dacã aceastã condiåie nu este îndeplinitã

puntea nu se va echilibra. Aceastã limitã

depinde, totuæi, de instrument deoarece

fiecare impedanåmetru prezintã o anumitã

lungime a cablurilor interne.

Pentru mãsurãtori la peste 100kHz este

necesarã compensarea lungimii cablurilor.

Pierderile care apar la propagarea semnalului
prin cablu în domeniul frecvenåelor înalte

depind de tipul de cablu utilizat æi genereazã

erori de mãsurare. Se recomandã folosirea

cablurilor din dotare ale impedanåmetrului dar

electroniæti cu experienåã pot confecåiona cu

succes cabluri æi monturi care sã permitã

mãsurãri de calitate.

În ceea ce priveæte monturile pentru reali-

zarea mãsurãtorilor, acestea joacã un rol im-

portant în mãsurarea de impedanåã, atât din

punct de vedere mecanic, cât æi din cel elec-

tric. Calitatea monturii determinã de foarte

multe ori calitatea mãsurãrii. Firmele de

Fig. 16 Gardã æi masã
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TABELUL 4  
Configuraåia de mãsurã utilizatã funcåie de frecvenåã æi impedanåã

Fig. 17 Configuraåia de mãsurã 2T

Fig. 18 Configuraåia de mãsurã 3T
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prestigiu care produc echipamente de

evaluare a impedanåelor oferã numeroase

tipuri de monturi de test, în concordanåã cu

tipul DUT. Pentru a alege montura cea mai

potrivitã, utilizatorul nu trebuie sã aibã în

vedere numai layout-ul fizic de contactare, ci

æi domeniul de frecvenåã în care se realizeazã

mãsurarea, parametrii reziduali

æi, nu în ultimul rând, tensiunea

continuã care poate fi aplicatã

pe DUT. O tensiune prea mare

aplicatã nu numai cã nu permite

mãsurarea impedanåei dorite

dar poate duce la distrugerea

componentei electronice aflate

sub investigaåie.

Dacã DUT nu poate fi montat

în cadrul unei monturi standard

sau este nevoie de o confi-

guraåie specialã, utilizatorul
trebuie sã îæi realizeze propria

monturã de mãsurã. În cele ce

urmeazã sunt prezentate câteva

observaåii cu privire la fabricarea

acestora:

1.Minimizarea efectelor se-

cundare (parazite) - pentru a-

ceasta configuraåia 4TP trebuie

menåinutã cât mai aproape de

DUT. În plus, trebuie folositã

tehnica gardãrii pentru elimi-

narea efectelor capacitãåii para-

zite.

2.Minimizarea rezistenåei de

contact - rezistenåa de contact
cauzeazã erori de mãsurare. În

cazul configuraåiei 2T aceasta

afecteazã în mod direct

rezultatul mãsurãrii. Electrozii de

contact trebuie sã se conecteze

ferm la DUT æi trebuie pãstraåi

totdeauna curaåi. În plus, aceætia

trebuie confecåionaåi din

materiale inoxidabile.

3.Contactele trebuie sã

poatã fi configurate ca OPEN

sau SHORT - compensarea

OPEN/SHORT poate reduce uæor

efectele negative ale fenome-

nelor parazite asociate monturii
de test. Pentru a realiza o

mãsurare OPEN/SHORT electro-

zii de contact trebuie sã permitã

acest lucru. La mãsurãtoarea

OPEN electrozii trebuie plasaåi la

aceeaæi distanåã ca atunci când

DUT este conectat. La SHORT între electrozi

trebuie conectat un conductor de cât mai

joasã impedanåã sau trebuie sã existe

posibilitatea de a conecta direct electrozii între

ei. 

Când DUT este amplasat la distanåã de

impedanåmetru este necesar ca la terminalele

de mãsurã sã se monteze cabluri de test. Dacã

lungimea acestora este prea mare pot apãrea

erori de mãsurare sau chiar o neechilibrare a

punåii (ceea ce conduce la imposibilitatea

realizãrii operaåiei). Se recomandã folosirea

cablurilor date de producãtor deoarece

acestea sunt adaptate perfect la echipa-

mentul de mãsurã. Dacã totuæi este necesarã

utilizarea altor tipuri de cabluri este indicat sã

se apeleze la cabluri echivalente cu cele ale

producãtorului sau cabluri recomandate de

acesta. 

Cititorul trebuie sã reåinã cã dacã lungimea
cablului nu este corectã, acest lucru poate

conduce la erori de mãsurare adiåionale. Dacã

lungimea cablului este mai mare de 1m (2m

sau chiar 4m) este posibilã extinderea

cablurilor de test prin intermediul tehnicilor

care urmeazã:

1.Extensie 4TP-4TP - Aceastã tehnicã oferã

cea mai bunã precizie, în special la mãsurarea

impedanåelor mici. Totuæi, lungimea extensiei

este limitatã de frecvenåa de mãsurã, conform

formulei date anterior în articol. Pentru

frecvenåe mai mari æi cabluri mai lungi se

foloseæte tehnica extensiei 2T ecranate.

2.Extensia 2T ecranatã - Cele 2

conductoare exterioare sunt conectate
împreunã la fiecare capãt al cablului. Aceasta

se face pentru anularea câmpului magnetic

indus de conductoarele interioare. Tehnica se

utilizeazã pentru frecvenåe de pânã la 15MHz.

Impedanåa rezidualã a cablului va fi adãugatã

direct la rezultatul mãsurãrii dar poate fi

minimizatã dacã impedanåa DUT este mai

mare decât impedanåa datoratã elementelor

parazite.

3. Extensia 4T ecranatã - când se

conecteazã configuraåia 4T ecranatã aparatul

poate mãsura cu precizie impedanåele mici. 

Tabelul 4 sintetizeazã tehnicile de extensie

æi gamele de impedanåã/frecvenåã

corespunzãtoare diverselor necesitãåi de
mãsurare în practicã.   ♦

Bibliografie
[1] Honda M., "The impedance measure-

ment handbook", Yokogawa-Hewlett-

Packard, 1989.

[2] Nicolau E., Beliæ M., "Mãsurãri electrice

æi electronice", Bucureæti, 1984.

[3] ***, Internet, site-urile firmelor Hew-

lett-Packard æi Agilent Technologies.

Fig. 19 Configuraåia de mãsurã 4T

Fig. 20 Configuraåia de mãsurã 5T

Fig. 21 Configuraåia de mãsurã 4TP
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International Rectifier (IR, simbolul IRF)

este o companie sinonimã cu electronica

de putere! Cu peste 50 de ani vechime 

în domeniu, IR a dezvoltat æi introdus 

de-a lungul timpului noi componente

semiconductoare de 

putere - tranzistoarele IGBT 

sau HexFET-urile.

T
ehnicienii ce îæi desfãæoarã activitatea în

domeniul electronicii de putere (indus-
tria de automobile, acåionare a motoare-

lor în industrie, surse de alimentare în comu-

taåie, invertoare de tensiune, etc.) cunosc

foarte bine componentele IR. De asemenea,

inginerii proiectanåi le iau ca referinåã, iar azi,

ca urmare a avantajelor pe care tranzistaorele

cu efect de câmp MOS le au faåã de cele

bipolare, IRF-urile de micã putere se întâlnesc

æi în aparatura electrocasnicã (televizoare,

maæini de spãlat). Deviza companiei este de a

creæte productivitatea per Watt în industrie,

componentele având parametrii de fiabilitate

continuu înbunãtãåiåi æi dimensiuni din ce în

ce mai reduse faåã de puterea disipatã.

IR a inventat æi menåine cheia patentului
tehnologiei ce a i-a adus cca. 3 miliarde de

dolari din MOSFET-urile pentru industrie.

Produsele realizate de IR sunt o gamã

dedicatã special procesului (platformei) de

conversie a energiei electrice, astfel:

- Componente electronice de intrare pre-

cum diodele, punåile redresoare, tiristoare

pentru conversia AC-DC;

- Dispozitive de comandã (driverele pentru

tranzistoarele de putere din regulatoarele în

comutaåie sau liniare);

- Comutatoare electronice de putere ce

comutã sarcina în convertoarele statice de

putere (MOSFET-uri, IGBT-uri);

- Componente pentru distribuåia energiei
(MOSFET-uri, Relee statice);

- Soluåii integrate precum circuitele integra-

te pentru managementul conversiei energiei.

Fondatã în anul 1947 la Los Angeles

pentru a produce redresoare de seleniu, IR

este cel mai vechi producãtor independent de

semiconductoare din lume. Este una din pri-

mele companii care a produs în anul 1954 pri-

mele redresoare cu germaniu æi prima care a

introdus diodele Zener comerciale æi celulele

solare în 1958.

Iar inovaåiile au continuat: IR este prima

companie care a lansat primul redresor din

siliciu controlat (SCR, tiristorul) în 1959, a

dezvoltat procesul epitaxial de realizare a
SCR-urilor de înaltã tensiune - 1962, primul

tranzistor Darlington de putere -1974, primul

HexFET®, a cãrui marcã înregistratã o deåine -

1979, primul patent pentru IGBT-uri æi circuit

integrat pentru înaltã tensiune în 1983; zece

ani mai târziu în 1993 primul SmartFET,

înglobeazã pentru prima datã un tranzistor

MOSFET æi o diodã Schottky într-o capsulã

(FETKEY) în 1996, iPOWIR în 2001 - bloc

integrat convertor DC-DC, iNTERO o familie

de circuite programabile pentru comanda

motoarelor în anul 2002, acestea fiind doar o

parte din realizãri.

Când au lansat HexFET-ul IR a revoluåionat

piaåa tranzistoarelor de putere MOS.
MOSFET-urile de micã putere de azi realizate

de IR (care pot fi procurate æi de la Conex

Electronic) au avantajul unei rezistenåe drenã-

canal în stare “on” foarte micã.

Compania este un furnizor important

pentru industria militarã, având o gamã dedi-

catã acestui sector.

La originea acestor succese au stat fonda-

torii IR Leon Lidow æi fiul sãu Eric alãturi de

primii lor 6 angajaåi.

Compania are azi peste 5800 de angajaåi

în toatã lumea, iar peste 60% din producåie

se distribuie în Europa æi Asia. Are fabrici în

S.U.A., Mexic, Anglia, Germania æi Italia.

Firma oferã un real suport inginerilor
proiectanåi. Pe site-ul firmei ( www.irf.com) am

descoperit æi un program de design æi
simulare pentru propriile aplicaåii (conver-

toare Buck, Bust, etc.). Interesant este cã

programul opereazã on-line æi oferã pe

lãngã rezultate, listã de componente ce pot fi

alese (atât pasive, cât æi active) æi o sugestie de

realizare a PCB-ului sau amplasãrii. Toate

rezultatele pot fi salvate sau printate.

Programul se numeæte myPOWER æi meritã a

fi studiat. Accesul este permis numai dacã

utilizatorul se înregistreazã, cu parolã de

acces.   ♦

International

Rectifier
Carte de vizitã
www.irf.comwww.irf.com
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În continuarea serialului se vor prezenta

defectele ce pot apare la interfaåa "cartelã

SIM - terminal mobil". Au fost alese pentru

abordarea subiectului cele douã modele pe

care s-au fãcut studii æi în numerele

anterioare. Defectul este complex, necesitã

o abordare practicã atentã, rãbdare, sursa

putând fi de naturã mecanicã sau electricã

(hardware sau software).

P
entru studiul acestui defect au fost alese

douã modele reprezentative din gama

Ericsson la care acest defect apare mai

des, T18 æi A2618, cauza fiind de cele mai

multe ori mecanicã, tradusã prin uzura

soclului cartelei SIM.
La modelul A2618 soclul pentru SIM se

aflã în partea de jos a telefonului, direct lipit

pe cablajul imprimat (vezi fotografia).

Cãpãcelul superior ("clapeta soclului")

efectueazã la manevrare atât o miæcare de

translaåie pe orizontalã, cât æi una de rotaåie în

plan vertical æi dispune de o lamelã ce face

contact electric cu un pad de pe cablajul

imprimat. Aceasta serveæte la sesizarea

faptului cã SIM-ul este introdus æi soclul închis.

Defectul cel mai uzual provine de la acest

contact.

La modeleul T18 (care este similar cu

modelul T10 din multe puncte de vedere)

soclul pentru cartele SIM se aflã în carcasa
aparatului; pinii sãi fac contact mecanic direct

pe cablajul imprimat. În cazul în care carcasa

prezintã "jocuri" mecanice în utilizarea

telefonului (nu este strânsã bine) apare

defectul de interfaåã SIM - terminal mobil.

Defecte de interfaåã

ale telefonului cu cartela SIM 

Pentru definirea clarã a defectului se

introduce o cartelã SIM (validã) în soclul

telefonului æi se urmãreæte ceea ce se afiæeazã

pe display.

Dacã se afiæeazã "Wrong card" sau

"Insert correct card" telefonul nu este

defect ci blocat pe o reåea de operator,

necesitãnd deblocarea (eliminarea codului de

reåea). Acest lucru se realizeazã cu un cablu

de date (sau interfaåa universalã prezentatã în
revistã în acest numãr) æi un program

specializat (care se gãsesc din abundenåã pe

Internet). Introducerea unei cartele SIM a unui

operator acceptat de telefon nu mai are ca

efect nerecunoaæterea cartelei. Se poate

întâmpla totuæi ca eliminarea codului de reåea

sã nu elimine defectul. În acest caz este

necesarã rescrierea mamoriei program a

telefonului cu un fiæier .bin corect.

Dacã telefonul afiæazã "Phone lock"
atunci telefonul are activat codul de protecåie

al propriului utilizator. Dacã codul nu mai este

cunoscut se procedeazã la resetarea acestuia,

dupã modul prezentat mai sus.

Dacã se afiæeazã "PIN:" sau "Enter PIN:"
semnificaåia este cã accesul la SIM se face

numai dupã introducerea codului personal de

identificare a cartelei.

În fine, numai dacã se afiæeazã "Card
error" sau "Insert card" (cu cartela introdusã

în telefon) se pune în discuåie un defect al

telefonului la interfaåa cu cartela SIM,

urmãrindu-se sfaturile prezentate în

continuare.

Defectul de SIM la A2618

Se vor urmãri fotografia æi figura 1. Analiza

defectului se va face în primul rând din punct

Service GSM (XI)

Prezentare hardware 
ºi defecte tipice

Croif V. Constantin

redacþie@conexclub.ro
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Descriere constructivã

æi funcåionalã

Schema electricã a interfeåei de mãsurare
este prezentatã în figura 1.

Microcontrolerul utilizat este AT90S2313,

primul din seria AVR prevãzut cu port serial

UART. Circuitul de Reset este format din R8,

D2, K0 æi C5, care realizeazã æi auto-resetarea

microcontrolerului în timpul cuplãrii tensiunii

de alimentare.

Baza de timp utilizeazã un cristal de cuarå

cu frecvenåa de rezonanåã de 7,3728MHz,

facilitând o comunicaåie serialã cu rata de

baud de 9600 bps cu eroare 0.

Convertorul RS232 este construit în jurul

circuitului integrat MAX232 (sau orice alt

echivalent). Conectarea la calculator se face

printr-un conector DB-9 (mamã) standard. Se
atrage atenåia cã montarea greæitã a unuia din

condensatoarele C14 - C17, va conduce la

distrugerea circuitului integrat !

Tensiunea de +5Vcc necesarã funcåionãrii

montajului este obåinutã cu ajutorul unui

circuit integrat seria 7805 (variantele de 0,1A

sau 1A), montat într-o configuraåie clasicã.

Principiul de mãsurare.

Specificaåii software

Cele douã întreruperi externe ale micro-

controlerului, INT0 æi INT1 sunt configurate ca

întreruperi cu declanæare pe frontul negativ al

tensiunilor de la terminalele externe PD2 æi

PD3 (INT0 æi INT1). Potenåialul pozitiv al

acestor terminale este asigurat atât de
rezistenåele interne microcontrolerului (pull-

up) cât æi de rezistoarele externe R6 æi R7.

Iniåial va fi activã însã numai întreruperea

externã 0 (INT0).

Prin apãsarea push-butonului PB, este

alimentatã cu tensiune bobina releului

electromagnetic supus mãsurãrilor. Contactul

mobil al acestuia pleacã din poziåia iniåialã

(potenåial 0V), spre poziåia finalã; în perioada

de tranziåie pânã la închidere, potenåialul

contactului mobil este de +5Vcc, asigurat de

rezistorul R7. În acelaæi moment de timp,

pinul PD2 al microcontrolerului este pus la

potenåialul de referinåã de 0V (masã), prin

optocuplorul PC817 æi declanæeazã
întreruperea externã 0 (INT0).

În procedura asociatã acestei întreruperi,

este pornit Timer-ul 1 al microcontrolerului.

Deoarece durata unui ciclu maæinã este

redusã, 1/ 7,3728 MHz=0,135633µs, pentru

prescalerul Timer-ului a fost aleasã valoarea

fCK/ 8. În aceste condiåii, Timer-ul va fi

incrementat la un interval de timp de

1,0850µs. Timpul maxim de numãrare va fi de

aproximativ 71ms. Întreruperea externã 0 este

dezactivatã æi se activeazã întreruperea

externã 1 (INT1).

În momentul în care contactul releului

Leonard Lazãr
lazarleo@yahoo.com

Mãsurarea intervalelor scurte de timp de

ordinul milisecundelor - aæa cum este cazul

timpilor proprii de acåionare æi revenire ai

releelor electromagnetice - poate fi fãcutã

cu ajutorul cronometrelor sau

numãrãtoarelor universale. Utilizând

principiul de mãsurare al acestor aparate, a

fost elaboratã o schemã proprie, bazatã pe

un microcontroler industrial, precizia de

mãsurare obåinutã fiind aceeaæi cu precizia

cristalului de cuarå utilizat: 100ppm sau

0,01%. Conectarea la calculator face

posibilã eliminarea afiæajului æi efectuarea

unor calcule în virgulã mobilã, care

afecteazã în mod direct rezultatul obåinut.

Prezentarea codurilor sursã ale programelor

utilizate - programul rulat de microcontroler

æi cel asociat interfeåei grafice - faciliteazã

înåelegerea modurilor de funcåionare ale

portului serial al microcontrolerului æi

controlului "MSCOMM" al programului

Visual Basic.
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Timer-ul 1, este dezactivatã întreruperea

externã 0 (INT0) æi este reactivatã întreruperea

externã 1 (INT1).

În momentul în care contactul mobil al

releului electromagnetic a ajuns în poziåia

finalã, potenåialul terminalului PD3 (INT1)

ajunge la 0V, declanæând întreruperea externã

1. Timer-ul 1 este oprit, valoarea acestuia fiind

proporåionalã acum cu timpul propriu de

revenire al releului electromagnetic:

, 

sau utilizând registrele Timer-ului:

Æi în acest caz, valorile registrelor de numã-

rare sunt transmise serial cãtre calculator (în

format ASCII). Rezultatul este afiæat în

controlul Text etichetat "TR".

Existenåa diodei de regim liber afecteazã

semnificativ timpul propriu de revenire, acesta

crescând de 2 - 4 ori în funcåie de rezistenåa

înfãæurãrii releului electromagnetic. Conecta-

rea/ deconectarea acestei diode este fãcutã

prin Jumper-ul JMP.

În figurile 2 æi 3 sunt date desenele cabla-

jului imprimat æi de amplasare a componen-

telor, iar în figura 4 este prezentatã interfaåa

graficã utilizatã, realizatã cu ajutorul

programului Visual Basic 6.

Pentru eliminarea efectului de vibraåie a
contactelor push-butonului PB, poate fi

utilizatã schema din figura 5, unde este

prezentat un monostabil clasic realizat cu

timer-ul 555. Timpul cât va sta acåionat releul

electromagnetic este dat de valorile

componentelor R3 æi C2 prin relaåia:

.

Grupul format R1, R2 æi C1 formeazã un

circuit de derivare, cu rolul eliminãrii influenåei

timpului de acåionare al push-butonului PB. |n

lipsa acestui circuit, conectarea terminalului 2

(Prag Jos) al timer-ului 555 la un potenåial de

0V un interval de timp mai mare decât cel de

temporizare (τ), va conduce la obåinerea unui
nivel de tensiune aleator la ieæirea circuitului

integrat.

Programul rulat de microcontroler

;********************************************

; PROGRAM MASURA TIMP ACTIONARE SI REVENIRE 

;  RELEU EL-MG

;********************************************

; MICROCONTROLLER AVR  AT90S2313-10PI   Quartz

;  7,3728 MHz

;********************************************

; SIMULATOR AVR_STUDIO 3.56

;******************************************** 

; Organizarea intreruperilor

.include "2313def.inc "

.ORG $00 ; RESET 

rjmp START

.ORG $01 ; INT0 

rjmp INT_EXT_0

.ORG $02 ; INT1

rjmp INT_EXT_1

.ORG $03 ; TIMER1_CAPTURI

reti

.ORG $04 ; TIMER1_COMPARATOR

reti

.ORG $05 ; TIMER1_OVERFLOW

reti

.ORG $06 ; TIMER0_OVERFLOW

reti

.ORG $07 ; UART_Rx_Complete

reti

.ORG $08 ; UART_Data_Register_Empty

reti

.ORG $09 ; UART_Tx_Complete

reti

.ORG $0A ; Analog_Comparator

reti

START:

;********************************************

;ORGANIZAREA SPATIULUI DE INTRARE IESIRE

;********************************************

;Stiva initializata la valoarea $00DFh

ldi R16,$DF ;

out SPL,R16

;********************************************

; Timer1 configurat ca Timer cu prescaler fCK/8, 

; dar initial OPRIT !!!

ldi R16, $00; $02 pentru fCK/8 !!!

out TCCR1B,R16

;********************************************

; INTRERUPERILE EXTERNE INT0 si INT1 ACTIVE PE FRONT

; NEGATIV !

ldi R16,64 ; Intrerupere externa INT0 activa

out GIMSK, R16

; initial este activata numai INT0, iar in subrutina acestei

; intreruperi se activeaza INT1 si se dezactiveaza INT0 !

; in procedura asociata INT1 se activeaza INT0 si se 

; dezactiveaza INT1 ! Prin acest procedeu se elimina efectul

; vibratiilor contactului releului electromagnetic !!!

in R16, MCUCR ; Intreruperi externe active pe front negativ 

ldi R16,$0A

out MCUCR,R16

;********************************************

; UART ; 

in R16,UCR

SBR R16,8  ; Tx_Transmitter Enable !

SBR R16,16 ; Rx_Receiver Enable !

SBR R16,128; Rx_Complete Interrupt Enable !

out UCR,R16

Fig. 4

Interfaåa graficã a programului

Fig. 5

Schema electricã a circuitului monostabil prin care este eliminat efectul de

vibraåie a contactelor push-butonului PB
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ldi R16,47 ; Rata de BAUD: 9600 !

out UBRR,R16

;********************************************

in R16,DDRD ; registrul pentru directie al Portului D

CBR R16,1 ; PD0 - RxD - configurata ca Intrare !

SBR R16,2 ; PD1 - TxD - configurata ca Iesire !

CBR R16,4 ; PD2 - INT0 - configurata ca Intrare !

CBR R16,8 ; PD3 - INT1 - configurata ca Intrare !

out DDRD,R16

in R16,PORTD ; registru date Port D

SBR R16,1 ; Pull-up activat pentru intrarea RxD !

SBR R16,4 ; Pull-up activat pentru INT0 !

SBR R16,8 ; Pull-up activat pentru INT1 !

out PORTD,R16

;********************************************

;R17 utilizat pentru flaguri:

; - R17.0 utilizat pentru INT0: selectie front negativ/ front 

; pozitiv !

ldi R17,$00

;********************************************

ldi R16,$C0 ; Sterg flagurile pentru intreruperile externe

out GIFR, R16

SEI ; Bit general de activare intreruperi

;********************************************

PROGRAM_PRINCIPAL:

P_P: ; Program principal

in R26, MCUCR

SBR R26,32

OUT MCUCR,R26

SLEEP ; reduc consumul uC ! se iese din SLEEP printr-o 

; intrerupere !

nop

rjmp P_P

;********************************************

INT_EXT_0:

; START TIMER !

ldi R16,$02

out TCCR1B,R16

sbrc R17,0

rjmp INT0_FRONT_NEGATIV

INT0_FRONT_POZITIV:

ldi R17,$01

in R16, MCUCR

SBR R16,1

out MCUCR,R16

rjmp CONT1

INT0_FRONT_NEGATIV:

ldi R17,$00

in R16, MCUCR

CBR R16,1

out MCUCR,R16

CONT1:

; INT0 inactiva, INT1 activa !!!

in R16, GIMSK

ldi R16,128

out GIMSK,R16

ldi R16,$C0 ; Sterg flagurile pentru intreruperile externe

out GIFR, R16

reti

INT_EXT_1:

; STOP TIMER !

in R16,$00

out TCCR1B,R16

in R16, TCNT1L

mov R24, R16

in R16, TCNT1H

mov R25,R16

ldi R16,$00

out TCNT1H,R16

out TCNT1L,R16

out UDR,R25 ; Transmit Serial Rezultatul TIMER1 !!! 

; (MSB+LSB)

nop

out UDR,R24

; INT0 activa, INT1 inactiva !!!

in R16, GIMSK

ldi R16,64

out GIMSK,R16

ldi R16,$C0 ; Sterg flagurile pentru intreruperile externe

out GIFR, R16

reti

Programul asociat interfeåei grafice

Dim k As Integer ‘ valoare intreaga

Dim Val_timp As Single ‘ variabila flotanta simpla precizie

Dim sir, n1, n2 As String ‘ siruri de caractere

Dim val1, val2 As Single ‘ variabile flotante simpla precizie

Private Sub Command1_Click( )

Text1.Text = "" ‘ sterg continutul controalelor Text

Text2.Text = ""

k = 0

End Sub

Private Sub exit_Click( ) ‘ Procedura asociata meniului  

‘"EXIT"

r% = MsgBox("DORITI INCHEIEREA APLICATIEI?", 4 + 32, 

"EXIT?")

If r = 6 Then

MSComm1.InBufferCount = 0 ‘Sterg bufferul de intrare

Unload Form1 ‘ Apel procedura de inchidere a formei de   

‘ lucru

End If

End Sub

Private Sub Form_Load( ) ‘ Procedura asociata deschiderii 

‘ formei de lucru

MSComm1.PortOpen = True ‘ Deschidere Port Serial

MSComm1.InBufferCount = 0 ‘ Sterg bufferul de intrare

Text1.Text = "" ‘ sterg continutul controalelor Text

Text2.Text = ""

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) ‘ Procedura 

‘ asociata inchiderii formei

MSComm1.PortOpen = False ‘ Inchid portul serial

End Sub

Private Sub MSComm1_OnComm( )  ‘ Procedura asociata 

‘ controlului MSCOMM

Select Case MSComm1.CommEvent ‘ Selectia 

‘ evenimentului aparut pentru controlul   

‘ MSCOMM

Case comEvReceive ‘ cazul Receptiei

If k = 0 Then

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

End If

sir = MSComm1.Input ‘ variabila "sir" este initializata cu 

‘ continutul buffer-ului portului 

‘ serial

n1 = Left$(sir, 1)  ‘ variabila n1 pastreaza partea din stanga 

‘ a variabilei "sir"  (MSB)

n2 = Right$(sir, 1) ‘ variabila n2 pastreaza partea din 

‘ dreapta a variabilei "sir" ( LSB)

val1 = Asc(n1)      ‘ conversie ASCII 

val2 = Asc(n2)      ‘ conversie ASCII 

Val_timp = (256# * val1 + val2) * 8# * 0.13563368 

‘ (efectuare calcul)

If k = 0 Then ‘ daca variabila k=0, valoarea reprezinta 

‘ timpul de actionare al 

‘ releului electromagnetic !

Text1.Text = Val_timp

k = 1

Else          ‘ daca variabila k=1, valoarea reprezinta timpul 

‘ de revenire al  releului electromagnetic !

Text2.Text = Val_timp

k = 0

End If

End Select ‘ sfarsit selectie evenimente

End Sub   ♦
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S
unt situaåii când constructorii amatori de
montaje electronice au nevoie de un

amplificator liniar de audio frecvenåã, de

putere medie, pentru testarea diferitelor

construcåii, cum ar fi: corectoare de ton,

verificarea de receptoare diverse sau pentru

alte scopuri. Majoritatea componentelor elec-

tronice se gãsesc în magazinele de specialitate

æi în laboratorul fiecãrui electronist, iar

realizarea lui este la îndemâna tuturor.

Comoditatea folosirii acestui amplificator

de audiofrecvenåã este cã nu necesitã un

redresor stabilizat. Singura cerinåã faåã de

alimentator: sã fie bine filtrat. Tensiunea

nominalã de alimentare este de 24V, dar

funcåioneazã în condiåii normale æi atunci
când tensiunea este cuprinsã în limitele 20-

28V. Bineînåeles cã puterea va diferi

corespunzãtor faåã de cei 10W care se pot

obåine atunci când tensiunea de alimentare

are valoarea de 24V.

Sensibilitatea amplificatorului este de

ordinul a 40-50mV, pe o impedanåã la intrare

de cel puåin 10kΩ.

Curentul de repaus al amplificatorului este

stabilizat ca urmare a folosirii celor 3 diode

înseriate D1...D3. Deoarece acestea sunt

amplasate în imediata apropiere a radiatoa-

relor tranzistoarelor finale (vezi foto), se

realizeazã æi o stabilizare cu temperatura al
curentului tranzistoarelor finale.

Tranzistoarele T1 æi T2 sunt amplificatoare

de micã putere. În baza tranzistorului T2 se

aplicã o reacåie negativã de tensiune prin

intermediul rezistoarelor R4-R9. Condensa-

torul C4 are rolul de a asigura o reacåie

negativã de tensiune a întregului montaj la

frecvenåele care depãæesc 10-15kHz, pentru

evitarea unor oscilaåii parazite în domeniul

ultrasunetelor. Dupã verificarea cu atenåie

conform schemei electrice (figura 1) æi a

desenului de amplasare a componentelor

(figura 3), se poziåioneazã potenåiometrul

semireglabil R15 la valoare minimã (minimum

stânga). Se alimenteazã montajul de la sursa
de 24V, în serie cu un ampermetru (fãrã

semnal audio la intrare), dupã care se

acåioneazã uæor semireglabilul R15 pânã când

ampermetrul va indica valoarea de

30...50mA. Aceste reglaj se face când

montajul este la temperatura camerei.

Pentru a verifica corecta funcåionare a

compensãrii cu temperatura, folosind monta-

jul de mai sus (ampermetrul conectat în serie

cu sursa de alimentare), se va încãlzi uæor

(2...3s) cu ciocanul de lipit unul din

terminalele diodei D2. În aceastã situaåie

curentul de la alimentator trebuie sã scadã cu

CNX201

Amplificator

Audio

George Pintilie
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Fig. 1 Schema electricã

a amplificatorului audio

de 10W, cu tranzistoare

Fig. 2 Desenul cablajului imprimat Fig. 3 Desenul de amplasare a componentelor

10...15mA.

Dupã efectuarea acestui reglaj (æi singurul)

amplificatorul este gata de folosire.

Ca radiatoare au fost utilizate modele care

se vând în magazinul Conex Electronic (cod
5438).

Ca tranzistoare finale se poate folosi o
mare gamã de tipuri: 2N3055, 2N3055T,

BDX95, 2N3442, 2N3767, 2N3054, practic,

orice tranzistor de putere radiatã de cel puåin

20W, de structurã NPN, cu tensiunea de

colector de minimum 40V. Cablajul imprimat

permite folosirea tuturor tipurilor menåionate.
Dacã ne limitãm la o putere de 5W, se pot
folosi æi tranzistoare BD441.

Ca sarcinã se va utiliza un difuzor (sau o

boxã) cu impedanåa de min. 4Ω.

Dacã se doreæte o putere mai mare de 8-

10W, la o tensiune de alimentare de 28V,

atunci suprafaåa radiatoarelor tranzistoarelor

finale trebuie mãritã corespunzãtor.
Temperatura de lucru a tranzistoarelor finale

se recomandã sã nu depãæeascã valoarea de

+50°C.   ♦
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În primul episod al acestui articol, publicat

în numãrul precedent al revistei, am prezentat

descrierea generatorului de funcåii ICL8038

(fabricat în prezent de HARRIS

SEMICONDUCTOR æi EXAR, sub codul de XR-

8038A), avantajele oferite de acesta,

principalele caracteristici electrice æi modul de
funcåionare.

Aceastã a doua parte a materialului oferã

în special electroniætilor practicieni o serie de

aplicaåii foarte interesante æi utile cu acest C.I.

Prima aplicaåie reprezintã un oscilator cu

perioada foarte mare (lungã), de ordinul

secundelor sau al zecilor de secunde, sau

altfel spus, un oscilator cu frecvenåa foarte

joasã. Schema acestui oscilator este

prezentatã în figura 8a, iar în figura 8b este

datã forma semnalului dreptunghiular

furnizatã la pinul 9 al circuitului integrat.

Perioada τ a semnalului dreptunghiular

este formatã din suma timpului t1 (în care

ieæirea se aflã la nivelul logic "1") æi a timpului

t2 (în care ieæirea se aflã pe nivelul logic "0").

Experimental s-au obåinut seturile de valori

prezentate în tabelele 1, 2 æi 3. 

Modul de obåinere a amplificãrii buffer-ate

a ieæirii formei de undã sinusoidale este

prezentat în figura 8. Circuitul prezentat

oferã, de asemenea, æi reglajul câætigului æi al

amplitudinii. Se poate folosi æi un simplu

amplificator operaåional cu urmãrire.
Menåionãm cã ieæirea formei de undã

sinusoidale are o impedanåã de ieæire relativ

ridicatã, tipic 1kΩ.

În figura 10 este prezentat un generator

de salve strobat. Folosind o sursã de tensiune

dualã, condensatorul extern (C) de la pinul 10

poate fi scurtcircuitat la masã pentru a

determina oprirea oscilaåiilor circuitului

integrat 8038. Montajul prezentat conåine un

comutator cu FET (tranzistor cu efect de

câmp), cu un semnal de strobare care permite

ieæirii sã porneascã cu aceeaæi pantã.

O altã aplicaåie, care constituie cel mai

simplu generator de funcåii realizat cu circuitul

integrat 8038, este prezentatã în figura 11.
Generatorul furnizeazã la ieæire (pinii 9, 3 æi 2

ai CI) semnale dreptunghiulare, triunghiulare

æi respectiv sinusoidale.

Montajul se alimenteazã de la o tensiune

continuã având valoarea cuprinsã între +12V

æi +16V.

Pentru a obåine factorul de acoperire

(gama de vobulare) de 1.000:1 cu circuitul

integrat 8038, tensiunea pe rezistoarele

externe RA æi RB trebuie sã descreascã pânã

aproape de zero. Aceasta cere ca cea mai

ridicatã tensiune pe pinul 8 (de control) sã

depãæeascã tensiunea de la partea de sus a

rezistoarelor RA æi RB cu câteva sute de

milivolåi.

Circuitul prezentat în figura 12, care este

un oscilator audio variabil de la 20Hz la

20kHz, obåine acest lucru folosind o diodã

(1N457) pentru a coborî tensiunea de

alimentare efectivã a circuitului integrat 8038.
Un rezistor de valoare mare pe pinul 5

(15MΩ) ajutã la reducerea variaåiilor ciclului

de funcåionare cu vobularea.

O altã variantã de generator de funcåii, cu

variaåie continuã în domeniul 20Hz÷20kHz,

este prezentatã în figura 13. În vederea unei

acoperiri continue (fãrã comutarea

condensaorului de la pinul 10) a domeniului

20Hz÷20kHz este necesar un factor de

acoperire de 1000:1. Ca æi în montajul

prezentat anterior, cu ajutorul

potenåiometrului P dintre pinii 4 æi 5 ai CI se

regleazã factorul de umplere, cu cel de la

urmare din numãrul trecut

ICL8038

Generator de funcþii (II)

ªerban Naicu
electronica@voxline.ro

TABELUL 1

Fig. 8a

Fig. 8b
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pinul 8 - controlul frecvenåei prin tensiune (la

acest montaj nu este cazul), iar cu

potenåiometrii de la pinii 1 æi 12 (100kΩ
fiecare) se regleazã distorsiunea semnalului

sinusoidal. Montajul se alimenteazã cu o
tensiune de 12÷16V.

Un alt generator simplu, realizat cu circuit

de tip 8038, este prezentat în figura 14. El

acoperã domeniul de audiofrecvenåã

(20Hz÷20kHz) prin trei subdomenii selectate

cu ajutorul comutatorului K. Acestea sunt:

20÷200Hz, 200Hz÷2kHz æi respectiv

2kHz÷20kHz. Dacã se doreæte extinderea

domeniilor de frecvenåã ale acestui generator,

prin adãugarea subdomeniilor 2Hz÷20Hz æi

20 kHz÷200kHz se suplimenteazã montajul

prin conectarea pe comutatorul K (cu 5

poziåii, în acest caz) a încã douã

condensatoare de 4,7µF æi 470pF.

Dupã cum se observã în acest caz,

acoperirea domeniului de frecvenåã nu se mai

face continuu, ci în trepte (3 sau 5, dupã

dorinåã), prin comutarea condensatorului de

la pinul 10. În acest caz factorul de acoperire

al fiecãruia dintre cele trei (respectiv cinci)

subdomenii este de 10:1. Acest factor mic de
acoperire, asociat folosirii unui potenåiometru

multiturã (ca cel de la selectoarele de canale

ale receptoarelor TV), pentru controlul

frecvenåei, determinã o precizie foarte bunã în

selectarea frecvenåei dorite.

Schema unui generator de funcåii care

furnizeazã simultan la ieæire semnale

sinusoidale, dreptunghiulare æi triunghiulare

cu distorsiuni reduse (1%) æi înaltã liniaritate

(0,1%) este prezentatã în figura 15. Ordinul

de frecvenåã furnizatã la ieæire este cuprins

între 0,05Hz æi 1MHz, iar factorul de umplere

între 2% æi 98%. La ieæirea generatorului de

forme de undã realizat cu circuitul integrat

8038 se gãseæte un amplificator buffer

realizat cu un tranzistor (de tip 2N3709), a

cãrui bazã se conecteazã la una dintre ieæirile

circuitului integrat prin intermediul

comutatorului K1 (cu trei poziåii). Alimentarea

cu tensiune continuã a montajului se face la o

sursã de ±12V.

Grupurile divizoare R7R8, R9R10 æi

R11R12 constituie un ansamblu atenuator-

egalizor, montat pe cele trei ieæiri, cu scopul

de a asigura amplitudini ale semnalelor relativ

egale.

Gamele de frecvenåã se selecteazã cu

ajutorul comutatorului K2 (cu opt poziåii), care

conecteazã în circuit unul dintre

condensatoarele C1÷C8.

Un alt generator care acoperã un domeniu

de frecvenåe foarte larg (1Hz÷700KHz),

realizat cu CI 8038, este prezentat în figura 16.

Domeniul de frecvenåã este divizat în 5

subdomenii, care se pot comuta cu ajutorul

comutatorului K1: 1Hz÷70Hz, 10Hz÷700Hz,
100Hz÷7kHz, 1kHz÷70kHz æi 10kHz÷700kHz.

A fost aleasã ca limitã superioarã a

domeniului frecvenåa de 700kHz pentru ca

generatorul sã poatã fi folosit la alinierea

amplificatoarelor de frecvenåã intermediarã

din radioreceptoarele cu MA, acordate pe

455÷465kHz.

Amplitudinile semnalelor de ieæire (la pinii

2, 3 æi 9) sunt egalizate cu ajutorul divizoarelor

rezistive realizate cu R6, R7 R8 æi respectiv R9.

Selectarea formei semnalului dorit la ieæire se

face cu ajutorul comutatorului K2. Nivelul

amplitudinii semnalului de ieæire se prescrie cu

ajutorul potenåiometrului P6. Semnalul cules

se aplicã unui tranzistor compus, de tip
Darlington, utilizat în conexiune de repetor pe

emitor. Acesta este realizat cu tranzistoarele

de tip npn T1 (tip BC108) æi T2 (de tip BD135).

Semnalul de ieæire se culege din emitorul

tranzistorului T2, de pe rezistoarul R11, prin

intermediul condensatorului electrolitic C7.

De aici el este distribuit pe douã cãi: una

dintre ele pentru cuplarea la aparatul analizat,

iar cealaltã pentru conectarea la un

frecvenåmetru pentru determinarea precisã a

frecvenåei de ieæire.

Semireglabilele din schemã au urmãtoarele

roluri: P2 - fizeazã limita inferioarã a

subdomeniilor de frecenåã; P3 - regleazã

simetria semnalelor (acest reglaj se va face pe
semnal triunghiular, prin vizualizarea pe

osciloscop); P4 æi P5 servesc la reglarea formei

semnalului sinusoidal în vederea obåinerii unui

factor minim de distorsiuni armonice.

Menåionãm cã pentru CI 8038 factorul de

distorsiune armonicã este cuprins între 0,75%

æi 1%.

Montajul se alimenteazã cu o tensiune

continuã simetricã, stabilizatã,  de ±11,5V /

100mA.

Se vor poziåiona toate semireglabilele æi

potenåiometrele la mijlocul cursei. Se va

alimenta generatorul cu tensiune æi se vor

TABELUL 2

TABELUL 3

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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mãsura valorile tensiunilor de ieæire (cu

ajutorul unui osciloscop) pe pinii 2, 3 æi 9.

Acestea trebuie sã aibã urmãtoarele valori: la

pinul 2 (semnal sinusoidal) 4Vvv, la pinul 3

(semnal triunghiular) 6,5Vvv æi la pinul 9

(semnal dreptunghiular) 20Vvv.

În vederea verificãrii etajului de ieæire se

roteæte potenåiometrul P6 la valoarea maximã,

situaåie în care valoarea tensiunii de ieæire

trebuie sã fie de 4Vvv, pentru oricare dintre

cele trei forme de undã.

Reglarea simetriei se face astfel: se trece

comutatorul K2 pe poziåia medianã, pe

ecranul osciloscopului (conectat la ieæire) se

vizualizeazã un semnal triunghiular, a cãrui

simetrie se regleazã din semireglabilul P3.

Reglarea distorsiunilor armonice se

face cu comutatorul K2 pe poziåia

"sinusoidal", osciloscopul fiind conectat la

ieæire. Din reglajul coordonat al

semireglabililor P4 æi P5 se încearcã obåinerea
distorsiunilor minime la ieæire. În vederea

realizãrii unui reglaj eficient se va utiliza o

punte de mãsurat distorsiuni (stabilindu-se cu

precizie æi factorul de distorsiune armonicã).

Etalonarea domeniilor de frecvenåã se

face trecând comutatorul K1 în poziåia 3

(centralã) æi potenåiometrul P1 în poziåia de

sus a schemei (cu cursorul sãu spre plusul

sursei de alimentare). Cu ajutorul

semireglabilului P2 se fixeazã limita inferioarã

a domeniului, respectiv 100Hz. Dacã

condensatoarele C1÷C5 sunt de calitate (æi

selectate la valorile solicitate) reglajul anterior

se menåine pentru toate cele cinci subdomenii

de frecvenåã.
O altã aplicaåie cu CI 8038 este prezentatã

în figura 17. Montajul funcåioneazã pe

principiul modulaåiei de frecvenåã, care

permite  transformarea unor semnale

infrasonore într-o variaåie de frecvenåã a unui

semnal audibil. Dacã la intrare (respectiv pe

baza tranzistorului) nu se aplicã semnal

modulator, la ieæirea generatorului de funcåii

se obåine un semnal cu frecvenåa fixã de circa

500Hz (pentru valorile de pe schemã). Dacã la

intrarea montajului se aplicã semnal (pe baza

tranzistorului), atunci semnalul la ieæire (de

500Hz) este modulat în frecvenåã, cu o

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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profunzime direct proporåionalã cu valoarea

tensiunii semnalului infrasonor.

Un generator de funcåii comandat în

tensiune având o mare plajã de reglaj este

prezentat în figura 18. Generatorul furnizeazã

la ieæire (pinii 2, 3 æi 9 ai CI 8038) semnale de

formã sinusoidalã, triunghiularã æi respectiv

dreptunghiularã. Pentru o variaåie a tensiunii

de comandã între 0 æi 1,5V se acoperã

domeniul de frecvenåã

cuprins între 4Hz æi 32kHz.

Rezistenåele care determinã,

de regulã, frecvenåa genera-

torului (situate la pinii 4 æi 5)

au fost înlocuite la acest

montaj prin surse de curent.

Sursa din stânga este

reglabilã cu ajutorul tensiu-

nii de intrare, iar cea din

dreapta (realizatã în princi-

pal cu tranzistorul T2) este

controlatã automat, astfel

încât factorul de umplere al impulsurilor

rãmâne întotdeauna constant (50%).

Rezistoarele R8 æi R10 determinã limita

inferioarã de frecvenåã æi împiedicã o

întrepãtrundere a oscilaåiilor în cazul unui

reglaj greæit al circuitului surselor de curent. La

aplicarea pe intrare a unei tensiuni de

comandã de 0V, frecvenåa minimã este

reglatã cu ajutorul semireglabilului P1 (fmin)

între 4 Hz æi 50 Hz. Dacã tensiunea de

comandã creæte, tensiunea de la ieæirea AO1

scade, iar sursa de curent realizatã cu

tranzistorul T1 livreazã un curent a cãrui

intensitate este proporåionalã cu tensiunea de

comandã. Astfel, factorul de umplere se

modificã æi integratorul realizat cu AO2

reduce valoarea medie a tensiunii

dreptunghiulare la zero. Factorul de umplere

al impulsurilor se regleazã cu ajutorul

potenåiometrului P2 (simetric).

Durata de reglare a AO2 creæte la 4s prin

variaåia frecvenåei în toatã plaja de reglaj. Nu
se poate scurta aceastã duratã de reglare,

întrucât integratorul începe deja sã acåioneze

la fiecare jumãtate de oscilaåie

dreptunghiularã, la frecvenåe joase.

Frecvenåa limitã superioarã depinde de

intensitatea maximã a curentului la pinii 4 æi 5

ai circuitului integrat, iar tensiunea de la

ieæirea AO1 devine -5V.

Pentru a fi siguri cã factorul de umplere al

impulsurilor mai poate încã fi reglat în acest

caz, AO2 este astfel adaptat încã sã mai existe

o rezervã de comandã pentru frecvenåele

înalte.

Puterea absorbitã de circuit se situeazã

între 200mW (la frecvenåele cele mai scãzute)
æi 350mW la frecvenåele cele mai mari).

Un alt oscilator controlat cu tensiune

liniarã este prezentat în figura 19. În aceastã

schemã se observã cã liniaritatea tensiunii de

vobulare de intrare poate fi îmbunãtãåitã

utilizând un amplificator operaåional.   ♦
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Î
n unele aplicaåii practice alimentate de la

douã sau cel mult trei baterii (sau

acumulatori) de 1,5V avem nevoie de

tensiuni continue de +12V sau chiar +15V.

Cum se pot obåine? În ajutorul

constructorilor vine seria de circuite integrate

stabilizatoare de tensiune de tip MAX732 /

MAX733, produse de binecunoscuta

corporaåie americanã MAXIM. Aceste C.I.
sunt regulatoare de tip step-up ("boost"),

adicã ridicãtoare de tensiune de +12V / +15V,

realizate în tehnologia CMOS.

Dacã se doreæte a se vedea foaia de

catalog a acestor integrate, pentru a le putea

folosi în aplicaåii, nimic mai simplu, chiar dacã

nu se dispune de Catalogul de produse (Data

Book) MAXIM, se acceseazã pe Internet

adresa www.maxim-ic.com. Introducem la

cãutare (search) ceea ce ne intereseazã, adicã

“max732” æi, în câteva secunde, se poate

accesa  datasheet-ul (foaia de catalog) cu

pricina.

Aici gãsiåi tot ceea ce aveåi nevoie pentru a

realiza stabilizatoarele în comutaåie
ridicãtoare de tensiune pe care vi le propun.

Cele douã circuite integrate sunt disponibile æi

pe piaåa româneascã.

Circuitul MAX732 acceptã tensiuni de

intrare cuprinse între 4V æi 9,3V, iar MAX733

între 4V æi 11V.

MAX732 furnizeazã la ieæire o tensiune

stabilizatã de 12V æi un curent continuu de

ieæire de maxim 200mA, iar MAX733

furnizeazã la ieæire o tensiune de 15V, la un

curent maxim de ieæire de 125mA (acest

curent de ieæire este livrat direct de C.I., fãrã

tranzistor extern de tip MOSFET).

Eficienåa maximã în funcåionare se obåine

la o încãrcare în sarcinã mare, cuprinsã între
85% æi 92%.

Schema bloc internã a circuitelor integrate

MAX732 / MAX733 este datã în figura 1,

împreunã cu componentele externe.

În funcåie de gama temperaturilor de lucru

æi tipul de capsulã, cele douã circuite integrate

sunt furnizate de firma MAXIM într-o gamã

largã de variante, prezentate în tabelul 1.

Circuitele integrate MAX732 / MAX733 se

livreazã în douã tipuri de capsule, de tip DIP

cu 8 pini æi respectiv SO cu 16 pini, prezentate

în figura 2. Vederile sunt de sus (top view).

Semnificaåia pinilor pentru cele douã tipuri

de capsule este datã mai jos:

- pinul 1 (capsula cu 8 pini) sau pinul 2
(capsula cu 16 pini) - SHDN - Shutdown (oprit)

este activ în starea jos (low), adicã conectat la

masa sursei de alimentare. Pentru funcåionare

normalã, acest pin se conecteazã la plusul

sursei de alimentare (V+);

- pinul 2 (capsula cu 8 pini) sau pinul 3

(capsula cu 16 pini) - VREF - Tensiunea de

ieæire de referinåã (+1,23V). Furnizeazã pânã

la 100µA pentru sarcina externã;

- pinul 3 (capsula cu 8 pini) sau pinul 5

(capsula cu 16 pini) - SS - Soft Start -

Condensatorul conectat între SS æi GND

asigurã SS æi protecåia la scurt-circuit;

MAX732

MAX733

Stabilizatoare 

de tensiune în comutaþie

TABELUL 1

TABELUL 2

ªerban Naicu
electronica@voxline.ro
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- pinul 4 (capsula cu 8 pini) sau pinul 6

(capsula cu 16 pini) - CC - Intrare condensator
de compensare;

- pinul 5 (capsula cu 8 pini) sau pinul 7

(capsula cu 16 pini) - GND - Masa (ground)

pentru circuitele de control;

- pinii 8, 9 (capsula cu 16 pini) - GND (SW)

- Masa de comutaåie. Masa tranzistorului de

putere de ieæire de tip FET. Ambii pini trebuie

conectaåi separat la masã întrucât ei nu sunt

conectaåi intern;

- pinul 6 (capsula cu 8 pini) sau pinii 11,

12, 13 (capsula cu 16 pini) - LX - Drena

tranzistorului intern de putere de tip MOSFET

cu canal N; 

- pinul 7 (capsula cu 8 pini) sau pinul 14

(capsula cu 16 pini) - VOUT - tensiune de ieæire.
Asigurã reacåia de stabilizare. Se conecteazã

la ieæirea de +12V sau de +15V;

- pinul 8 (capsula cu 8 pini) sau pinul 16

(capsula cu 16 pini) - V+ - Tensiunea de intrare.

Se filtreazã la masã cu un condensator

ceramic de 0,1µF (situat cât mai aproape de

C.I.) æi un condensator electrolitic de valoare

mai mare, conectate în paralel;

- pinii 1, 4, 10, 15 (capsula cu 16 pini) - NC

- Neconectaåi.

Schema montajului pe care vã propun sã-l

realizaåi este datã în figura 3. Este vorba

despre un stabilizator de tensiune în comuta-

åie, ridicãtor de tensiune, fãrã schimbare

polaritãåii tensiunii de ieæire faåã de tensiunea
de intrare (de tip "boost" sau step-up).

Valorile tensiunii de intrare, a celei de ieæire

æi a curentului de ieæire, pentru cele douã

tipuri de C.I., MAX732 / MAX733 sunt date în

tabelul 2.

Montajul pe care vi-l propun este simplu

de realizat æi cuprinde foarte puåine

componente externe. Este necesarã doar o

inductanåã (bobinã) de 50µH care se poate

realiza cu uæurinåã (pe un tor de feritã) sau se

poate cumpãra, o diodã Schottky de tip

1N5817 æi mai multe condensatoare.

Circuitul integrat folosit (MAX732 /

Fig. 1

Schema bloc a circuitelor

MAX732 (733)

Fig. 2

Capsula circuitelor integrate

Fig. 3

Schema electricã a aplicaåiei
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S
copul principal al acestei interfeåe

universale este de a avea acces la

memoria program æi de date a

telefonului, prin intermediul unor programe

ce se gãsesc deseori în variantã liberã (“free”)

pe Internet sau a celor achiziåionate contra

cost (recomandate). Bineînåeles, majoritatea

site-urilor Web dedicate abundã de scheme
de interfeåe RS232-TTL în diverse topologii.

Montajul prezentat are avantajul de

universalitate, iar cei mai avizaåi cunosc bine

acest lucru, el nemainecesitând alte

adaptoare pentru diverse tipuri de terminale.

Singurul lucru de care trebuie fãcut rost este

cablul - mufa - pentru telefon de un hands-

free, de exemplu. Nu mai puåin adevãrat este

cã azi se gãsesc, cei drept uneori mai greu

pentru anumite tipuri de telefoane, cabluri de

date dedicate, importate din åãrile asiatice la

preåuri relativ acceptabile (10...15USD).

Pentru interfaåa prezentatã, utilizarea sa la un

anumit tip de telefon este condiåionatã de

rutarea corectã a unor semnale printr-un dip-
switch (SW1, figura 1) æi de la un jumper - JP1.

Existã patru tipuri aparte de telefoane: cele

care comunicã serial prin 2 fire, respectiv Tx æi

Rx (majoritatea telefoanelor), gama Alcatel

dual-band (DB), gama telefoanelor Nokia

æi/sau BOSH care comunicã pe un singur fir,

respectiv MBUS, æi gama Motorola ce

utilizeazã un alt tip de protocol æi pentru care

interfaåa prezentã nu utilizeazã. Se poate

utiliza însã pentru modelele Motorola T190 æi

T191, pe la mufa de hands-free.

Revenind pe schema electricã, sunt

prezentate setãrile care se fac la dip-switchul

SW1 cu 4 comutatoare, pentru selecåie bus

Tx/Rx sau MBUS. Dacã se doreæte a se face

transfer de date de la un telefon Alcatel DB la

PC se selecteazã jumper-ul JP1 æi modul Rx/Tx,

aæa cum se remarcã în schema electricã (figura

1). Dupã cum probabil s-a remarcat, bus-ul

MBUS pe un fir (pentru modelele Nokia æi

Bosh) se obåine prin mixarea semnalelor Rx æi
Tx cu ajutorul tranzistoarelor Q1 æi Q2, de tip

BC547.

Conversia datelor de la semnale RS232

(±12V) la TTL (0/5V) æi invers este realizatã de

circuitul MAX232 (sau orice echivalent,

ICL232), care a mai fost prezentat în revistã. El

este un convertor de tensiune DC/DC,

respectiv de nivele de semnal, ce înglobeazã

patru buffer-e de date, “bidirecåionale” douã

câte douã. Palierul pozitiv al semnalului TTL

este dictat de tensiunea de alimentare de la

pinul 16, respectiv +5V, obåinuåi de la

regulatorul LM78L05 sau orice alt echivalent,

în capsulã TO92. Alimentarea cu tensiunea se

poate face atât extern (de la o sursã de 12V,
nestabilizatã), cât æi intern din portul serial de

la liniile DTR æi RTS, prin redresare cu D2 æi D3.

Dioda D1 are rol de separare.

Datele Rx-PC æi Tx-PC de la portul serial al

PC-ului merg la pinii 14 (T1 OUT ) æi, respectiv

13 (R1 IN). Se remarcã faptul cã recepåia de

date Rx-PC de la telefon se face pe un pin de

buffer (T1 OUT) de ieæire din MAX232, iar

transmisia printr-un pin de intrare de buffer

(R1 IN) cãtre telefon (la R1 OUT). S-au notat

pe schemã Tx-T æi Rx-T semnalele de la

telefon.

Prezenåa traficului de date este

Interfaåã universalã de date

RS232 - telefon mobil

Aplicaåia prezentatã constituie un

instrument util în laboratoarele de service

telefoane mobile. În esenåã, fiecare telefon

mobil dispune de un conector “universal”

pe unde se realizeazã încãrcarea

acumulatorului, se conecteazã interfaåa de

hands-free sau se face transfer de date (sub

formã de modem, de exemplu) cu un PC. 

Croif V. Constantin
croif@elkconnect.ro
Mircea Zbarnia
electrozet@k.ro
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semnalizatã de diodele LED D6 æi D7. LED-ul

D4 semnalizeazã prezenåa alimentãrii

interfeåei. Pentru Alcatel DB un semnal

provenind de la linia RTS (pinul 7 de la mufa

DB9) se mixeazã cu semnalul Tx-T prin dip-

switch-ul SW1, când este setat pe mod Tx/Rx,

iar J1 închis. Valorile condensatoarelor

C5...C8 nu este criticã, putându-se alege

valori între 1...100µF.

Dacã se alege ca interfaåa sã fie introdusã

într-o casetã, atunci J1 va fi un comutator cu

un pol/1 poziåie, iar SW1 un comutator dublu

cu 2 poli, cu translaåie, de exemplu. Altfel, se

monteazã o baretã cu 2 pini æi un cãlãreå,

respectiv un multi-switch în capsulã DIP.

Bineînåeles cã trebuie sã se cunoascã æi

dispunerea pinilor la comutatoarele de

telefon, respectiv pinii Tx, Rx, Gnd (æi +5V). Ca

exemplu se prezintã în figura 2 dispunerea la
cãteva modele - Alcatel DB, BOSH 5xx, 6xx,

7xx, ERICSSON 6xx, 7xx, NOKIA 51xx, 61xx,

71xx, 62xx, 6310 æi MOTOROLA T191. La

modelul NOKIA 3310/3330 aceæti pini se

gãsesc sub formã de pad-uri de test în

“holder”-ul bateriei (sub baterie) - figura 2.

Majoritatea telefoanelor NOKIA prezintã acest

sistem. Aceste desene sunt preluate de pe

Internet unde se prezintã întreaga gamã æi

care sunt verificate din practicã.

În ce priveæte programele pentru PC ce

faciliteazã dialogul PC-telefon, pe Internet se

gãsesc diverse variante “free”, gratuite sau

“light” (cu funcåionare limitatã). Adrese:

www.chavalgsm.com, www.gsmhaking.com.
Aici pot fi gãsite æi variante ce pot fi

cumpãrate. Cu aceste programe se pot æterge

blocãrile pe o anumitã reåea sau se depaneazã

telefonul prin rescrierea memoriei program.

Se pot gãsi tot pe Internet, fiæiere .bin pentru

rescrierea memoriei program a telefonului.

Despre acestea se gãsesc informaåii la rubrica

service din revistã.

Autorul articolului nu îæi asumã

rãspunderea pentru folosirea incorectã sau

ilegalã a acestor programe, respectiv a

interfeåei. Cablajul montajului (figura 3) este

realizat simplu strat, motiv preferat, din care

cauzã apar mai multe ætrapuri, ce necesitã

atenåie la montajul componentelor (figura 4).
Anumite ætrap-uri trebuie izolate. Modul de

amplasare a componentelor implicã o utilizare

uæoarã a interfeåei. Se recomandã sã se

inscripåioneze pe cablaj amplasarea

componentelor, din acelaæi motiv.

În numerele viitoare se va continua, în

mãsura posibilitãåilor, prezentarea de alte

aparate utile în service-urile GSM, aæa cum

cititorii au cerut-o în mod insistent în scrisorile

sau e-mail-urile lor.   ♦

Fig. 2

Dispunerea pinilor de comunicaåie a telefonului cu PC-ul, la câteva modele de

telefon. Gama completã se gãseæte pe site-urile specializate de pe Internet.

Fig. 3 Cablajul imprimat, simplu strat, al interfeåei

Fig. 4 Amplasarea componentelor pe cablaj. Atenåie la ætrapuri æi la capsula

(dispunerea pinilor) regulatorului U1 (7805)
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Circuitul integrat TLE4905 (æi ceilalåi

membri ai familiei TLE49X5) este un traductor

de proximitate ce funcåioneazã pe baza

efectului Hall æi a fost conceput pentru

aplicaåii industriale care privesc poziåionarea

precisã, controlul motoarelor de curent

continuu fãrã perii, determinarea unghiului de

rotaåie etc. Este protejat în cazul inversãrii

accidentale a polaritãåii tensiunii de alimen-

tare æi la apariåia unor perturbaåii de naturã
electricã. În tabelul 1 se poate observa semni-

ficaåia fiecãrui terminal în parte.

Capsula include senzorul Hall, un etaj

amplificator, æi un circuit trigger Schmitt

(figura 1). Ieæirea se face printr-un etaj cu

colectorul în gol, iar pentru

minimizarea influenåei tensiunii de

alimentare asupra nivelurilor de

comutaåie, blocurile amintite mai sus

se alimenteazã prin intermediul unui

stabilizator intern.

Caracteristici electrice
Circuitele se alimenteazã cu tensiuni

cuprinse între 3,8 æi 24V, consumând maxim

8mA. Pot funcåiona la temperaturi din gama -

40...150°C iar timpii de comutaåie sunt de

1µs.

În tabelul 2 se prezintã valorile inducåiei

magnetice corespunzãtoare pragului inferior

æi pragului superior de comutare. Valorile sunt

valabile pentru o temperaturã de 25 °C.

Mod de funcåionare

În cazul traductoarelor unipolare, dacã un

câmp magnetic extern este aplicat în direcåia

indicatã în figura 2 æi inducåia magneticã

Foaie de catalog

TLE 4905/35/45 L

Traductoare de proximitate cu efect HALL

TABELUL 1  Semnificaåia pinilor circuitului TLE49x5

TABELUL 2 Valori ale inducåiei magnetice corespunzãtoare

pragurilor de comutare a circuitelor din seria TLE49x5

Detectoarele de proximitate sunt utilizate

în diverse domenii, de la controlul accesului

pânã la acåionãrile electrice din industrie.

Prezentãm o gamã de circuite de mici

dimensiuni, pretable în diverse aplicaåii de

acåionãri sau mãsurãri electrice.

Cod Denumire Preå (lei)
9867 TLE 4905 L 30.000
8973 TLE 4935 L 30.000
9866 TLE 4945 L 35.000
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depãæeæte la un moment dat valoarea de prag BOP, tensiunea ce apare pe

senzorul Hall, dupã ce este amplificatã, determinã comutarea trigger-ului æi

intrarea în saturaåie a tranzistorului final. Prin urmare, ieæirea va indica 0 logic.

În cazul traductoarelor bipolare, un câmp magnetic pozitiv de inducåie mai

mare decât BOP va comuta ieæirea în 0 logic, iar un câmp invers va determina

trecerea ieæirii într-o valoare logicã ridicatã. În absenåa cîmpului magnetic,

traductoarele cu latch pãstreazã la ieæire valoarea care exista imediat înainte de

dispariåia cîmpului.

Mai multe informaåii se pot obåine dupã Internet de la adresa

producãtorului: www.infineon.com.   ♦

Fig. 1 Schema bloc a circuitului seria TLE49x5

Fig. 2 Amplasarea circuitului în câmp magnetic

Fig. 3 Caracteristicile de comutare

Fig. 4 Modul de utilizare recomandat de producãtor

Fig. 5

Dimensiunile capsulei de prezentare







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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funcåie de tensiunile de alimentare (tabelul 2),

iar ieæirea secåiunii A a operaåionalului rãmâne

la masã æi ieæirea secåiunii B se va afla în stare

"sus", LED-ul de "clipping" rãmânând stins.

Tranzistorul Q1 (pnp) detecteazã vârfurile

(peak-urile) pozitive, iar tranzistorul Q2 (npn)

vârfurile negative ale semnalului de ieæire

furnizat de amplificatorul de putere. Sã

presupunem cã a apãrut un vârf pozitiv de

semnal ceea ce determinã blocarea lui Q1

care face ca ieæirile lui U1 sã basculeze în stãri

opuse celor din situaåia precedentã fãcând ca

LED-ul sã se aprindã semnalizând astfel

intrarea amplificatorului în saturaåie. În mod

similar se petrec lucrurile pentru vârfuri
negative, de data aceasta Q2 provocând

bascularea lui U1.

Valorile rezistoarelor R1, R2, R3, R4 sunt

corelate funcåie de tensiunile de alimentare æi

sunt redate respectiv în tabelele 1, 2 æi 3. Se

recomandã ca tranzistoarele Q1 æi Q2 sã fie

de tipul BC639 æi, respectiv, BC640. Viteza de

creætere a amplificatorului operaåional nu este

criticã æi ca atare se poate utiliza un LM1458

sau ceva similar (figura 2). Pentru funcåionare

stabilã, operaåionalul se alimenteazã stabilizat

ca de altfel æi divizorul care fixeazã pragul de

basculare pentru U1B.   ♦

TABELUL 3

Fig. 1 Schema electricã a detectorului de intrare în limitare

Fig. 2

Amplificatorul operaåional

(dublu) LM1458
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internet

C
el mai ieftin æi la înde-

mânã mijloc de infor-

mare pentru electro-

niæti este Internetul. Navigând

pe Web se pot descoperi site-

uri dedicate informãrii gene-

rale sau detaliate, cursuri de

electronicã analogicã sau

digitalã, de microcontrolere,

colecåii de scheme electronice

grupate pe categorii sau, cum
este cel prezentat, site-uri ce

prezintã construcåii practice

detaliate.

Realizat în limba francezã

“Kudelsko’s Web Site” con-

stituie un dosar preåios de

aplicaåii practice moderne,

bazate în special pe micro-

controlere din seria PIC de la

Microchip sau HC de la

Motorola. Vizitatorul poate

gãsi aplicaåii utile ca: ter-

mometru digital pentru PC

dual, comutator audio 4 ca-

nale telecomandat, barome-
tru digital, termometru digi-

tal, generator de mirã, con-

trol acces cu buton Dallas

(iButton) sau de proximitate,

interfaåã pentru afiæare OSD

pe un monitor a caracteristici-

lor vremii - vitezã vânt, tem-

peraturã, umiditate, tendinåe,

etc., încãrcãtor pentru

acumulatoare tip R6 sau

6F22.

Autorul a dedicat o rubricã

specialã programatoarelor

pentru microcontrolere PIC æi 68HC11F1, pe

baza cãrora sunt realizate majoritatea

aplicaåiilor enumerate mai sus.

O altã categorie de prezentãri de aplicaåii

practice sunt diversele interfeåe: afiæor LCD -

RS232 de la care prezentãm æi imagini, sau

convertor analog-numeric pe 12 biåi pe

RS232.

Toate aceste aplicaåii sunt prezentate

detaliat, pe subcapitole: prezentare, realizare,

impresii, sfaturi practice etc. Cel mai
interesant este cã se pot obåine toate

informaåiile atât sub formã printatã, cât æi sub

formã de fiæiere în diverse formate, arhivate

(schema electricã, desenele cablajelor,

programele pentru µC .asm sau .hex,

software acolo unde este cazul), accesul la

acestea fiind liber. Rubrica software propune

un program de calcul pentru atenuatoare RF

æi pentru reåele de adaptare rezistive. Un

capitol important este dedicat unei colecåii de

articole apãrute în revistele Elektor sau

Electronique Pratique, ce prezintã aspecte

teoretice æi practice despre:  transformatoare,

radiatoare, tranzistoare, amplificatoare opera-

åionale, regulatoare æi convertoare de ten-
siune, prezentarea circuitului 555, etc.

Tot pe acest site poate fi gãsid codul

culorilor pentru rezistoare sau condensatoare

sau valorile normalizate de rezistoare. 

La fel de interesantã este æi rubrica de link-

uri cãtre site-uri la fel de interesante, cu

aplicaåii practice; aæa redacåia a descoperit un

curs complet pentru microcontrolerul

PIC16F84.

Considerãm cã prezentarea acestui dosar

pentru electronicã se va dovedi utilã, un

argument de a fi vizitat æi a descoperi aplicaåii

interesante.   ♦

Electronicã On-line

Kudelsko’s Web Site

http://kudelsko.free.fr
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I
nterfaåa poate fi montatã la un aparta-
ment, de exemplu, protejând atât uæa

principalã cât æi cele auxiliare sau ferestrele.

Prin faptul ca dispune de o intrare (zonã) cu

anclanæare întârziatã , cât æi una imediatã,

independete, interfaåa se preteazã foarte bine

pentru un autoturism, utilizând ca senzori fie

contacte pentru uæi, fie un sistem cu contace

plus senzor de vibraåie (soc) mecanice care se

gãseste la preturi rezonabile în magazinele de

componente electronice.

Descrierea schemei electrice

Contactul (contactele înseriate ale

diveræilor senzori), ce se conecteazã la Intrarea
Imediatã - KII (bornele KII1 æi KII2) - prin

deschiderea sa, determinã intrarea sistemului

instantaneu în starea de alarmare. Intrarea

poate fi utilizatã pentru supravegherea uæilor

interioare sau a spaåiului interior (cu senzori

PIR) de la un apartanent sau case, sau uælie

automobilului, alta decât cea a æoferului.

Deschiderea contactelor (înseriate) KII

determinã saturarea tranzistorului Q2 care

comandã grila tiristorului TH1 tip TIC106 (se

poate înlocui cu tiristorul TIC116 pentru 8A)

prin grupul R5, R6, R7 æi C2. Condensatorul

asigurã o amorsare sigurã a tiristorului TH1

Interfaåã

pentru alarmã

cu 2 zone
Croif V. Constantin
redacþie@conexclub.ro

Interfaåa pentru alarmã

prezentatã se remarcã prin

simplitate æi fiabilitate, putând

face parte dintr-un sistem

complex alãturi de Cifrul

Electronic K6400 de la

Velleman (prezentat în revistã

acum câteva numere), senzori

(contacte magnetice, senzori

de miscare în infraroæu - PIR,

barierã în infraroæu, senzor de

vibraåii, care se pot procura de

la Conex Electronic), o sirenã

electronicã æi o sursã de

alimentare cu acumulator de

back-up. Are 2 zone de

supraveghere: una cu

temporizare la intrare fãrã

automeåinere (pentru a nu

complica schema), iar cealaltã

cu acåionare imediatã. 
Fig. 1 Schema electricã a interfeåei
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(fãrã avertizãri false). Interesant este cã LED-ul

asigurã automenåinerea alarmei (conducåia

tiristorului).
Tranzisorul Q1 permite anclanæarea

întârziatã a alarmei prin deschiderea

senzorului - contact KIT (Intrare Temporizata)

- înseriat cu grupul integrator R1-C3.

Temporizarea la intrare se regleazã din RV1

(sau se modificã C3) în gama 5...60s.

Deschiderea întrerupãtorului KT (contact

temporizare) anuleazã aceastã temporizare.

KVcc este comutatorul prin care se

realizeazã alimentarea interfeåei.

Utilizare

La borna dedicatã comutatorului KVcc se

monteazã întrerupãtorul general de

alimentare sau ieæirea unui dispozitiv de

aåionare cu cod sau telecomandat. Se

alimenteazã montajul cu 6...12V la bornele

+Vcc æi GND. Sirena electronicã (atenåie, nu

difuzor) se monteazã la bornele S+ æi S-. Se

recomandã utilizarea unui model de sirenã de

la Velleman. 

La bornele KIT1 æi KIT2 se monteazã

contactele senzorilor  pentru "uæa

principalã", cu întârziere de câteva secunde la

avertizare. La celelalte uæi se monteazã

întrerupãtoarele pentru borne (KII1 æi KII2).
Prezenåa comutatorului KT (funcåie: activare

temporizare intrare) permite accesul

propritarului fãrã anclanæarea imediatã a

alarmei, cu condiåia ca uæa sã rãmânã

deschisã un anumit interval de timp maxim

(sã nu se depãæeascã temporizarea la intrare),

prestabilit din semireglabilul RV1. Dacã se

utilizeazã interfaåa în varianta cu temporizare

bornele KT se scurtcircuiteazã.

La pãrãsirea "obiectivului" supravegheat

se alimenteazã montajul prin acåionarea

comutatorului KVcc (care poate fi ieæirea de

releu de la un cifru electronic tip K6400 de la

Velleman sau ieæirea de releu a unei acåionãri

cu telecomandã de tip ansamlu
emiåãtor/receptor cu telecomandã realizat de

Conex Electronic).

Se impun câteva observaåii:

- Dacã alarma porneæte accidental (LED-ul

se aprinde) se va reacåiona KVcc,

- Dacã montajul este instabil la tensiuni

peste 9V se va modifica 

valoarea condensatorului C1 de la 47nF la

47uF, iar R6 trebuie 

înlocuit cu un rezistor de valoarea 180 Ohmi.

Cu  KIT æi KII închise alarma este în stare de

veghe. Se va pãrãsi locuinåa pe uæa ce are

montat "senzorul" KIT (obligatoriu! altfel

alarma se acåionazã), astfel încât sã nu fie

depãæit intervalul de timp prestabilit din RV1.
La  revenire  acasã se  va deschide  uæa  æi  se

va  acåiona  KVcc  pentru  a dezactiva alarma.

Pentru cã este un dispozitiv de securitate

se recomandã alimenatrea montajului, ca de

altfel a întregului sistem - interfaåã, senzori,

sirenã - de la o sursã de tensiune cu

acumulator de back-up, de exemplu cum este

cea prezentatã în numãrul 5/2003 al revistei

Conex Club. Se recomandã utilizarea unui

acumulator de minim 12V/3Ah pentru a

asigura curentul necesar sistemului pe o

perioadã mai îndelungatã în stare de

veghe.♦

Fig. 2 Cablajul imprimat al interfeåei

Fig. 3 Amplasarea componentelor æi aparatelor
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C
omunicaåia de date prin radiaåii

infraroæii a apãrut din necesitatea de a

interconecta uæor aparate (unele

portabile, altele fixe) situate la micã distanåã

unul de celãlalt, de exemplu conectarea

agendei electronice la calculator sau la

imprimantã sau conectarea unui multimetru
electronic la un calculator. Astfel se extinde

succesul telecomenzilor de la aparatura

electrocasnicã. Acest mod de interconectare

este avantajos deoarece se eliminã

dependenåa de conectoare æi conexiuni prin

cablu, adesea stânjenitoare, se realizeazã o

separare gavanicã bunã între cele douã

aparate æi poate fi realizatã cu componente

de mici dimensiuni. IrDA este un standard

propus de cãtre Infrared Data Association

pentru a realiza transferul de date prin

radiaåie IR între douã aparate aflate la micã

distanåã unul faåã de celãlalt.

Standardul se referã atât la nivelul fizic -

componentele necesare, cât æi la nivelul

protocolului utilizat de aceste componente
pentru a comunica unele cu altele.

Lungimea de undã folositã este de 875nm

(cu o toleranåã de cca. 30nm). Receptoarele

includ o fotodiodã PIN în conexiune de

generator (lumina incidentã extrage elec-

troni). Existã o relaåie directã între energia

radiaåiei incidente æi sarcina electricã dezvol-

tatã de fotodiodã. Semnalul recepåionat trece

printr-un filtru care lasã sã treacã numai

semnalele care au frecvenåa permisã pentru

modulaåia IrDA respectivã.

Comunicaåia se face sub formã de

impulsuri scurte deoarece astfel se poate

rejecta iluminarea din mediul înconjurãtor æi

se poate mãri puterea emisã. La receptor

existã circuite de reglare automatã a
amplificãrii (AGC) care adapteazã sensibili-

tatea acestuia la nivelul relativ constant sau

lent variabil (în comparaåie cu frecvenåele la

care se transmite) al iluminãrii ambiante.

Utilizarea unor impulsuri îmbunãtãåeæte æi

raportul semnal-zgomot deoarece LED-ul IR

poate transmite mai multã putere în impuls

(limitãrile funcåionãrii continue la curenåi mari

fiind de naturã termicã). Astfel se poate emite

de  patru-cinci ori mai multã putere decât în

cazul în care LED-ul ar lumina continuu. De

obicei existã componente speciale, denumite

transceivere pentru IrDA care încorporeazã,

într-o carcasã cu opticã convenabilã, etajul de

putere pentru atacul LED-ului IR, dioda LED IR
utilizatã la emisie, dioda PIN de recepåie,

circuitele de amplificare la recepåie, circuitele

de AGC æi un filtru care eliminã impulsurile

perturbatoare aflate în afara domeniului de

frecvenåã corespunzãtor vitezelor de

transmisie de 2,4kb/s-4Mb/s.

Distanåa tipicã pentru o legãturã IrDA este

de 1m, cu o ratã a erorilor (BER - Bit Error

Ratio raportul dintre numãrul de biåi incorect

transmiæi æi numãrul total de biåi) de 10-9,

adicã un bit eronat la un miliard de biåi corect

transmiæi. Funcåionarea este asiguratã pânã la

un nivel al luminii ambiante de pânã la 10klx,

Introducere

în IrDA

ªtefan Laurenåiu, YO3GWR
stefan_l_2003@yahoo.com

Fig. 1 Secvenåã de transmisie în standardul IrDA v.1.0
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ceea ce corespunde luminii (intense) de zi

(este drept, în plin soare se poate depãæi

aceastã valoare). Valorile de mai sus sunt

definite pentru un unghi de aliniere de 150

între receptor æi emiåãtor. Totuæi standardul

solicitã ca mãsurarea puterii de ieæire pentru

emiåãtor sã se facã pânã la un unghi de 300.

Existã æi emiåãtoare mai directive, pentru

distanåe mai mari de lucru.

Componentele IrDA sunt realizate în

conformitate cu douã standarde: versiunile

IrDA 1.0 æi IrDA 1.1. 

Pentru versiunea 1.0 vitezele de transmisie
sunt cuprinse între 2400 æi 115200 biåi pe

secundã (b/s). Din figura1 se poate vedea cum

aratã datele transmise pentru standardul 1.0.

Se utilizeazã un impuls luminos cu durata de

3/16 din durata unui bit pentru a transmite un

zero logic. Nu se transmite nimic pentru unu

logic. Formatul datelor este asemãnãtor cu cel

de la interfeåele seriale obiænuite (UART), cu

un bit de start, un numãr de biåi de date æi un

bit de stop. Se poate utiliza fie un raport de

3/16 din durata unui bit, fie un puls de cu

lungime fixã de 1,63ms (ceea ce corespunde

la 3/16 din durata unui bit pentru o ratã de

115kb/s). 

Standardul IrDA v.1.1 defineæte vitezele de
0,576Mb/s æi 1,152Mb/s. Transmisia unui bit

se face cu un raport semnal/pauzã în de 1/4.

În figura 2 se poate vedea o astfel de secvenåã

transmisã. Semnalul NRZ de intrare reprezintã

datele care trebuie transmise, fãrã modulaåie

suplimentarã. Transmisia este sincronã iar

structura pachetului se poate vedea în

figura 3. Se utilizeazã o secvenåã de start la

început formatã de douã cuvinte de start

(octetul fix 01111110) apoi un octet de

adresã, urmat de octeåii de date, de cei doi

octeåi pentru codul ciclic de detecåie/corecåie

a erorilor æi de o secvenåã de stop (octetul fix

01111110). Octeåii de date conåin un prim

octet de control, dupã care pot urma pânã la
2045 octeåi de date. 

Tot în cadrul standardului v1.1. se poate

realiza o comunicaåie de date la o vitezã de

4Mb/s utilizând o codificare suplimentarã

(modulaåie) denumitã 4PPM (de la Four Pulse

Position Modulation) - o modulaåie în poziåie

a unui impuls. Doi biåi sunt codificaåi sub

forma poziåiei unui impuls în cadrul unui

interval de timp împãråit în patru zone.

Impulsul dureazã 1/4 din intervalul total. Cele

patru zone, cu impulsul care aprinde LED-ul

aflat în primul, al doilea, al treilea sau al

patrulea interval se numesc chips-uri. În aæa

Fig. 2 Secvenåã de transmisie în standardul IrDA v.1.1

Fig. 3 Structura pachetului transmis la v.1.1

Fig. 4 Modulaåie 4PPM la standardul v.1.1
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fel informaåia este transportatã sub forma

poziåiei unui impuls, în comparaåie cu

existenåa sau non-existenåa unui impuls în

metoda precedentã. Un exemplu de

transmitere a unor octeåi, cu codificarea

suplimentarã  impusã de modulaåia 4PPM

este indicat în figura 4. De exemplu biåii 00 se

transmit ca 1000, 01 ca 0100, 11 ca 0001.

Principalul avantaj constã în fapul cã se

transmit efectiv doar jumãtate din impusurile

utilizate în cazul precedent, deci datele pot fi

transferate la o vitezã dublã. Mai mult,

receptorul rejecteazã mai uæor lumina

ambiantã, constantã, deoarece în cazul

modulaåiei 4PPM se recepåioneazã un numãr

constant de impulsuri într-un interval de timp

dat. La o vitezã de 4Mb/s LED-ul de emisie se

aprinde cu o frecvenåã de 2MHz. Totuæi, faåã

de ratele de transmisie de 0,576Mb/s æi

1,152Mb/s, pachetele transmise cu 4Mb/s

utilizeazã un cod corector de erori mai lung,

pe 32 de biåi (patru octeåi).

Structura pachetului se poate

vedea tot în figura 4.

Fiind vorba de un sistem

modern de transmisie de

date, structura sa respectã

standardul ISO OSI (Open

Systems Interconnect); o

structurã organizatã pe

nivele. La bazã se aflã nivelul

fizic - optica, circuitele æi

modalitatea de codificare/

decodificare. 
La nivelul imediat superior

- nivelul protocol, se utilizeazã

un protocol denumit IrLAP

(IrDA Infrared Link Acces Protocol) derivat din

protocolul HDLC. El realizeazã "încapsularea"

informaåiei æi, în cazul funcåionãrii mai multor

componente într-o reåea asigurã o modalitate

de arbitrare între componentele reåelei pentru

evitarea coliziunilor. În acest fel la un moment

dat existã o singurã unitate principalã care

transmite, restul fiind secundare. Comunicaåia

este (întotdeauna) semi-duplex. Tot IrLAP

descrie cum stabilesc legãtura componentele

æi cum sunt numerotate (intern) în cadrul

reåelei. Conexiunea începe la o vitezã de

9600b/s æi deîndatã ce se schimbã între

componente informaåiile referitoare la viteza

pe care se va comunica se creeazã canalele

logice (fiecare controlat de cãtre o singurã

componentã principalã). 

Urmeazã nivelul de management al

legãturii, gestionat de IrLMP (IrDA Infrared

Link Management Protocol). Acesta este

necesar deoarece configuraåia reåelei se poate

schimba în fiecare moment (de exemplu se

porneæte camera de luat vederi cu legãturã
IrDA æi se alãturã calculatorului care conversa

cu agenda electronicã). Fiecare componentã

informeazã pe celelalte de existenåa ei prin

IrLMP. Scopul acestui nivel este de a detecta

componentele care sun capabile sã verifice

fluxul de date æi care pot fi folosite ca

multiplexoare pentru cazul configuraåiilor în

care existã componente cu capabilitãåi

diferite. De exemplu, prin acest nivel se aflã

dacã o componentã este în aria de conectare.

Fãcând o comparaåie grosierã cu structura

reåelei Internet, IrLAP ar fi (exceptând rezoluåia

de adresare) echivalentul protoclului de

Internet (IP), iar IrLMP ar fi echivalentul socket-

urilor din cadrul comunicaåiei TCP/IP. Totuæi
acest nivel nu defineæte o modalitate sigurã

de creare a unui canal de comunicaåie

(asemãnãtor celui din TCP); acesta este definit

de nivelul transport: IrDA Transport Protocol

denumit æi Tiny TP. Acest nivel gestioneazã

canalele virtuale dintre componente,

efectueazã corecåia erorilor, separã datele în

pachete æi le reasambleazã etc. Este

asemãnãtor TCP. 

Deasupra se aflã nivelul obiect IrDA Object

Exchange Protocol (IrOBEX) care implicã un

protocol simplu de definire a comenzilor

PUT/GET, permiåând transferul datelor binare

între componente. Standarul defineæte ce

trebuie sã conåinã un pachet pentru ca toate
componentele sã se recunoascã æi sã

comunice. Deasupra acestui nivel sunt

realizate diferite protocoale particularizate pe

aplicaåie (Ir Mobile Communications - pentru

notebook-uri, GSM, IrTran-P de la Ir Transfer

Picture pentru aparate de fotografiat sau

camere numerice).

Revenind la componente, acestea pot fi

întâlnite atât ca elemente optice de emisie æi

recepåie independente (de exemplu LED-urile

HSDL4230 æi HSDL4220 de la Hewlett-

Packard/Agilent Technologies care permit

viteze de 10Mbiåi/s, curenåi de comandã de

Fig. 6 Mod de conectare între transceiverul TFDS 4500 æi codorul/decodorul HSDL 7000

Fig. 7 Circuit utilizat în PC-uri, produs de National

Semiconductor

Fig. 5 Codor/decodor pentru IrDA v.1.0,

HSDL 7000, realizat de HP
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500mA cu factor de umplere de 20% sau

100mA în regim continuu) cât æi ca

transceivere (de exemplu TFDS4500) sau
circuite specializate. Tot HP/Agilent produce

un codor/decodor pentru IrDA v1.0 sub codul

HSDL-7000. Acesta este un circuit integrat

(într-o capsulã cu 8 pini) care are douã linii de

interfaåã cu UART-ul standard (TxD/RxD) æi

douã linii de interfaåã pentru opticã

(IrTXD/IrRXD). În afarã de pinii de alimentare æi

Reset mai necesitã din exterior o frecvenåã de

ceas de 1,8432MHz, de 16 ori mai mare

decât viteza de transmisie (115200x16).

Schema bloc æi dispunerea terminalelor este

cea din figura 5. 

În figura 6 se poate vedea schema bloc æi

modalitatea de conectare a unui transceiver

IrDA de tip TFDS4500, produs de
Telefunken/Vishay. Încapsulat în trei variante

de structuri care combinã optica cu partea

electronicã, transceiverul permite funcåiona-

rea la viteza maximã de 115,2Kb/s, tensiunea

de alimentare este compatibilã cu mai multe

familii logice larg utilizate în prezent, permite

funcåionarea cu consum redus din sursa de

alimentare æi poate asigura o razã de

acoperire de pânã la 3m, la viteza maximã.

Dupã cum se vede æi din figura 6, circuitul

necesitã puåine componente în exterior. În

plus, are accesibil terminalul de catod al LED-

ului æi încorporeazã o bunã protecåie împo-

triva perturbaåiilor electromagnetice, fãrã o

ecranare suplimentarã.
Existã æi circuite integrate specializate,

destinate în principal pentru piaåa calculatoa-

relor personale, care încorporeazã pe lângã o

interfaåã serialã cu performanåe extinse faåã

de standardul impus de circuitele din seria

16550 æi posibilitãåi de interfaåare prin IR.  Un

astfel de circuit integrat este PC87109VBE,

produs de National Semiconductor. De tip

SMD, în capsulaTQPF cu 32 de pini are

schema bloc simplificatã (au fost evidenåiate

doar multiplele posibilitãåi de interfaåare cu

dispozitive de comunicaåie cu IR) din figura 7.

Datele sunt vehiculate prin intermediul

magistralei de sistem, circuitul putând

funcåiona atât în întreruperi cât æi prin acces

direct la memorie. Schema simplificatã de

interconectare cu magistrala sistemului æi

dispunerea principalelor semnale la pinii

capsulei sunt indicate în figura 8.

PC87109VBE  poate comunica cu produse

realizate pe baza standardului IR de la Sharp

(Sharp-IR) care utilizeazã o modulaåie

numericã în amplitudine (DASK - Digital

Amplitude Shift  Keying), are formatul datelor
asemãnãtor cu cel transmis de un UART

obiænit æi permite viteze de comunicare

bidirecåionalã (semiduplex) de pânã la 38Kb/s.

Biåii reprezentând zero logic sunt transmiæi ca

trenuri continue de impulsuri de 500KHz; unu

logic fiind reprezentat prin absenåa emisiei în

IR. 

Pentru IrDA circuitul respectã standardul

v1.0 (SIR - Slow Speed IrDA) de pânã

115,2kb/s, standardul v1.1 (MIR - Medium

Speed IrDA) cu viteze de 0,576Mb/s æi

1,152Mb/s æi 4Mb/s (FIR - Fast Speed IrDA).

Pentru IrDA asigurã æi suportul hardware

necesar implementãrii diferitelor protocoale.

În plus PC87109VBE poate comunica cu
aparatele electrocasnice (CEIR - Consumer

Electronics IR) care utilizeazã telecomenzi în IR

(de tipul celor de la televizor). Formatele

standard încorporate, de tipul RC5, RC6,

RECS80, NEC sau RCA sunt suficiente pentru

majoritatea aplicaåiilor din domoticã.   ♦
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Fig. 8 Schemã simplificatã de conectare a lui PC87109
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Suporturi digitale

pentru stocarea informaåiei

Unitatea Hard Disc Drive (HDD)
HDD-ul este o componentã care intrã în

structura oricãrui computer. Douã sunt

avantajele majore care îl caracterizeazã: 
- accesarea, aproape instantane, a oricãrei

informaåii;

- posibilitatea de redare a imaginilor fãrã

întreruperea înregistrãrii.  

Viteza cu care poate fi accesatã o infor-

maåie reprezintã unul din marile avantaje ale

utilizãrii sale. O înregistare video pe parcursul

a 24 de ore necesitã 5,4Gb spaåiu de

memorie. Un hard disc de 40Gb ar acoperi o

perioadã de 7,4 zile de înregistare continuã.

Informaåia poate fi apoi copiatã pe un alt su-

port pentru o arhivare pe termen mai lung.

Acest mediu poate fi un alt HDD sau casetã

DAT.  

Caseta digitalã audio (DAT)

Acest tip de casetã conåine o bandã

magneticã æi poate avea o capacitate de pânã

la 50Gb. Timpul de accesare este

incomparabil mai mare decât în cazul HDD.

Acest dezavantaj se poate elimina prin

transferul informaåiei pe HDD. Rata de

transfer este însã scãzutã: 1-1,2Mb/s. Este

nevoie de circa 4 ore pentru a copia 50Gb.

Comentarii similare se pot face comparând

caseta DAT cu caseta VHS. Aici intervine

raportul dintre volum æi capacitatea de

stocare.

Discul digital versatil (DVD) 

La bazã, principiile sunt aceleaæi ca la un

CD. Atât înregistrarea, cât æi redarea se

realizeazã cu ajutorul unui fascicul laser.

Capacitatea este între limitele 2,6 - 5,2Mb.

DVD-urile de fabricaåie mai recentã permit
utilizarea ambelor feåe. Unitatea de citire

pentru acest tip de suport poate reda, de

asemenea æi informaåia stocatã pe CD-ROM,

CD-RW, format PD, DVD-RAM sau DVD-

ROM. Multe drivere DVD includ æi soft-ul de

compresie MPEG1, ceea ce permite

înregistrarea directã de la o ieæire de semnal

compozit sau S-VHS. Redarea se face pe un

PC, cu un decodor  MPEG1.

Spaåiul este preponderent ocupat de

protocoalele de date. Astfel un DVD formatat

FAT16 (standardul internaåional de formatare

pentru CD-ROM) rãmâne cu un spaåiu efectiv

pentru stocare de 2Gb. Un alt format este

UDF, iar capacitatea este limitatã la 2,32Gb.
Formatul FAT16 poate fi redat pe orice PC. 

Discurile CD writable æi CD rewritable

Capacitatea acestora este limitatã la

640Mb sau 700Mb. Discurile sunt scrise dupã

standardul ISO 9660. În acest caz, proto-

coalele de date ocupã 27Mb. Dacã scrierea se

face, de exemplu, în cinci sesiuni separate,

spaåiul de protocol se va extinde la 79Mb.

Spaåiul util de stocare se reduce la 561Mb.

Pentru 10 sesiuni, rãmân doar 490Mb. Viteza

de scriere este de pânã la 900kb/s. Aceste

tipuri de suport reprezinta soluåia utilizatã pe

Sisteme

de securitate (IX)
Silviu Guåu

tehnic@conexelectronic.ro

La ora actualã nu se poate concepe un

sistem de securitate fãrã existenåa unor

componente pentru stocarea informaåiilor

de imagine æi sunet. Fie cã este vorba de o

arhivare pe o perioadã mai îndelungatã sau

pe termen scurt, poate constitui un

instrument important în analiza unor

evenimente. Tendinåa de dezvoltare este de

a putea concentra într-un volum cât mai mic

o cantitate cât mai mare de informaåie.

Într-un timp relativ scurt s-a ajuns la

concluzia cã sistemele video analogice nu

sunt eficiente din punct de vedere al

volumului, timpului de accesare, conservãrii

informatiei etc. Soluåia o reprezintã

înregistrarea digitalã. Suportul utilizat este

unitatea hard-disc (HDD). Se utilizeazã

proceduri de compresie a informaåiei astfel

încât sã necesite ocuparea unor locaåii de

memorie cât mai reduse.
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security

scara cea mai largã datoritã raportului

calitate/preå.

Tipuri de compresie

La înregistrarea digitalã fiecare câmp de

imagine este divizat în puncte sau pixeli.

Iniåial, semnalul analogic (care conåine

informaåia de culoare æi strãlucire)  este

convertit într-un cod binar. Toate aceste

coduri pot fi memorate într-un fiæier denumit

conform cu momentul înregistrãrii (data, ora

etc.). Un cadru monocrom ocupã o locaåie  de

aproximativ 450kb din memorie, iar unul

color, circa 650kb. Aceste valori sunt valabile

pentru varianta fãrã compresie. 

Pentru a putea stoca acelaæi numãr de

imagini ca æi pe o casetã video, ar fi nevoie de

un HDD de 280Gb. Un suport de asemenea
capacitate nu este încã disponibil pe piaåã, iar

realizarea sa ar

presupune o in-

vestiåie prea ma-

re. 

Un cadru de

imagine conåine

multe elemente

informaåionale

care pot fi eli-

minate fãrã a

exista pierderi

sesizabile în ca-

litatea imaginii.
Existã însã o

limitã denumitã

,,knee", dincolo

de care imaginea se degra-

deazã rapid. Pentru  a reduce

necesarul de spaåiu de me-

morie pentru semnal video, se

poate utiliza “reprezentarea"

acestuia în format YUV. Y este

luminanåa, iar UV semnalul de

culoare. Ideea este de a utiliza

un numãr cât mai mic de biåi

pentru a defini cele douã componente. Astfel,

pentru cele trei culori de bazã (roæu, verde,

albastru) ar fi nevoie de trei octeåi. Formatul
YUV permite  utilizarea a doar doi octeåi

pentru digitizarea semnalului video.

Tehnologia de compresie a imaginilor

video are la bazã stocarea fotografiilor pe

computer. Cel mai cunoscut este standardul

JPEG denumit dupã Joint Photographic Expert

Group, mai precis colectivul care l-a dezvoltat.

Se poate obåine o ratã a compresiei de 8:1.

Cel mai utilizat este Motion JPEG cu care rata

se extinde la 15:1. Spaåiul ocupat se reduce

de la 450kb la 30kb. Æi este încã insuficient în

raport cu numãrul de imagini înregistrate pe

caseta video. La o frecvenåã de 2 cadre/

secundã, este nevoie de un HDD de 6Gb

pentru a stoca imagini timp de 24 de ore. 
Un alt standard apãrut este MPEG,

conceput de Motion Picture Expert Group.

Existã douã variante:

1. MPEG1- conåine trei tipuri de subcadre

codate. Astfel un cadru de imagine conåine o

serie formatã din urmãtoare succesiune :

- 1 subcadru  denumit intercodat (I-frames),

care conåine toate informaåiile video

necesare formãrii unei imagini;

- 10 subcadre predictate (P-frames),  care

sunt generate de subcadrul intercodat;

împreunã vor forma subcadrele predictate

pentru urmãtoarea imagine; 

- 10 subcadre predictate bidirecåionale,
intercalate în succesiunea  a douã cadre

consecutive. 

Acest procedeu de compresie este

cunoscut sub numele de corelaåie intercadre æi

permite atingerea unei rate 100:1.

2. MPEG2- este formatul utilizat în

tehnologia videodiscurilor digitale DVD, care

pot stoca 90 minute de imagini video pe un

spaåiu de doar 650Mb. Condiåia   de obåinere

a unei rate înalte de compresie este ca

semnalul video sã nu aibã modificãri bruæte de

la un cadru la altul. Pentru cã la cele mai

multe înregistrãri video se utilizeazã simultan

mai multe camere pentru aceeaæi scenã,

apare necesitatea multiplexãrii imaginilor.
Acest procedeu de înregistrare faciliteazã

corelaåia intercadre.  

Tabelul 1 redã performanåele obåinute cu

diverse tipuri de compresie.

La ora actualã nu existã un standard

general pentru stocarea informaåiei video în

sistemele CCTV. Cele existente pe piaåã

înglobeazã majoritatea tipurilor de compresie

enumerate anterior. Adãugând la acestea o

mulåime de procedee de codificare utilizate,

se poate vedea cã înregistrarea digital video

este o problemã foarte complexã. De altfel, o

standardizare nu este chiar presantã, în

condiåiile existenåei unei largi compatibilitãåi

între sisteme.  ♦

TABELUL  1








