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 Chiii! ... o STK queimou de nov Chiii! ... o STK queimou de nov Chiii! ... o STK queimou de nov Chiii! ... o STK queimou de nov Chiii! ... o STK queimou de novo! Po! Po! Po! Po! Por quê?or quê?or quê?or quê?or quê?

A grande maioria dos micro
systems atualmente utilizam como
estágio de saída um circuito inte-
grado que incorpora em uma única
unidade os dois canais.  Um dos
principais
fabricantes
destes C.I.s
é a Sanyo
que os de-
nomina por
STK segui-
do de al-
guns núme-
ros como
4142 XX ou
405-XX.

A lista
é enorme e não dá para mencioná-
la aqui, mas certamente você co-
nhece vários deles.

O XX costuma aparecer como
algarismos romanos I até V ou um
número de dois algarismos e esta
identificação se refere a tensão de
alimentação e a potência de saí-
da.

A primeira questão para a qual
o técnico precisa estar atento é
que por estes C.I.s serem muito
utilizados são também muito falsi-
ficados.  Logo, o primeiro passo,
na hora de fazer a substituição
deste componente é saber onde
está comprando para ter certeza
que não está levando gato por le-
bre.  Insisto nesta questão porque
tem muito “técnico” por aí preocu-
pado exclusivamente com preço
achando que todas as peças são
iguais. Já tratei do assunto sobre
falsificação de peças no boletim nº
7 e não vou repetí-lo aqui.

Entretanto é importante que

o profissional (não estou me refe-
rindo a curiosos e trocadores de
peça) esteja realmente certo de
sua capacidade técnica e não saia
reclamando sem ter razão. E é so-
bre alguns pontos a serem obser-
vados na substituição de um C.I

de saída de áudio que
quero tratar nesta
matéria. As questões
que serão levantadas
aqui valem para ou-
tros C.I.s de potên-
cia de áudio e não
apenas os STK.

Por que um C.I.
queima?

Basicamente po-
demos pensar que
existem três razões

que levam um componente a quei-
mar:

1) “chegou o seu dia”, 2)
mal uso ou 3) falha de compo-
nentes periféricos.

A opção 1 eu costumo deixar
em último plano e, até que se pro-
ve me contrário, prefiro pensar que
deve ter havido uma razão consis-
tente para o “probrezinho ter
morrido”.  Se-
guindo este
racíocínio sugi-
ro que você
não parta ime-
d i a t a m e n t e
para a troca do
C.I sem realizar
algumas obser-
vações prelimi-
nares.

A primeira
delas deve ser
OBRIGATORI-
AMENTE a inspeção cuidadosa das
caixas acústicas ou mais especifi-

camente de seus alto falantes.
Jamais repare um defeito

de saída de som queimada sem
que o cliente lhe forneça as cai-
xas.

Comece pela verificação da re-
sistência ôhmica do conjunto. O
valor medido deve ser muito próxi-
mo da impedância mencionada na
etiqueta da caixa. Se estiver mais
de 10% abaixo desconfie, abra a
caixa e verifique cuidadosamente
os alto falantes um a um.

Talvez seja útil saber como a
falha ocorreu. Se foi durante uma
festinha, tente descobrir se “al-
guém” (geralmente aquele amigo
que entende de tudo) não andou
pendurando um monte de caixas
para “aumentar” o som. Certamen-
te, aí está o motivo da queima do
C.I de saída.  A impedância do con-
junto de caixas  fiicou tão baixa
até o C.I não agëntar mais.

Você verificou a fonte?
Vencidas estas etapas, o pas-

so número 2 está relacionado a
tensão de alimentação que está
sendo aplicada ao C.I. Lembre-se
que a fonte de alimentação do es-

tágio de
saída é
composta
exclusiva-
mente de
c i r c u i t o s
retificado-
res de onda
completa e
capacitores
de filtro. A
m a i o r i a
destes C.Is
trabalham

com fontes simétricas.
Como estas fontes não são
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estabilizadas o valor DC obtido sem
o C.I no circuito deverá ser um
pouco maior que o  especificado
no esquema.  Ah, você não tem
esquema ou ele é tão ruim que nem
indica os valores das tensões?  Mas
você precisa saber qual a tensão
máxima que o C.I suporta. Esta é
uma informação fundamental (você
é técnico ou trocador de peças?).

Como saber qual o valor de
alimentação que o C.I suporta?

Procurando o data sheet do
mesmo na Internet.

Aqui vão alguns endereços
onde tenho encontrado muita coi-
sa: //katalog.elektroda.net,
www.alldatasheet.com.br e
www.tarzancomponentes.com.br
para você começar.

Em algumas regiões do Brasil
a rede elétrica costuma apresen-
tar tensões acima do especificado
e a situação fica pior quando a rede
é 220 V.

Imagine que o fabricante, para
tirar o máximo de potência do C.I
de saída, alimentou-o com a ten-
são máxima que ele suporta e aí,
pra complicar mais as coisas, a
rede está 10 V mais alta do que o
especificado, por exemplo. O
pobrezinho do C.I não vai agüen-
tar, principalmente se ficar ligado
por muito tempo e com volume
muito alto.

Talvez seja até necessário
você ir à residência do cliente para
medir a rede elétrica.

O C.I não trabalha sozinho
O terceiro passo é verificar os

componetes periféricos ligados ao
C.I.  Comece verificando como o
pino GND está ligado. Em alguns
casos, como nos Sony, por exem-
plo este pino é ligado à terra atra-
vés de um resistor de baixo valor.
Se este resistor abrir o C.I ficará
sem referencial de terra e,  certa-
mente,  vai queimar.  Se você en-
controu o resistor aberto, esta
deve ter sido a causa da “desgra-
ça”.

        Ligação do pino de GND

Se você não encontrou este
resistor no circuito ou ele não es-
tava aberto então deve continuar
a “caça as bruxas” antes de tro-
car o C.I.

Alguns equipamentos bem
projetados possuem um sensor de
temperatura que é realizado por um
PTC instalado junto ao C.I. O PTC
é um resistor de coeficiente posi-
tivo de temperatura o que siginifica
que sua resistência deve aumen-
tar quando a temperatura a que
for submetido aumentar.

Se o equipamento que você
está consertando tem PTC (ou
NTC) não deixe de verificá-lo.

 Lembro-me que há muitos
anos consertei um Model 166 da
Gradiente (bons tempos) que in-
sistia em queimar os transistores
de saída do mesmo canal. Depois
de muitos testes e verificações
descobri que o sensor de tempe-
ratura “não estava nem aí” na hora
que o “bicho pegava” e ... babau
para transistores de saída originais
e caros.

Daí em diante nunca mais con-
fiei em PTCs e NTCs. Retiro-os do
circuito, “penduro” o ohmímetro
analógico  no bichinho e aqueço-o
com o ferro de solda. Se for  um
NTC a resistência tem que come-
çar a cair, se for um PTC tem que
começar a subir. Deixo o compo-
nente submetido à “tortura” esfri-
ar e vejo se a resistência voltou
ao valor inicial. Se não houver va-
riação de resistência é sinal que
ele está defeituoso e DEVE ser tro-
cado por OUTRO IGUAL.

Desta vez foi díficil, parecia
até que o Boletim não iria sair
mais.

Pois é, 2005 foi um ano de
muitas mudanças na minha vida
e de uma hora para outra me vi
envolvido numa espiral de com-
promissos.

Mas finalmente ele está aí fe-
chando o ano com matérias que,
acredito, serão de grande
utildade para os leitores.

Coloquei uma seção nova que
vai ficar por conta do meu ami-
go Washington da Tarzan Com-
ponentes de São José dos Cam-
pos.

Em princípio, alguns poderão
achar que o tema não é perti-
nente a um boletim de assuntos
técnicos como este, entretanto
permitam-me discordar.

O técnico ou lojista que ad-
ministra seu próprio negócio pre-
cisa estar atento às mudanças
de perfil dos consumidores se
quiser continuar “na área”. Pre-
cisa aprender a saber fazer a di-
ferença.

E agora boa leitura e até
2006 com esperanças renova-
das.

Lembre-se, nós somos bra-
sileiros e não desistimos nunca!
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Ainda não acabou ...
Não é seu dia de sorte e você

ainda não encontrou uma causa
plausível para o C.I. ter ido para o
mundo dos mortos. Pois bem, exis-
tem alguns filtros formado por ma-
lhas RC ligados às entradas esquer-
da e direita do C.I. Você não deve
deixar de verificá-los e até mesmo
trocá-los, pricipalmente  se os
capacitores deste filtros forem
eletrolíticos.

Terminada a operação “pente
fino” em torno do STK (ou outro
que esteja fazendo o papel de sa-
ída) vamos para a troca do C.I.

Vamos com calma porque a
pressa é amiga do prejuizo

A primeira coisa a fazer é des-
carregar os eletrolíticos da fonte
e, por precaução,  os
“maiorezinhos” que estiverem “na
área”.  Mas nada de produzir aque-
las centelhas de festa de São João
com a chave de fenda fechando
curto nos terminais dos
eletrolíticos. Isto era no tempo das
válvulas.

Agora que os capacitores es-
tão descarregados e não haverá
riscos do C.I receber picos de ten-
são indesejáveis,  retire a pasta
térmica velha do dissipador e co-
loque pasta nova. Esta operação
é muito importante e não deve ser
omitida.

Encaixado o C.I na PCI, apa-
rafusado ou preso no dissipador da
mesma forma que ele veio de fá-
brica,  está na hora de soldá-lo,
mas lembre-se com solda de boa
qualidade.

A solda não deve ficar fosca
nem igual a umas bolotas de chum-
bo derretido a menos que você es-
teja trabalhando com solda de quin-
ta e ferro de solda de um e noven-
ta e nove.

Mas o anjo da guarda do téc-
nico é a lâmpada série que, neste
caso, precisa ser de 150 watts
no mínimo.

Com as duas caixas “boas”
instaladas, uma em cada canal,
volume reduzido (pra não levar
susto) ... olfato apurado e ...
fogo. Funcionou? Calma não vá
sair correndo pra chamar o clien-
te e colocar logo a grana no bol-
so.

O primeiro passo agora é me-
dir as alimentações nos pinos do
C.I e ver se estão dentro do es-
pecificado no esquema ou no data
sheet.  Se estiverem, já é um bom
começo. Entretanto, se estiver
mais alta desligue logo, antes que
seja tarde (o anjo da guarda pode
estar ocupado).

Considerando que a alimen-
tação do C.I está dentro do per-
mitido vamos aumentar o som de-
vagarinho e de preferência tocan-
do música cilvilizada. Vá com cal-
ma e observe três coisas:
distorção,  calor excessivo no STK
ou periféricos e brilho intenso da
lâmpada série. Este último denun-
cia que a corrente está muito alta
e a causa deve ser procurada an-
tes que seja tarde. Aqui vale até
desconfiar do C.I, isto se você
jurar que fez tudo direitinho como
eu disse antes (lembre-se aqui ju-
rar em falso é mais do que peca-
do, é prejuízo!).

Se tudo está indo bem, deixe
o aparelho ligado um bom tempo,
dê um “castigo” no volume,
pricipalmente se for som utilizado
por adolescente vale até tocar
aqueles funks do pancadão. Fa-
zer o quê? Tem gosto pra tudo.

O teste tecnicamente correto
Testar o som pelo ouvido, às

vezes, engana. O procedimento
mais correto é útilizar o
osciloscópio e verificar se não há
distorção na saída.

Para isso, algumas providên-
cias são necessárias. A primeira

Chegou a hora da verdade:
vamos ligar o aparelho
Muita calma nesta hora e para

quem acredita vale a pena acen-
der uma vela pro anjo da guarda.

ΩΩΩΩΩ

delas é utlizar cargas resistivas, com
a impedância igual a especificada
pelo fabricante, no lugar de alto fa-
lantes.

Este procedimento permitirá que
você aumente o volume sem correr
o risco de furar seus tímpanos e os
dos vizinhos!

O segundo passo é utilizar como
fonte de sinal uma senóide de 1 KHZ
e nível pico a pico compatível com o
equipamento.

Agora monitore com o
osciloscópio o sinal que está apare-
cendo sob as cargas e vá aumen-
tando o volume lentamente até que
a senóide comece a clipar.  Você
terá atingido a potência máxima,
que poderá ser calculada medindo o
valor de pico da senóide na carga,
elevando ao quadrado e dividindo
pelo valor da resistência de carga.
Esta é a potência RMS que obvia-
mente é muito inferior ao tal do
PMPO (potência máxima para
otários!).

Seguindo estas regrinhas, aí
sim, você pode até argumentar que
o C.I queimou porque era falso.
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