LUCRARE DE LABORATOR 1
VERIFICAREA ȘI IDENTIFICAREA TERMINALELOR UNEI DIODE.
 OBIECTIVE:
o Verificarea diodei semiconductoare;
o Identificarea terminalelor diodei cu multimetru digital.
 RESURSE:
o Multimetru digital;
o Diode redresoare 1N4007.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se verifică dioda prin măsurarea rezistenței joncțiunii parcurgând etapele:

;



Se fixează comutatorul multimetrului pe poziția



Se conectează tastele multimetrului la bornele diodei în ambele sensuri (se
schimbă poziția terminalelor diodei față de tastele multimetrului);

a.

b.

Figura 3.4 Măsurarea rezistenței joncțiunii diodei în ambele sensuri


Se observă că într-un sens ohmmetrul indică rezistență (fig. 3.4 a) iar în
celălalt sens ohmmetrul indică rezistență foarte mare (fig.3.4 b);



Dacă în ambele sensuri ohmmetrul indică rezistență atunci joncțiunea diodei
este străpunsă;



Dacă în ambele sensuri ohmmetrul indică rezistență foarte mare atunci
joncțiunea diodei este întreruptă.

2. Se verifică dioda prin măsurarea tensiunii pe joncțiune parcurgând etapele:


Se fixează comutatorul multimetrului pe poziția diodă;



Se activează butonul de selecție buzer / diodă până apare afișat pe display
simbolul diodei;



Se conectează tastele multimetrului la bornele diodei în ambele sensuri (se
schimbă poziția terminalelor diodei față de tastele multimetrului);

a

b

Figura 3.5 Măsurarea tensiunii pe joncțiunea diodei în ambele sensuri


Se observă că într-un sens multimetrul indică tensiune  0,5 V (fig. 3.5 a) iar
în celălalt sens multimetrul nu indică tensiune  0 V (fig.3.5 b);

3. Se identifică terminalele diodei astfel:


Se conectează tastele multimetrului la terminalele diodei în sensul în care
acesta indică rezistență electrică (fig. 3.4 a) sau indică tensiune (fig. 3.5 a).



Terminalul la care este conectată tasta + (plus) a multimetrului este anodul
(+) diodei.

SIMULARE CU AJUTORUL CALCULATORULUI 1
CARACTERISTICA STATICĂ A DIODEI REDRESOARE
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu ajutorul programului de simulare a circuitelor de
polarizare a diodei;
o Trasarea caracteristicii statice în funcție de valorile măsurate în circuitul
simulat.
 RESURSE:
o Calculator;
o Program de simulare scheme electronice.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema din figura 3.7;

Figura 3.7 Circuite de polarizare directă și inversă a diodei redresoare
Când comutatorul K este pe poziția 1, dioda D1 este polarizată direct. Tensiunea pe
diodă și curentul prin diodă sunt indicate de voltmetrul Ud respectiv ampermetrul Id.
Când comutatorul K este pe poziția 2, dioda D1 este polarizată invers. Tensiunea pe
diodă și curentul prin diodă sunt indicate de voltmetrul Ui respectiv ampermetrul Ii.

2. Se fixează comutatorul K pe poziția 1 și se reglează sursa V1 la valorile indicate în
tabel. În fiecare caz se simulează funcționarea și se notează în tabelul 3.3 valoarea
tensiunii indicate de voltmetrul Ud și a curentului indicat de ampermetrul Id;
Tabelul 3.3
V1[V]

0,2

0,5

4

10

20

Ud[V]
Id[mA]
3. Se fixează comutatorul K pe poziția 2 și se reglează sursa V2 la valorile indicate în
tabel. În fiecare caz se simulează funcționarea și se notează în tabelul 3.4 valoarea
tensiunii indicate de voltmetrul Ui și a curentului indicat de ampermetrul Ii;
Tabelul 3.4
V2[V]

20

53

55

60

70

Ui[V]
Ii[mA]
4. Pe baza datelor din cele două tabele se trasează prin puncte caracteristica statică
directă și caracteristica statică inversă a diodei redresoare în sistemul de coordonate
reprezentat în figura 3.8.

ID[mA]

UD[V]

UI[V]
0

II[mA]
Figura 3.8 Graficul caracteristicii statice directe și inverse a diodei redresoare

SIMULARE CU AJUTORUL CALCULATORULUI 2
CIRCUITE DE REDRESARE
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu ajutorul programului de simulare a circuitelor de
redresare;
o Măsurarea unor mărimi electrice în diferite puncte a circuitelor de
redresare;
o Vizualizarea cu ajutorul osciloscopului a formelor de undă în diferite
puncte a circuitelor de redresare .
 RESURSE:
o Calculator;
o Program de simulare scheme electronice.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR:
A. REDRESORUL MONO-ALTERNANȚĂ.
1. Se realizează cu simulatorul schema redresorului mono-alternanță din figura 4.8;

Figura 4.8 Schema redresorului mono-alternanță realizată cu simulatorul
2. La generatorul de semnal sinusoidal (XFG1) se setează:
- frecvența = 50 Hz;
- amplitudinea = 20Vp
Transformatorul Tr se setează la raportul 1:1. Nu este obligatoriu să se utilizeze
transformator, generatorul poate fi conectat direct în circuit;

3. Se conectează în circuit osciloscopul, cu canalul A la intrarea în redresor și cu
canalul B la ieșirea din redresor;
4. Cu întrerupătorul K în poziția deschis (fără filtru) se simulează funcționarea și se
notează în tabelul 4.1 valorile Uef și Umed indicate de voltmetrele din circuit și Uv
indicată de osciloscop. Oscilograma în această situație este prezentată în figura 4.9.
Osciloscopul este reglat la 10 V/div și 10 ms/div;

Figura 4.9 Oscilograma redresorului mono-alternanță – fără filtru
5. Cu întrerupătorul K în poziția închis (tensiunea este filtrată) se simulează
funcționarea și se notează în tabelul 4.1 valorile Uef și Umed indicate de voltmetrele
din circuit și Uv indicată de osciloscop. Oscilograma în această situație este
prezentată în figura 4.10. Osciloscopul este reglat la 10 V/div și 10 ms/div;

Figura 4.10 Oscilograma redresorului mono-alternanță – cu filtru
TABELUL 4.1

K închis

K deschis
Uv

Uef

Umed

Uv

Uef

Umed

6. Calculați Uef și Umed cu ajutorul formulelor prezentate la redresorul monoalternanță.

B. REDRESORUL DUBLĂ-ALTERNANȚĂ CU PRIZĂ MEDIANĂ.
1. Se realizează cu simulatorul schema redresorului dublă-alternanță din figura 4.11;

Figura 4.11 Schema redresorului dublă-alternanță realizată cu simulatorul
2. La generatorul de semnal sinusoidal (XFG1) se setează:
- frecvența = 50 Hz;
- amplitudinea = 17Vp;
3. Se conectează în circuit osciloscopul, cu canalul A la intrarea în redresor și cu
canalul B la ieșirea din redresor;
4. Cu întrerupătorul K în poziția deschis (fără filtru) se simulează funcționarea și se
notează în tabelul 4.2 valorile Uef și Umed indicate de voltmetrele din circuit și Uv
indicată de osciloscop. Oscilograma este prezentată în figura 4.12.
Osciloscopul este reglat la 10 V/div și 10 ms/div;

Figura 4.12 Oscilograma redresorului mono-alternanță – fără filtru

5. Cu întrerupătorul K în poziția închis (tensiunea este filtrată) se simulează
funcționarea și se notează în tabelul 4.2 valorile Uef și Umed indicate de voltmetrele
din circuit și Uv indicată de osciloscop. Oscilograma în această situație este
prezentată în figura 4.13. Osciloscopul este reglat la 10 V/div și 10 ms/div;

Figura 4.13 Oscilograma redresorului mono-alternanță – cu filtru
TABELUL 4.2

K închis

K deschis
Uv

Uef

Umed

Uv

Uef

Umed

6. Calculați Uef și Umed cu ajutorul formulelor prezentate la redresorul dublăalternanță.
C. REDRESORUL DUBLĂ-ALTERNANȚĂ ÎN PUNTE.
Se realizează cu simulatorul schema redresorului în punte din figura 4.14, apoi se
parcurg etapele care s-au parcurs la lucrarea anterioară.

Figura 4.14 Schema redresorului în punte realizată cu simulatorul

SIMULARE CU AJUTORUL CALCULATORULUI 3
STABILIZATOARE DE TENSIUNE PARAMETRICE
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu ajutorul programului de simulare a circuitelor de
stabilizare cu diodă Zener;
o Măsurarea unor mărimi electrice în diferite puncte a circuitelor de
redresare;
o Determinarea parametrilor electrici limită ai unui circuit de stabilizare cu
diodă Zener.
 RESURSE:
o Calculator;
o Program de simulare scheme electronice.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR:
A. Stabilizator de tensiune în raport cu variația tensiunii de intrare.
1. Realizați cu simulatorul schema stabilizatorului din figura 4.15;

Figura 4.15 Schemă stabilizator parametric realizată cu simulatorul
2. Modificați tensiunea sursei de alimentare la valorile indicate în tabelul 4.3 și în
fiecare caz simulați funcționarea circuitului;

3. La fiecare simulare notați în tabel valoarea curentului prin dioda Zener Iz, valoarea
curentului de sarcină Is și valoarea tensiunii pe sarcină Us;
Ui[V]

7

10

12

16

20

TABELUL 4.3
24
28

Iz[mA]
Is[mA]
Us[V]
4. Calculați limita inferioară și superioară a tensiunii de intrare ce poate fi stabilizată
cu dioda Zener;
B. Stabilizator de tensiune în raport cu variația curentului de sarcină.
1. Realizați cu simulatorul schema stabilizatorului din figura 4.16;

Figura 4.16 Schemă stabilizator cu diodă Zener realizată cu simulatorul
2. Modificați valoare potențiometrului P conform tabelului 4.4 și notați în tabel
valoarea curentului prin dioda Zener Iz, valoarea curentului de sarcină Is și valoarea
tensiunii pe sarcină Us;
P[%]

0

TABELUL 4.4
1

2

5

10

50

100

Iz[mA]
Is[mA]
Us[V]
3. Pentru montajul din figura 4.16 calculați valoare rezistenței de sarcină Rs pentru
Iz = 45 mA.

LUCRARE DE LABORATOR 2
IDENTIFICAREA

TERMINALELOR

UNUI

TRANZISTOR

BIPOLAR

PRIN

MĂSURAREA REZISTENŢEI ELECTRICE A JONCȚIUNILOR.
 OBIECTIVE:
o Verificarea tranzistorului bipolar;
o Identificarea terminalelor tranzistorului bipolar cu multimetru digital.
 RESURSE:
o Multimetru digital;
o Tranzistoare bipolare BC 546 și BC 547.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
Pentru identificarea terminalelor tranzistorului prin această metodă se parcurg 3
etape:


în prima etapă se identifică baza tranzistorului:

E

B

NPN

C

E

B

C

PNP

Figura 5.9 Structura tranzistoarele bipolare cu diode
Din structura tranzistoarelor cu diode se observă că rezistenţele electrice între bază
şi celelalte două terminale ale tranzistorului trebuie să fie egale, într-un sens au
valoare mică iar în sens opus au valoare foarte mare. Prin cele două sensuri se
înţelege modul de plasare a tastelor multimetrului faţă de terminalele tranzistorului
(într-un sens se plasează cu borna plus pe bază iar în celălalt sens se plasează cu
borna minus pe bază).
Se fixează comutatorul unui multimetru digital pe poziţia Ω (pentru măsurarea
rezistenţei electrice).
Se plasează o tastă a multimetrului pe unul din terminalele tranzistorului iar cu
cealaltă tastă se măsoară rezistenţele electrice faţă de celelalte două terminale.
Dacă rezistenţele electrice sunt aproximativ egale (într-un sens rezistenţe mici iar în
celălalt sens rezistenţe foarte mari) tasta multimetrului este plasată pe baza
tranzistorului.

B
B

Figura 5.10 Identificarea BAZEI tranzistorului bipolar


în a doua etapă se identifică tipul tranzistorului:

Se plasează o tastă a multimetrului pe bază şi cealaltă tastă pe unul din celelalte
două terminale ale tranzistorului în sensul în care multimetrul indică rezistenţă mică.
Dacă pe BAZĂ este tasta COM (MINUS) tranzistorul este de tip PNP
Dacă pe BAZĂ este tasta PLUS tranzistorul este de tip NPN
Deoarece BAZA este în mijloc, se pune în mijloc litera corespunzătoare polarităţii
care este pe bază (N pentru MINUS şi P pentru PLUS)

iar pe margini literele

corespunzătoare celeilalte polarităţi (doi de P sau doi de N) şi astfel se obţine PNP
sau NPN.

PNP
E

NPN
C

B

+

+

E

B

C

+

Figura 5.11 Identificarea tipului de tranzistor (PNP sau NPN)



în a treia etapă se identifică Emitorul şi Colectorul:

Rezistenţa electrică dintre Bază şi Emitor este întotdeauna mai MARE decât
rezistenţa electrică dintre Bază şi Colector.
Se plasează o tastă a multimetrului pe bază iar cu cealaltă tastă se măsoară şi se
notează valoarea rezistenţelor faţă de celelalte două terminale. Terminalul faţă de
care rezistenţa este mai mare va fi Emitorul tranzistorului iar celălalt Colectorul
tranzistorului.

Rezistenţa BAZĂ-EMITOR este mai MARE decât rezistenţa BAZĂCOLECTOR.
La tranzistorul
BC 547 de tip NPN:
RBE = 5,32 MΩ
RBC = 5,17 MΩ
RBE > RBC

C

B

E

C

B E

Figura 5.12 Identificarea EMITORULUI şi COLECTORULUI

SIMULARE CU AJUTORUL CALCULATORULUI 4
CARACTERISTICA STATICĂ DE IEȘIRE A TRANZISTORULUI BIPOLAR
 OBIECTIVE:
o Trasarea caracteristicii statice de ieșire în funcție de valorile măsurate
în circuitul simulat;
o Analiza comportamentului tranzistorului bipolar pe baza caracteristicii
statice de ieșire.
 RESURSE:
o Calculator;
o Program de simulare scheme electronice.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema din figura 5.20;

Figura 5.20 Schemă pentru determinarea caracteristicii statice de ieșire a TB
2. Se reglează sursa S1 la valoarea de 9 V, valoare care se menține constantă;
3. Se reglează potențiometrul P astfel încât curentul IB = 20 µA;
4. Se reglează sursa S2 (și dacă este cazul și potențiometrul P) astfel încât să se
stabilească valorile UCE indicate în tabelul 5.1;
5. Se reglează potențiometrul P astfel încât curentul IB = 40 µA;
6. Se reglează sursa S2 (și dacă este cazul și potențiometrul P) astfel încât să se
stabilească valorile UCE indicate în tabelul 5.1;
7. Se reglează potențiometrul P astfel încât curentul IB = 60 µA;
8. Se reglează sursa S2 (și dacă este cazul și potențiometrul P) astfel încât să se
stabilească valorile UCE indicate în tabelul 5.1;
IB[µA]

UCE[V]

20

IC[mA]

40

IC[mA]

60

IC[mA]

0

0,1

0,3

TABELUL 5.1
0,5

1

3

5

9. Punctele de coordonate IC și UCE se reprezintă în sistemul de axe de coordonate
din figura 5.21;
10. Se unesc punctele reprezentate pentru fiecare valoare a curentului de bază IB
obținându-se caracteristicile statice de ieșire a tranzistorului bipolar IC = f(UCE) | IB=ct

IC [mA]

0

UCE [V]

Figura 5.21 Graficul caracteristicilor statice de ieșire a tranzistorului bipolar
RECOMAND REALIZAREA ACESTEI LUCRĂRI

PRACTIC ȘI COMPARAREA

REZULTATELOR OBȚINUTE PE SIMULATOR CU CELE OBȚINUTE PRACTIC.

LUCRARE DE LABORATOR 3
POLARIZAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR CU DIVIZOR REZISTIV.
 OBIECTIVE:
o Realizarea circuitului de polarizare cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului de polarizare;
o Determinarea PSF;
o Trasarea dreptei de sarcină.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o

Multimetre digitale;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit;
Conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare;
Tranzistoare bipolare BC 546 și BC 547.

 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 5.34;

Figura 5.34 Polarizarea tranzistorului bipolar cu divizor rezistiv
2. Se realizează practic, pe placa de lucru, montajul din figura 5.34;
3. În montajul realizat se măsoară curentul de colector IC și tensiunea colectoremitor Uce;
4. Se calculează cu ajutorul formulelor de la 5.3.3 curentul de colector IC și
tensiunea colector emitor Uce;

(

)

(2)
5. Se trec în tabelul 5.2 valorile IC și UCE obținute prin simulare, practic și prin
calcul și în fiecare caz se determină PSF;

SIMULARE

TABELUL 5.2

PRACTIC

CALCUL

IC[mA]
UCE[V]
PSF
6. Se determină punctele de intersecție a dreptei de sarcină cu axele de
coordonate ale graficului;

7. Se trasează dreapta de sarcină și se reprezintă pe dreaptă PSF.
IC[mA]

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

VCE[V]

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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Figura 5.35 Dreapta de sarcină a TB polarizat cu divizor de tensiune

LUCRARE DE LABORATOR 4
TRASAREA CARACTERISTICII STATICE PENTRU FOTOTRANZISTOARE.
 OBIECTIVE:
o Realizarea montajului corespunzător schemei electronice;
o Măsurarea corectă a mărimilor electrice din circuit;
o Trasarea corectă, prin puncte, a caracteristicii statice.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o

Multimetre digitale;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit;
Conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare: R1=1K ; R2=100K;
Fototranzistor (SFH 309; PT 331)

o LED;
o Surse de alimentare reglabile.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează practic montajul din figura 8.20;

Figura 8.20 Circuit pentru trasarea caracteristicii statice a unui fototranzistor
2. Se reglează sursa S1 astfel încât curentul prin LED să fie 5mA;
3. Se reglează sursa S2 la valorile indicate în tabelul 8.1;
4. Se notează în tabelul 8.1 valorile indicate de aparatele de măsură;
5. Se reglează sursa S1 astfel încât curentul prin LED să fie 10mA și se reiau
operațiile de la punctele 3 și 4;
6. Se reglează sursa S1 astfel încât curentul prin LED să fie 15mA și se reiau
operațiile de la punctele 3 și 4;
7. Pe baza valorilor notate în tabel se trasează prin puncte caracteristica statică

IFT = f(UFT) a fototranzistorului în sistemul de axe din figura 8.21.

TABELUL 8.1
US2[V]

1

ILED

IC

5mA

UCE

ILED

IC

10mA

UCE

ILED

IC

15mA

UCE

2

4

6

8

10

12

IC

UCE
Figura 8.21 Graficul caracteristicii statice a unui fototranzistor
OBSERVAȚIE:
LED-ul și fototranzistorul se plasează într-un tub (parasolar) care blochează
pătrunderea

radiațiilor

fototranzistorului.

luminii

naturale

spre

regiunea

fotosensibilă

a

LUCRARE DE LABORATOR 5
TRASAREA CARACTERISTICII STATICE PENTRU LED-uri.
 OBIECTIVE:
o Realizarea montajului corespunzător schemei electronice;
o Măsurarea corectă a mărimilor electrice din circuit;
o Trasarea corectă, prin puncte, a caracteristicii statice.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o

Multimetre digitale;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit;
Conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare: R=1K ;
LED-uri (roșu, verde);

o Sursă de alimentare reglabilă.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează practic montajul din figura 8.43;

Figura 8.43 Circuit pentru trasarea caracteristicii statice a unui LED
2. Se reglează sursa S la valorile indicate în tabelul 8.3;
3. Se notează în tabelul 8.3 valorile indicate de aparatele de măsură;
4. Se înlocuiește LED-ul ROȘU cu LED-ul VERDE și se reiau operațiile de la
punctele 2 și 3;
5. Pe baza valorilor notate în tabel se trasează

prin puncte caracteristicile

statice ILED = f(ULED) a celor două LED-uri în sistemul de axe din fig. 8.44.

TABELUL 8.3
ILED[mA]
ROȘU

2

4

8

12

16

20

ULED[V]

VERDE ULED[V]

ILED

ULED
Figura 8.44 Graficul caracteristicilor statice a LED-urilor ROȘU și VERDE

LUCRARE DE LABORATOR 6
CALCULUL REZISTENȚEI DE POLARIZARE A LEDURILOR ÎN CIRCUIT.
 OBIECTIVE:
o Realizarea montajului corespunzător schemei electronice;
o Măsurarea corectă a mărimilor electrice din circuit;
o Calculul corect al rezistenței de polarizare a LED-urilor.
 RESURSE:
o
o
o
o
o
o
o

Multimetre digitale;
Pistoale de lipit;
Accesorii pentru lipit;
Conductoare;
Plăcuțe de lucru;
Rezistoare, potențiometre;
LED-uri (roșii, verzi);

o Sursă de alimentare reglabilă.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu ajutorul simulatorului schema din figura 8.45;

Figura 8.45 Conectarea LED-urilor în serie

2. Considerând: ULED = 1,7 V și ILED = 10 mA se calculează valoarea rezistenței
de polarizare a LED-urilor cu formula:

;

3. Se realizează practic montajul conform schemei din figura 8.45 în care se
înlocuiește potențiometrul P cu un rezistor care are valoare apropiată de
valoarea calculată la punctul (2);
4. Se citesc valorile indicate de multimetrele din circuit și se compară aceste
valori cu cele indicate de multimetrele din schema realizată cu simulatorul;
5. Se realizează cu ajutorul simulatorului schema din figura 8.46;

Figura 8.46 Conectarea LED-urilor în paralel
6. Considerând: ULED = 1,7 V și ILED = 10 mA se calculează valoarea rezistenței
de polarizare a LED-urilor cu formula:

;

7. Se realizează practic montajul conform schemei din figura 8.46 în care se
înlocuiește potențiometrul P cu un rezistor care are valoare apropiată de
valoarea calculată la punctul (6);
8. Se citesc valorile indicate de multimetrele din circuit și se compară aceste
valori cu cele indicate de multimetrele din schema realizată cu simulatorul.

SIMULARE CU AJUTORUL CALCULATORULUI 5
VERIFICAREA TIRISTORULUI ÎN CIRCUIT
 OBIECTIVE:
o Realizarea cu ajutorul simulatorului a unei scheme electronice de
simulare a comportării tiristorului în circuit;
o Analiza comportamentului tiristorului într-un circuit.
 RESURSE:
o Calculator;
o Program de simulare scheme electronice.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema din figura 9.7. a;
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Figura 9.7 Simularea verificării tiristorului în circuit
2. Se observă că tiristorul este blocat (lampa H nu luminează) deoarece
întrerupătorul K2 fiind deschis nu permite polarizarea grilei tiristorului;
3. Se simulează închiderea întrerupătorului K2 (figura 9.7 b) și se observă că
tiristorul intră în conducție (lampa H luminează). Curentul din grila tiristorului Ig
crește la 8,2 mA iar prin tiristor circulă de la Anod la Catod un curent de 0,5 A;
4. Se simulează deschiderea întrerupătorului K2 (figura 9.7 c) și se observă că
tiristorul rămâne în conducție (lampa H luminează) cu toate că prin grila tiristorului nu
mai circulă curent;
5. Dacă se simulează deschiderea întrerupătorului K1 tiristorul se blochează
(lampa H nu mai luminează).

LUCRARE DE LABORATOR 7
VERIFICAREA UNUI TIRISTOR ÎN CIRCUIT.
 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei de verificare a tiristorului cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului de verificare a tiristorului;
o Analiza comportamentului tiristorului în circuit.
 RESURSE:
o Multimetre digitale;
o Pistoale de lipit, accesorii pentru lipit, conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare, lampă electrică, buton cu revenire, întrerupător;
o Tiristoare.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 9.8;
H
Valoarea
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rezistenţei
în

rezistorului
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de

R
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Th
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Figura 9.8 Circuit pentru verificarea unui tiristor
2. Se realizează practic, pe placa de lucru, montajul din figura 9.8;
3. Se închide întrerupătorul K2 și se observă că lampa H nu luminează deoarece
tiristorul este blocat în lipsa unui curent de amorsare în grilă;
4. Se aplică un impuls pozitiv pe grila tiristorului prin activarea butonului B, moment
în care se observă că lampa H luminează deoarece tiristorul intră în conducţie;
5. Se dezactivează (deschide) butonului B și se observă că lampa H continuă să
lumineze, deci tiristorul rămâne în conducţie chiar în lipsa curentului în grilă;.
6. Se deschide întrerupătorul K

și se observă că lampa H

deoarece în lipsa tensiunii anod-catod tiristorul s-a blocat.

nu mai luminează

LUCRARE DE LABORATOR 8
VERIFICAREA UNUI TRIAC ÎN CIRCUIT.
 OBIECTIVE:
o Realizarea schemei de verificare a triacului cu simulatorul;
o Realizarea practică a circuitului de verificare a triacului;
o Analiza comportamentului triacului în circuit.
 RESURSE:
o Multimetre digitale;
o Pistoale de lipit, accesorii pentru lipit, conductoare;
o Plăcuțe de lucru;
o Rezistoare, potențiometre;
o LED-uri;
o Triace.
 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII:
1. Se realizează cu simulatorul schema electronică din figura 9.12;
VCC2

VCC1

15V

-15V

S1

D3
1N4007GP

D4
1N4007GP

D1
1N4007GP

D2
1N4007GP

LED1

LED2

I

+

1.776u

A

-

LED3

R3
820Ω

LED4

R4
820Ω

P

10kΩ
Key=A

R1
820Ω

0%

R2
820Ω

A1
TRIAC
BT136

R5
820Ω

A2

Figura 9.12 Circuit de verificare a triacului. Triacul conduce de la A1 la A2.
2. Se realizează practic, pe placa de lucru, montajul din figura 9.12;

ROLUL ELEMENTELOR SCHEMEI ELECTRONICE:
 LED 3 şi LED 4 indică polaritatea grilei triacului:
o LED 3 indică + ;
o LED 4 indică – ;
 LED 1 şi LED 2 indică funcţionarea şi sensul de parcurgere a triacului:
o LED 1 sensul de parcurgere este de la A1 la A2;
o LED 2 sensul de parcurgere este de la A2 la A1) ;
 Diodele D1..D4 protejează led-urile la polarizare inversă;
 Potenţiometrul P se utilizează pentru blocarea triacului. Potenţiometrul P este
la valoare minimă (P = 0Ω);
 Ampermetru A se utilizează pentru vizualizarea curentului la care se
blochează triacul;
3. Se fixează comutatorul K este pe poziţia +15 V și se observă că luminează LED 1
şi LED 3 (led-urile roşii). Grila G este pozitivă faţă de A2 şi triacul conduce de la A1
la A2 (figura 9.12);
4. Se fixează comutatorul K este pe poziţia -15 V și se observă că luminează LED 2
şi LED 4 (led-urile verzi). Grila G este negativă faţă de A2 şi triacul conduce de la
A2 la A1(figura 9.13);
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Figura 9.13 Circuit de verificare a triacului. Triacul conduce de la A2 la A1.
5. Se roteşte potenţiometrul P spre maxim până ce triacul se blochează. Se observă
valoarea curentului la care triacul se blochează.

