LUCRARE DE LABORATOR 1
AMPLIFICATOR CU UN TRANZISTOR ÎN CONEXIUNEA EMITOR COMUN.
 OBIECTIVE:
o Realizarea circuitului de amplificare cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului de amplificare;
o Setarea și conectarea generatorului de semnal și a osciloscopului;
o Vizualizarea și trasarea oscilogramelor.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o

Sursă de tensiune continuă reglabilă;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare, condensatoare polarizate;
Tranzistoare bipolare BC 546 sau BC 547;
Generator de semnal, osciloscop cu două spoturi.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 1.7;
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Figura 1.7 Amplificator cu un tranzistor în conexiunea emitor comun

2.Se realizează pe o placă de probă montajul din fig. 1.7(ce este cu linie continuă);
3.Se conectează un generator de semnal la intrarea I şi ”masa” montajului.
4.Generatorul se porneşte şi apoi se reglează pentru un semnal sinusoidal cu
amplitudinea de 10 mV şi frecvenţa de 100 Hz;
5.Se conectează canalul 1 (A) al unui osciloscop la intrarea I şi canalul 2 (B) la
ieşirea E a montajului realizat practic. Clemele sondelor se conectează la ”masa”
montajului;
6.Se poziţionează comutatorul V/DIV al canalului 1 pe poziţia 10 mV;
7.Se poziţionează comutatorul V/DIV al canalului 2 pe poziţia .5 V (500 mV);
8.Se poziţionează comutatorul T/DIV pe poziţia 5 ms;
9.Se conectează borna + a sursei de alimentare la borna + a montajului şi borna – a
sursei de alimentare la “masa” montajului;
10.Se porneşte osciloscopul şi sursa de alimentare şi se vizualizează pe osciloscop
forma, amplitudinea şi frecvenţa semnalului de intrare şi ieşire;
11. Se trasează pe diagrama din figura 1.8 oscilogramele vizualizate pe osciloscop.

Figura 1.8 Oscilogramele amplificatorului în conexiune emitor comun
12. Se determină amplificarea în tensiune cu formula:
………………………………………….

LUCRARE DE LABORATOR 2
AMPLIFICATOR CU UN TRANZISTOR ÎN CONEXIUNEA COLECTOR COMUN.
 OBIECTIVE:
o Realizarea circuitului de amplificare cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului de amplificare;
o Setarea și conectarea generatorului de semnal și a osciloscopului;
o Vizualizarea și trasarea oscilogramelor.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o

Sursă de tensiune continuă reglabilă;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare, condensatoare polarizate;
Tranzistoare bipolare BC 546 sau BC 547;
Generator de semnal, osciloscop cu două spoturi.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 1.10;
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Figura 1.10 Amplificator cu un tranzistor în conexiunea colector comun

2.Se realizează pe o placă de probă montajul din fig. 1.10(ce este cu linie continuă);
3.Se conectează două ampermetre digitale A1 şi A2 la intrarea şi ieşirea montajului
ca în figura1.10. Comutatorul lui A1 se fixează pe μA iar comutatorul lui A2 se
fixează pe mA. Se setează ampermetru ca aparat de c.a. Tasta + a ampermetrelor
se plasează în borna mA;
4.Se conectează un generator de semnal ca în figura 1.10 ;
5. Se porneşte generatorul de semnal şi apoi se reglează pentru un semnal
sinusoidal cu amplitudinea de 1 V şi frecvenţa de 100 Hz;
6.Se conectează un osciloscop ca în figura 1.10 ;
7.Se poziţionează comutatoarele V/DIV al canalelor 1 şi 2 pe poziţia .5 V (500 mV);
8.Se poziţionează comutatorul T/DIV pe poziţia 5 ms;
9.Se conectează borna + a sursei de alimentare la borna + a montajului şi borna – a
sursei de alimentare la “masa” montajului;
10. Se porneşte osciloscopul şi sursa de alimentare şi se vizualizează pe osciloscop
forma semnalului de intrare şi ieşire şi valorile indicate de ampermetre.
11. Se trasează pe diagrama din figura 1.11 oscilogramele vizualizate pe osciloscop.

Figura 1.11 Oscilogramele amplificatorului în conexiune colector comun
12. Se determină amplificarea în curent cu formula:
………………………………………….

LUCRARE DE LABORATOR 3
AMPLIFICATOR CU UN TRANZISTOR ÎN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ.
 OBIECTIVE:
o Realizarea circuitului de amplificare cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului de amplificare;
o Setarea și conectarea generatorului de semnal și a osciloscopului;
o Vizualizarea și trasarea oscilogramelor.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o

Sursă de tensiune continuă reglabilă;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare, condensatoare polarizate;
Tranzistoare bipolare BC 546 sau BC 547;
Generator de semnal, osciloscop cu două spoturi.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 1.13;
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Figura 1.13 Amplificator cu un tranzistor în conexiunea bază comună
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2.Se realizează pe o placă de probă montajul din fig. 1.13(ce este cu linie continuă);
3.Se conectează un generator de semnal la intrarea I şi ”masa” montajului;
4. Se porneşte generatorul de semnal şi apoi se reglează pentru un semnal
sinusoidal cu amplitudinea de 20 mV şi frecvenţa de 100 Hz;
5.Se conectează canalul 1 (A) al unui osciloscop la intrarea I şi canalul 2 (B) la
ieşirea E a montajului realizat practic. Clemele sondelor se conectează la ”masa”
montajului;
6.Se poziţionează comutatorul V/DIV al canalului 1 pe poziţia 20 mV;
7.Se poziţionează comutatorul V/DIV al canalului 2 pe poziţia .5 V (500 mV);
8.Se poziţionează comutatorul T/DIV pe poziţia 10 ms;
9.Se conectează borna + a sursei de alimentare la borna + a montajului şi borna – a
sursei de alimentare la “masa” montajului;
10. Se porneşte osciloscopul şi sursa de alimentare şi se vizualizează pe osciloscop
forma, amplitudinea şi frecvenţa semnalului de intrare şi ieşire.
11. Se trasează pe diagrama din figura 1.14 oscilogramele vizualizate pe osciloscop.

Figura 1.14 Oscilogramele amplificatorului în conexiune bază comună
12. Se determină amplificarea în tensiune cu formula:

………………………………………….

LUCRARE DE LABORATOR 4
STUDIUL AO ÎN CONEXIUNE INVERSOARE
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu simulatorul a circuitelor cu AO;
o Realizarea practică a circuitelor cu AO;
o Identificarea circuitelor de bază ale AO;
o Determinarea amplificării AO prin mai multe metode.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o
o

Calculatoare cu soft de simulare scheme electronice;
Sursă de tensiune continuă diferențială;
Generator de semnal, osciloscop cu două spoturi;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare, comutatoare;
Amplificatoare operaționale LM 741.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1.Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 2.29;

Figura 2.29 Circuit inversor cu AO.
2.Se realizează pe placa de probă montajul din figura 2.29;

TABELUL 2.1
R2 = 1 K
Vout
[mV]

AV
citită

R2 = 10 K
AV
calculată

Vout
[mV]

AV
citită

AV
calculată

3. Se conectează generatorul de semnal ca în figura 2.29 și se reglează
amplitudinea semnalului alternativ Vi = 100 mV și frecvența f = 100Hz;
4. Se conectează osciloscopul cu două spoturi ca în figura 2.29 și se setează astfel:


Comutatorul T/DIV pe poziția 5ms/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului A pe poziția 100mV/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului B pe poziția 500mV/DIV.

5.Se fixează comutatorulK1pe poziția 1 ca în figura 2.29.
6. Se pornește sursa de alimentare, generatorul de semnal, osciloscopul, se
vizualizează pe osciloscop valoarea tensiunii de ieșire VOUT și se notează în tab. 2.1;
7. Se calculează amplificarea în tensiune a AO cu formula

și se notează

rezultatul în tabelul 2.1 în coloana Avcitită;
8. Se calculează amplificarea în tensiune a AO cu formula

și se

notează rezultatul în tabelul 2.1 în coloana Avcalculată;
9. Se fixează comutatorul K1pe poziția 2 și se parcurg din nou etapele prezentate la
punctele 6-8. Rezultatele obținute se trec în coloana R2=10K;

LUCRARE DE LABORATOR 5
STUDIUL AO ÎN CONEXIUNE NEINVERSOARE
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu simulatorul a circuitelor cu AO;
o Realizarea practică a circuitelor cu AO;
o Identificarea circuitelor de bază ale AO;
o Determinarea amplificării AO prin mai multe metode.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o
o

Calculatoare cu soft de simulare scheme electronice;
Sursă de tensiune continuă diferențială;
Generator de semnal, osciloscop cu două spoturi;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare, comutatoare;
Amplificatoare operaționale LM 741.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1.Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 2.30;

Figura 2.30 Circuit neinversor cu AO.
2.Se realizează pe placa de probă montajul din figura 2.30;

TABELUL 2.2
R2 = 1 K
Vout
[mV]

AV
citită

R2 = 10 K
AV
calculată

Vout
[mV]

AV
citită

3. Se conectează generatorul de semnal ca în figura 2.30

AV
calculată

și se reglează

amplitudinea semnalului alternativ Vi = 100 mV și frecvența f = 100Hz;
4. Se conectează osciloscopul cu două spoturi ca în figura 2.30 și se setează astfel:


Comutatorul T/DIV pe poziția 5ms/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului A pe poziția 100mV/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului B pe poziția 500mV/DIV.

5. Se fixează comutatorul K1pe poziția 1 ca în figura 2.30.
6. Se pornește sursa de alimentare, generatorul de semnal, osciloscopul, se
vizualizează pe osciloscop valoarea tensiunii de ieșire VOUT și se notează în tab. 2.2;
7. Se calculează amplificarea în tensiune a AO cu formula

și se notează

rezultatul în tabelul 2.2 în coloana Avcitită;
8. Se calculează amplificarea în tensiune a AO cu formula

și se

notează rezultatul în tabelul 2.2 în coloana Avcalculată;
9. Se fixează comutatorul K1 pe poziția 2 și se parcurg din nou etapele prezentate la
punctele 6-8. Rezultatele obținute se trec în coloana R2=10K;

LUCRARE DE LABORATOR 6
STUDIUL UNUI CIRCUIT DE INTEGRARE CU AMPLIFICATOR OPERAȚIONAL
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu simulatorul a circuitelor cu AO;
o Realizarea practică a circuitelor cu AO;
o Identificarea circuitelor de bază ale AO;
o Analizarea funcționării unui circuit de integrare cu AO.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o
o

Calculatoare cu soft de simulare scheme electronice;
Sursă de tensiune continuă diferențială;
Generator de semnal, osciloscop cu două spoturi;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare, condensatoare;
Amplificatoare operaționale LM 741.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1.Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 2.31;

Figura 2.31 Circuit de integrare cu AO.

2.Se realizează pe placa de probă montajul din figura 2.31;

3. Se conectează generatorul de semnal ca în figura 2.31 și se reglează
amplitudinea semnalului dreptunghiular Vi = 1 V și frecvența f = 2 KHz;
4. Se conectează osciloscopul cu două spoturi ca în figura 2.31 și se setează astfel:


Comutatorul T/DIV pe poziția 200µs/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului A pe poziția 1 V/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului B pe poziția 1 V/DIV.

5. Se pornește sursa de alimentare, generatorul de semnal, osciloscopul, se
vizualizează pe osciloscop formele tensiunii de intrare și ieșire și se reprezintă
aceste forme pe oscilograma din figura 2.32;

Figura 2.32 Oscilograma circuitului de integrare cu AO.

6. Se determină variația tensiunii de ieșire cu formula:

(

)

………………………………………………………………………………………………..

LUCRARE DE LABORATOR 7
STUDIUL UNUI CIRCUIT DE DERIVARE CU AMPLIFICATOR OPERAȚIONAL
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu simulatorul a circuitelor cu AO;
o Realizarea practică a circuitelor cu AO;
o Identificarea circuitelor de bază ale AO;
o Analizarea funcționării unui circuit de derivare cu AO.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o
o

Calculatoare cu soft de simulare scheme electronice;
Sursă de tensiune continuă diferențială;
Generator de semnal, osciloscop cu două spoturi;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare, condensatoare;
Amplificatoare operaționale LM 741.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1.Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 2.33;

Figura 2.33 Circuit de integrare cu AO.

2.Se realizează pe placa de probă montajul din figura 2.33;

3. Se conectează generatorul de semnal ca în figura 2.33 și se reglează
amplitudinea semnalului triunghiular Vi = 1 V și frecvența f = 10 KHz;
4. Se conectează osciloscopul cu două spoturi ca în figura 2.33 și se setează astfel:


Comutatorul T/DIV pe poziția 50µs/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului A pe poziția 1 V/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului B pe poziția 200mV/DIV.

5. Se pornește sursa de alimentare, generatorul de semnal, osciloscopul, se
vizualizează pe osciloscop formele tensiunii de intrare și ieșire și se reprezintă
aceste forme pe oscilograma din figura 2.34;

Figura 2.34 Oscilograma circuitului de derivare cu AO.

6. Se determină tensiunea de ieșire cu formula:

(

)

………………………………………………………………………………………………..

LUCRARE DE LABORATOR 8
DEFECTE ALE AO NEINVERSOR
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu simulatorul a circuitelor cu AO;
o Realizarea practică a circuitelor cu AO;
o Analizarea defectelor unui AO neinversor;
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o
o

Calculatoare cu soft de simulare scheme electronice;
Sursă de tensiune continuă diferențială;
Generator de semnal, osciloscop;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare;
Amplificatoare operaționale LM 741.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1.Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 2.41;

Figura 2.41 Circuit neinversor cu AO.

2.Se realizează pe placa de probă montajul din figura 2.41;
3. Se conectează generatorul de semnal ca în figura 2.41

și se reglează

amplitudinea semnalului alternativ Vi = 500 mV și frecvența f = 1 KHz;
4. Se conectează osciloscopul ca în figura 2.41 și se setează astfel:


Comutatorul T/DIV pe poziția 500 ms/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului A pe poziția 5 V/DIV;

6. Se simulează defectele prezentate în tabelul 2.3 și se completează în tabel
rezultatele observate.
TABELUL 2.3

DEFECT

R1 - întrerupt
R2 - întrerupt
R1 - scurtcircuitat
R2 - scurtcircuitat

Forma tensiunii de ieșire
vizualizate pe osciloscop

Valoarea tensiunii de
ieșire vizualizate pe
osciloscop

LUCRARE DE LABORATOR 9
DEFECTE ALE AO INVERSOR
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu simulatorul a circuitelor cu AO;
o Realizarea practică a circuitelor cu AO;
o Analizarea defectelor unui AO inversor;
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o
o

Calculatoare cu soft de simulare scheme electronice;
Sursă de tensiune continuă diferențială;
Generator de semnal, osciloscop;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit, conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare;
Amplificatoare operaționale LM 741.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1.Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 2.42;

Figura 2.42 Circuit inversor cu AO.

2.Se realizează pe placa de probă montajul din figura 2.42;
3. Se conectează generatorul de semnal ca în figura 2.42 și se reglează
amplitudinea semnalului alternativ Vi = 500 mV și frecvența f = 1 KHz;
4. Se conectează osciloscopul ca în figura 2.42 și se setează astfel:


Comutatorul T/DIV pe poziția 500 ms/DIV;



Comutatorul V/DIV al canalului A pe poziția 5 V/DIV;

6. Se simulează defectele prezentate în tabelul 2.4și se completează în tabel
rezultatele observate.
TABELUL 2.4

DEFECT

R1 - întrerupt
R2 - întrerupt
R1 - scurtcircuitat
R2 - scurtcircuitat

Forma tensiunii de ieșire
vizualizate pe osciloscop

Valoarea tensiunii de
ieșire vizualizate pe
osciloscop

LUCRARE DE LABORATOR 10
STABILIZATOARE DE TENSIUNE PARAMETRICE.
 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei stabilizatorului cu simulatorul;
o Realizarea practică a stabilizatorului;
o Măsurarea parametrilor stabilizatorului cu multimetrul digital;
 RESURSE:
o Multimetre digitale;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare;
o Diode Zener BZX85 – C5V1, LED-uri.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:

A. Stabilizator de tensiune în raport cu variația tensiunii de intrare.
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 3.3;

Figura 3.3 Stabilizator de tensiune în raport cu variaţia tensiunii de alimentare
2.Simulează funcționarea schemei realizate la valorile Vcc indicate în tabelul 3.1,
apoi notează valorile indicate de multimetrele din circuit în tabelul 3.1 în coloanele S;

3. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 3.3;
4. Reglează tensiunea sursei Vcc la valorile indicate în tabelul 3.1. În fiecare caz
măsoară tensiunea pe rezistenta de limitare R1 – UR1 şi tensiunea pe consumator –
US, citeşte valoarea curentului indicat de mA apoi notează valorile citite în tabelul 3.1
în coloanele P.
Tabelul 3.1

Vcc [V]

8
S

12
P

S

16
P

S

20
P

S

P

I [mA]
UR1[V]
US[V]
S- SIMULARE ; P – PRACTIC

B. Stabilizator de tensiune în raport cu variația curentului de sarcină.
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 3.4;

Figura 3.4 Stabilizator de tensiune în raport cu variaţia tensiunii de alimentare
2. Simulează funcționarea schemei realizate la valorile RP indicate în tabelul 3.2,
apoi notează valorile indicate de multimetrele din circuit în tabelul 3.2 în coloanele S;

3. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 3.4;
4. a) Reglează tensiunea de intrare Vcc la 15V;
b) Reglează potenţiometrul P astfel încât să fie introdusă rezistenţa MINIMĂ în
circuit;
c) Notează în tabelul 3.2 în coloana P valoarea curentului indicat de mA şi valoarea
tensiunii indicate de voltmetrul V;
d) Reglează potenţiometrului P la valoarea de 50% (se conectează ohmmetrul între
cursor și unul din capetele potențiometrului și se reglează potențiometrul până ce
ohmmetrul indică 500 Ω);
e) Notează în tabelul 3.2 în coloana P valoarea curentului indicat de mA şi valoarea
tensiunii indicate de voltmetrul V;
f) Reglează potenţiometrul P astfel încât să fie introdusă rezistenţa minimă în circuit;
g) Notează în tabelul 3.2 în coloana P valoarea curentului indicat de mA şi valoarea
tensiunii indicate de voltmetrul V.
Tabelul 3.2

RP [Ω]

500Ω(50%)

10Ω(1%)
S

P

Is[mA]
US [V]
S- SIMULARE ; P – PRACTIC

S

P

990Ω(99%)
S

P

LUCRARE DE LABORATOR 11
STABILIZATOARE DE TENSIUNECU REACȚIE FĂRĂ AMPLIFICATOR DE EROARE.

 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei stabilizatorului cu simulatorul;
o Realizarea practică a stabilizatorului;
o Măsurarea parametrilor stabilizatorului cu multimetrul digital;
 RESURSE:
o Multimetre digitale;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare;
o Diode Zener BZX85 – C5V1, LED-uri;
o Tranzistoare bipolare BD 135
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:

A. STABILIZATOR DE TENSIUNE SERIE.
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 3.8;

Figura 3.8 Stabilizator de tensiune serie
2. Simulează funcționarea schemei realizate la valorile Vcc indicate în tabelul 3.3,
apoi notează valorile indicate de multimetrele din circuit în tabelul 3.3 pe linia S;
3. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 3.8;
4.Conectează montajul la o sursă de alimentare reglabilă;

5.Reglează sursa la valorile indicate în tabelul 3.3 şi notează în tabel pe linia P
valorile tensiunilor colector-emitor(UCE) şi tensiunilor de sarcină (Us) obţinute
pentru fiecare caz în parte.
Tabelul 3.3
Ui = 8V
UCE[v]

Us [v]

Ui = 12V
UCE[v]

Us[v]

Ui = 16V
UCE[v]

Us[v]

Ui = 20V
UCE[v]

Us[v]

S
P

B. STABILIZATOR DE TENSIUNE PARALEL.
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 3.9;

Figura 3.9 Stabilizator de tensiune paralel
2. Simulează funcționarea schemei realizate la valorile Vcc indicate în tabelul 3.4,
apoi notează valorile indicate de multimetrele din circuit în tabelul 3.4 pe linia S;
3. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 3.9;
4.Conectează montajul la o sursă de alimentare reglabilă;
5.Reglează sursa la valorile indicate în tabelul 3.4 şi notează în tabel pe linia P
valorile tensiunilor pe rezistența de balast (UR1) şi tensiunilor de sarcină (Us)
obţinute pentru fiecare caz în parte.
Tabelul 3.4
Ui = 8V
UR1[v]
S
P

Us [v]

Ui = 12V
UR1[v]

Us[v]

Ui = 16V
UR1[v]

Us[v]

Ui = 20V
UR1[v]

Us[v]

LUCRARE DE LABORATOR 12
STABILIZATOR DE TENSIUNE CU REACȚIE CU AMPLIFICATOR DE EROARE.

 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei stabilizatorului cu simulatorul;
o Realizarea practică a stabilizatorului;
o Măsurarea parametrilor stabilizatorului cu multimetrul digital;
 RESURSE:
o Multimetre digitale;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare;
o Diode Zener BZX85 – C5V1, LED-uri;
o Tranzistoare bipolare BD 135, BC 547
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 3.14;

Figura 3.14 Stabilizator de tensiune serie în montaj Darlington cu amplificator
de eroare
2. Simulează funcționarea schemei realizate la valorile Vcc indicate în tabelul 3.5,
apoi notează valorile indicate de multimetrele din circuit în tabelul 3.5 pe linia S;

3. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 3.14;
4.Conectează montajul la o sursă de alimentare reglabilă;
5.Reglează sursa la valorile indicate în tabelul 3.5 şi notează în tabel pe linia P
valorile tensiunilor colector-emitor(UCE) şi tensiunilor de sarcină (Us) obţinute
pentru fiecare caz în parte.
Tabelul 3.5
Ui = 10 V
UCE[v]
S
P

Us [v]

Ui = 15 V
UCE[v]

Us[v]

Ui = 20 V
UCE[v]

Us[v]

LUCRARE DE LABORATOR 13
STABILIZATOR DE TENSIUNE REGLABILĂ CU CIRCUIT INTEGRAT – LM 723.

 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei stabilizatorului cu simulatorul;
o Realizarea practică a stabilizatorului;
o Măsurarea parametrilor stabilizatorului cu multimetrul digital;
 RESURSE:
o Multimetre digitale;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare;potențiometre, condensatoare;
o LED-uri;
o Tranzistoare bipolare BD 139, BC 547
o Circuite integrate LM 723
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 3.20;

Figura 3.20Stabilizator de tensiune cu circuitul integra LM 723. Us = 4....22 V

LM 723

Fig. 3.21Capsula circuitului integratLM 723
2. Simulează funcționarea schemei realizate prin modificarea valorii potențiometrului
P la 0% și la 100%, apoi notează valorile indicate de multimetrele din circuit în
tabelul 3.6 pe linia Simulare;
3.Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 3.20;
4.Conectează montajul la o sursă de tensiune reglabilă cu un miliampermetru şi un
voltmetru în circuitul de sarcină, apoi reglează tensiunea sursei la 24 V;
5.Reglează potențiometrul P la 0% apoi la 100%, citește în ambele cazuri valorile
curenţilor şi tensiunilor minime şi maxime de la ieşirea stabilizatorului şi notează
valorile citite în tabelul 3.6 pe linia Practic.
Tabelul 3.6

IS min[mA]

Simulare
Practic

US min

IS max

US max

[V]

[mA]

[V]

LUCRARE DE LABORATOR 14
CIRCUITE BASCULANTE ASTABILE.

 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei circuitului basculant astabil cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului basculant astabil;
o Determinarea parametrilor circuitului basculant astabil;
 RESURSE:
o Sursă de alimentare;
o Osciloscop;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare, potențiometre, condensatoare electrolitice;
o Tranzistoare bipolare BC 547 și LED-uri
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 4.22;

Figura 4.22. Circuit basculant astabil

Figura 4.23. Oscilograma circuitului din fig.4.22 pentru P1=P2=0 KΩ

2. Vizualizează, analizează și interpretează forma de undă a semnalelor indicate de
osciloscop în următoarele situații:
a) ambele potențiometre P1 și P2 sunt reglate la 0%;
b) ambele potențiometre P1 și P2 sunt reglate la 100%;
c) un potențiometru este reglat la 0% iar celălalt este reglat la 100%;
3. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 4.22;
4. Conectează la montajul realizat o sursă de alimentare și un osciloscop;
5. Vizualizează și măsoară perioada (T) și frecvența (f) în situațiile:
a) ambele potențiometre P1 și P2 sunt reglate la 0%;
b) ambele potențiometre P1 și P2 sunt reglate la 100%;
c) un potențiometru este reglat la 0% iar celălalt este reglat la 100%;
6. Calculează perioada (T) și frecvența (f) în situațiile prezentate la punctul 5 cu
formulele:

[(

)

(

)

]

P1=P2=0 KΩ T =
f=
P1=P2=100 KΩ T =
f=
P1=100 KΩ ; P2=0 KΩ T =
f=
7. Trece rezultatele obținute în tabelul de mai jos:
P1=P2=0 KΩ

P1=0 KΩ, P2=100 KΩ

P1=P2= 100 KΩ

T

S

P

T

S

P

T

S

P

T

S

P

T

S

P

T

S

P

T[ms]

f[Hz]
T = teoretic ; S = simulare ; P = practic

LUCRARE DE LABORATOR 15
CIRCUITE BASCULANTE MONOSTABILE.

 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei circuitului basculant monostabil cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului basculant monostabil;
 RESURSE:
o Sursă de alimentare;
o Osciloscop;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare, potențiometre, condensatoare electrolitice;
o Tranzistoare bipolare BC 547 și LED-uri
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 4.24;
VCC

10V
R2

100kΩ

LED1

LED2

ROȘU

VERDE
R3

R1

1kΩ

R5

10kΩ

1kΩ

C

R6

47µF

10kΩ
T2

T1

BC546BP

BC546BP

R4

100kΩ

D

1N4149

R7

10kΩ

C1

2

10nF

K
0
1

Figura 4.24. Circuit basculant monostabil
2. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 4.24;
3. Alimentează cu tensiune montajul și acționează comutatorul K apoi revino cu
el pe poziția inițială ( se dă un impuls în baza tranzistorului T2);
4. Verifică funcționarea corectă a montajului.

LUCRARE DE LABORATOR 16
CIRCUITE BASCULANTE BISTABILE.

 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei circuitului basculant bistabil cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului basculant bistabil;
 RESURSE:
o Sursă de alimentare;
o Osciloscop;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare, potențiometre, condensatoare electrolitice;
o Tranzistoare bipolare BC 547 și LED-uri
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 4.25;
VCC

10V
R2

R1

1kΩ

1kΩ

LED1

LED2
R3

R4

10kΩ

10kΩ

T1

T2

BC546BP

BC546BP
R6

R5

D1

100kΩ

1N4149

R7

10kΩ

D2

100kΩ

1N4149

C1

C2

10nF

10nF

R

R8

COMUTATOR

S

0
2

10kΩ

0
1

2

1

Figura 4.25. Circuit basculant bistabil
2. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 4.25;
3. Alimentează cu tensiune montajul;
4. Basculează comutatorul montajului realizat de pe o poziţie pe alta şi verifică
funcţionarea corectă a montajului.

LUCRARE DE LABORATOR 17
CIRCUITE BASCULANTE ASTABILE REALIZATE CU CIRCUITUL INTEGRAT LM 555.

 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei circuitului basculant astabil cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului basculant astabil;
 RESURSE:
o Sursă de alimentare;
o Osciloscop;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare, potențiometre, condensatoare electrolitice, LED-uri;
o Circuite integrat LM 555;
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 4.31;
VCC 10V

P
R1
1kΩ

R2
10kΩ

R3
820Ω

5kΩ
Key=A
50 %

OSCILOSCOP
8
VCC

4
7
6
2
5

Vcc
Res Out 3
Des
PS U2
PJ
Com
GND
RST

Ext Trig
+

XSC1

LED1

_

OUT

B

A

DIS

+

_

+

_

THR

TRI

LED2

CON

GND

C
10µF

C1
10nF

1 LM555CM
R4
820Ω

Figura 4.31 Circuit basculant astabil cu LM 555

1.
2.
3.
4.

Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 4.31;
Conectează montajul cu sursa de alimentare și osciloscopul conform schemei;
Pornește sursa de alimentare și regleaz-o la 10 V.
Pregătește și pornește osciloscopul, apoi reprezintă formele de undă în
oscilograma de mai jos.
T / DIV = …………………

Figura 4.32 Oscilogramă circuit basculant astabil realizat cu LM 555

LUCRARE DE LABORATOR 18
CIRCUITE BASCULANTE MONOSTABILE REALIZATE CU CIRCUITUL LM 555.

 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei circuitului basculant monostabil cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului basculant monostabil;
 RESURSE:
o Sursă de alimentare;
o Osciloscop;
o Pistoale de lipit;
o Accesorii pentru lipit;
o Conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare, potențiometre, condensatoare electrolitice, LED-uri;
o Circuite integrat LM555;
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Realizează cu simulatorul schema electronică din figura 4.33;
OSCILOSCOP
VCC 12V
R1
100kΩ

R
1kΩ

P

+

_

B

A

8
50kΩ
Key=A
50 %

Ext Trig
+

XSC1
_

+

_

VCC

4
7
6
2
5

Vcc
Res Out 3
Des
PS U2
PJ
Com
GND
RST

OUT

DIS

THR

LED

TRI

CON

GND

C
B 100µF

C1
10nF

1 LM555CM
R2
1kΩ

Figura 4.33 Circuit basculant monostabil realizat cu circuitul integrat LM 555

2. Realizează pe placa de probă montajul schemei din figura 4.33;

3. Reglează potențiometrul P la 10% (5 KΩ). Pentru reglarea potențiometrului
dezlipește din circuit un terminal al potențiometrului, plasează între terminalul
dezlipit și celălalt terminal al potențiometrului un ohmmetru apoi reglează
cursorul până ce ohmmetrul indică 5 KΩ. Lipește înapoi în circuit terminalul.
4. Conectează montajul cu sursa de alimentare și osciloscopul conform schemei;
5. Pornește sursa de alimentare și regleaz-o la 10 V;
6. Pregătește și pornește osciloscopul;
7. Apasă butonul B apoi reprezintă forma de undă indicată de osciloscop în
oscilograma de mai jos.
T / DIV = …………………

Figura 4.34 Oscilogramă circuit basculant astabil realizat cu circuitul CD 4069

8. Pe baza oscilogramei obținute determină durata impulsului de ieșire și notează
valoarea

T1 = …………………………………………………………… ;

9. Calculează durata impulsului de ieșire cu relația:
(

)

T2 =………………………………………………………………………………………;
10. Compară cele două valori;
11. Reglează potențiometrul la 90% (45 KΩ ) și reia activitățile de la punctele 7 – 9
T / DIV = …………………

Figura 4.35 Oscilogramă circuit basculant astabil realizat cu circuitul CD 4069

T determinat = ……………………………………………………………………………..
T calculat = …………………………………………………………………………………

