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        METODOLOGIA  FORMĂRII  CAPACITĂŢILOR  DE  COMUNICARE 
                                 ÎN PERIOADA  MICII   ŞCOLARITĂŢI 
 
                                                                  Prof. înv. primar COTÎR ŢĂ CAMELIA 
                                                                         Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroşani 
 
 
      Procesul de îndrumare a formării capacităţilor de comunicare cuprinde mai multe 
etape care se întrepătrund: ascultarea vorbirii celorlalţi, reproducerea ei pe baza imitaţiei, 
construirea unui sistem verbal propriu, consolidarea lui prin exersarea zilnică, prevenirea 
unor deficienţe şi corectarea vorbirii. 
      Situaţiile de instruire ce presupun comunicarea se diversifică în funcţie de 
modalităţile, căile şi mijloacele la care poate apela învăţătorul. Pe lângă unele metode de 
instruire folosite cu succes şi la alte discipline de învăţământ se apelează la metode 
specifice formării capacităţilor de comunicare, în cadrul lecţiilor de limbă şi comunicare. 
      Povestirea este modalitatea utilizată frecvent la vârstele mici datorită caracterului ei 
mai colorat afectiv, mai accesibil. Ca metodă şi ca mijloc de instruire şi educaţie, 
poveştile sunt activităţi de expunere orală a conţinutului unor texte literare, cu caracter 
realist-ştiinţific sau fantastic. 
      Ascultând poveşti sau basme, copiii nu numai că sesizează mijloacele verbale folosite 
de învăţător, dar reţin şi cuvintele cu care încep şi se încheie basmele ori expresiile care 
se repetă în basme. 
      Printre modalităţile de realizare a activităţilor de povestire se numără: 

• Teatrul de păpuşi 
• Teatrul de masă 
Repovestirea se foloseşte având ca scop transformarea calitativă în sfera vorbirii. 

Formează la copii deprinderea de a sesiza valoarea de sugestie a comparaţiei. 
Metoda fonetică, analitico-sintetică este indispensabilă în învăţarea corectă şi logică a 

citit-scrisului. Procesul formării deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de 
complex, întrucât chiar aceste deprinderi sunt deosebit de complexe.  

Prin exerciţiile de analiză şi sinteză se pun la îndemâna elevilor instrumente de lucru 
care să le permită autocontrolul, în vederea prevenirii greşelilor. Articularea clară, precisă 
şi corectă a sunetelor depinde de felul cum este realizată respiraţia în timpul vorbirii; de 
aceea este necesară şi educaţia acestui act fiziologic. 
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 Scrisul este un act conştient şi transformarea lui în acţiune se obţine prin exerciţii. 

Formarea deprinderii de scriere trece, de regulă, prin mai multe faze: 
• Faza de orientare 
• Faza analitică 

• Faza sintetică 
     Citirea explicativă sau lectura explicativă reprezintă citirea însoţită de explicarea 
conţinutului citit, în vederea înţelegerii lui. Ajută la înţelegerea sensului textului. 
     În general, algoritmul de lucru este următorul: 

1. Pregătirea pentru citire 
2. Lectura integrală a textului 
3. Citirea pe fragmente, analiza textului şi extragerea ideilor principale, planul de idei 
4. Citirea integrală a planului de idei şi efectuarea unor conversaţii generalizatoare 
5. Refacerea sintezei textului 
Lectura după imagini este mai frecvent întâlnită în învăţământul preprimar, dar se 

foloseşte şi în învăţământul primar. Implică folosirea unor ilustraţii, tablouri, imagini 
proiectate care să sugereze un moment al desfăşurării unei poveşti, să înfăţişeze o scenă 
şi să cuprindă un anumit peisaj. 

Conversaţia reprezintă o cale importantă de activizare a vocabularului. Ea serveşte 
consolidării şi verificării cunoştinţelor deja existente, dar şi formării deprinderii de a 
exprima într-o formă corectă gramatical gândurile, cu ajutorul cuvântului. 

Metoda analizei literare este folosită în vederea pregătirii elevilor pentru înţelegerea 
textelor din învăţământul gimnazial. 

Memorizarea exercită şi dezvoltă memoria şi funcţiile ei, imaginaţia şi gândirea, 
precum şi vorbirea expresivă.Copiii învaţă poezii despre copilărie. Ghicitorile, 
proverbele, zicătorile, snoavele completează în chip plăcut acţiunile la care participă 
copiii în cadrul şezătorilor. 

Prin jocul didactic se asigură înţelegerea, fixarea sau repetarea anumitor cunoştinţe în 
mod plăcut, fără ca interesul celor care comunică să scadă. Jocul exprimă experienţa 
socială a copilului sub forma comunicării ca cei din jur. 

În învăţământul primar se poate apela la o serie de jocuri: 
• Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a pronunţa corect sunetele 
• Jocuri didactice pentru consolidarea deprinderii de a folosi corect 

substantivele la singular şi plural, în nominativ, acuzativ, dativ, genitiv 

• Jocuri didactice pentru folosirea corectă a adjectivului 
• Jocurile-exerciţiu pentru analiza fonetică 
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• Dramatizările 
      Şezătorile literare au un farmec deosebit şi se pot organiza cu elevii unei clase sau 
între clase paralele. 
     Apelând la o modalitate sau alta sau combinând modalităţile de formare a capacităţilor 
de comunicare la şcolarii mici, învăţătorii îi sprijină pe aceştia în demersul dificil, 
considerăm noi, de însuşire a culturii comunicării. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa doamnei prof. înv. primar COTÎRŢĂ CAMELIA la concursul 

,,Minitehnicus ” ediția 2014 
la Clubul Copiilor Petro șani 

. 
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Eleva    Scredeanu Mara , clasa a III-a, 
 în vizită la Petre –YO7LWL , radioamator veteran din Novaci. 
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CONCURSUL   NAŢIONAL  DE  ELECTRONIC Ă PENTRU ELEVI 
PITEŞTI 28.05.2014 

 
 
1. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice, iar în coloana B sunt enumerate unităţi de măsură. Scrieţi asocierile 
corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B  
 

A  B  

1. putere aparentă  a. tesla  

2. capacitate electrică  b. hertz  

3. inducţie magnetică  c. weber  

4. inductanţă  d. farad  

5. frecvenţă  e. henry  
f. voltamper 

 
2. Să se precizeze corespondenţa dintre mărimile fizice din coloana stângă şi aparatele de măsură cu care ele pot fi 
măsurate. 
 

I.   Tensiune electrică a. Watt-metru 
II.  Capacitate electrică b. Ampermetru 
III. Rezistenţă electrică c. Capacimetru 
IV. Intensitatea curentului 
electric 

d. 
Ohm-metru 

V. Puterea de curent continuu e. Voltmetru 
 
3. Să se precizeze corespondenţa dintre componentele enumerate în coloana din stânga şi simbolurile ilustrate în 
coloana din dreapta: 
 

I.   Varistor a. 
 

II.  Potenţiometru b.  
 

III.Termistor c.  
 

IV. Condensator variabil d.  
 

V.  Trimer e.  
 

 
4. Se dă circuitul din figură: 
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a) becurile sunt legate în serie? b) becurile sunt legate mixt? c) becurile sunt legate în paralel? d) dacă becul B1 se 
arde, becurile B2 şi B3 mai luminează? e) dacă becul B2 se arde, becurile B1 şi B3 nu mai luminează?             
 
5. Să se precizez corespondenţa dintre cele două coloane de mai jos: 
 

a)  

 

1. Amplificator 

b)  

 

2. Stabilizator de tensiune continua 

c)  

   

3. Redresor 

d)  

 

4. Oscilator armonic 

e) 

 

5. Divizor de tensiune 

 
6. Să se precizeze corespondenţa dintre simbolurile I, II, III, IV, V, aferente tipurilor de circuite electronice din 
coloana din stânga şi literele a,b,c,d,e, aferente funcţiilor din coloana din dreapta. 
 

I.   Filtru de netezire 
 

a. Furnizează la ieşire acelaşi semnal cu aceeaşi formă 
cu cel de la intrare, dar de amplitudine mai mare.  

II.  Redresor   b.  Atenuează ondulaţiile tensiunii redresate 
III. Stabilizator de tensiune continuă  c.  Furnizează un semnal la ieşire fără să i se aplice 

semnal de intrare 
IV. Amplificator de tensiune  d.  Oferă la ieşire o tensiune constantă în raport cu  

variaţiile tensiunii de intrare şi variaţiile sarcinii  
V.  Oscilator  e. Transformă energia de curent alternativ în energie de 

curent continuu. 
 
7. Un rezistor marcat în codul culorilor cu maro, negru, maro, auriu are valoarea rezistenţei nominale şi toleranţa: 
 

a.  R=1KΩ şi toleranţă 5%; 
b.  R=100Ω şi toleranţă 5%; 
c.  R=10KΩ şi toleranţă 5%; 
d.  R=10KΩ şi toleranţă 10%; 

           e.  R=1KΩ şi toleranţă 10%; 
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8. Care este parametru cel mai important al condensatorului: 
  a) rezistenta la izolatie,  
  b)capacitatea nominala 
  c) tensiunea nominala 
  d) coeficientul de variatie cu temperatura 
  e) tangenta unghiului de pierderi 

 
 

9. Montarea unui condensator in paralel cu sarcina intr-un redresor de curent alternativ are rolul: 
 

a) stabilizeaza tensiunea redresata 
b) elimina scurgerile de curenti accidentali 
c) filtreza impulsurile tensiunii redresate 
d) protejeaza montajul impotriva variatiilor de curent 
e) atenueaza starea de zgomot produsa de transformator 

 
10. Dacă în circuitul din figura alăturată comutatorul K este închis, atunci: 
 

a) T1 conduce, T2 si T3 sunt  blocate, şi becul este stins; 
b) T1 şi T2 conduc, T3 este saturat şi becul este aprins;  
c) T1 este blocat, T2 şi T3 sunt blocate şi becul este stins; 
d) T1 este blocat, T2 conduce, T3 conduce, şi becul este aprins; 
e) T1 conduce, T2 este blocat, T3 conduce, şi becul este aprins. 

 
 
11.  Un rezistor cu rezistenta R1 = 600 Ω este legat in serie cu un alt rezistor R2 = 400 Ω  la tensiunea U=90V. Un 
voltmetru legat la capetele rezistorului R1 indica valoarea U1=45V.  Cat este rezistenta voltmetrului ? 
 

                          a )  420 Ω 
                           b)) 1200 Ω 
                           c) 120 K Ω 
                           d) 1000 Ω 
 
 
 
 
 
 

 
12. Pentru circuitul din figura, valoarea curentului I este: 

a.  2 mA;                                              
b.  3 mA; 
c.  -1 mA; 
d.  4 mA; 
e.  1 mA. 
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13. Pentru circuitul din figură, capacitatea echivalentă între A şi B este: 
 

a.  7 nF; 
b.  4 nF; 
c.  3,25 nF; 
d.  1 nF; 
e.  2 nF. 

 
 
 
 
14. Precizati valorile tensiunii continuu pe componentele din schema : 

 

    
a. U1 = 6V; U2 = 4V; 
b. U1 = 5V; U2= 5V; 
c. U1 = 0V, U2 = 10V ; 
d. U1 = 10V; U2 = 0 V ; 
e. U1 = 3 V; U2 = 7.V 
 
 
15. Care din simbolurile din figură reprezintă un tranzistor bipolar PNP? 

 
1) A   2) B 
3) C   4) D 
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Diplome obținute de echipajul Clubului Copiilor Petroșani la concursul național de electronică 
pentru elevi   ,,Mircea Mondea “ – Pitești 2014 
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BUNA !   EU SUNT BOGDAN, 
 

Autor :  Soldea Bogdan , cl. A III-a  
Prof. coor. Imre Kovacs –YO2LTF 

 

 
M-am născut în Valea Jiului,  în orașul Petroșani, 

și am împlinit nouă ani. 
  

  Sunt elev la Colegiul național ,, Mihai Eminescu ’’ 
  în clasa a-3-a, 
   Îmi place foarte mult să învăț diferite 
   lucruri noi, de care nu am mai auzit. 

 
 
 
 
  

Am aflat de cercul de electronică de la Clubul Copiilor din 
 Petroșani  atuncea când , profesorii de la club au venit în 
 școala noastră. Mie îmi  place mult să merg la club și déjà 
 an un an vechime la club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colegi sunt foarte buni cu mine, mie  îmi place aici.  
  Învăț să deslipesc și să lipesc diferite componente 

 electronice. 
Eu acum deslipesc integrate cu pompa de cositor.  
Eu mai scot și alte piese : bobine, rezistente, etc. 
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 Îmi place să învăț radiosimboluri : căsti, difzoare tranzistoare, diode, etc.  

Știati că cupru conduce foarte bine  căldura ? 
Eu mai particip și la concursuri, învățăm să construim  anumite montaje  electrice sau electronice.. 
 

Eu mai desenez și scheme electrice… 
Deslipesc  rezistentele și condensatoare de pe 
plăci, sortez piese , repar diferite jucării 
defecte. 
  
 Știu să decupez diferite forme și litere din 
polistiren , cu  un aparat  de taiat polistiren, îti 
trebuie un termostat pentru ca să nu se încingă 
prea tare firul.. Un coleg mai mare la făcut, 
împreuna cu domnul profesor… 
 
Eu  la concursul ,,Minitehnicus ‘’  am participat cu 
un bistabil,  poate fi numit și ,,licurici,, am 
desenat schema electrică, am început să-l 
desenez pe un cablaj imprimat  și dupa aceea l- am 
pus în clorură ferică, dupa o un timp l-am scos, l- am 
spălat în apă și l-am  curățat cu  alcool tehnic, 
apoi am căutat toate piesele, cu ajutorul 
domnului profesor și am dat găurile în cablaj și am 
montat totul, apoi le-am lipit.  

 

 
 
 
 
 
Anul acesta sper să reușesc să învat cât mai multe, să pot 
participa la concursurile organizate de Clubul Copiilor din 
Petroșani. 
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Sursa de 1Kv 

                                       Autor : Frincu Denis cla VI-a 

                                       Prof. coor. Imre Kovacs  

 

Aparatele de emisie receptie a radioamatorilor necesita uneori puteri mari de emisie . 

Este desigur stiut de multi ani ca propagarea in undele scurte este functie de frecventa ,functie de 
anotinp si desigur de ora la care este facuta transmisiunea radio . Cele mai multe legaturi intre 

radiomatorii din R omania se desfasoara in modul de transmitere ,,cu banda laterala suprimata” 
adica SSB.  Nu vom intra in detalii de ce se utilizeaza aceasta modalitate , dar  trebuie spus ca este 

cel mai economic mod de transmitere de voce. 

Amplificatoarele utilizate de radioamatori , in 
cazul puterilor mari, peste 100de W foloseau si 

desigur mai folosesc si acum amplificatoarele 
cu tuburi. Se stie ca aceste dispozitive 
electronice a caror viata continua sa reziste 

timpului ,necesita la anod o tensiune mere 
deseori chiar mai mare de 1Kv.  

 

 

Este necesar asadar sa realizam surse care sa 
poata asigura alimentare acu aceasta tensiune, 

la un curent care i unele situatii poate ajunge chiar si la 1 A.  Daca se face un calcul energetic o sa 
constatam ca avem nevoie de o putere de peste 1Kw pentru a alimenta cu energie electrica 

amplificatorul . 

Prima etapa in realizarea sursei consta in 
procurarea transformatorului . la aceasta putere se 
impune proiectarea cu grija a acestuia ,stiindu-se 

faptul ca diferentele de potential mari pot provoca 
descarcari electrice de tip ,, Corona” si implicit 

defectarea transformatorului. 
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 O 

solutie 

eleganta ar fi  realizarea secundarului pe mai multe parti , fiecare asigurind o tensiune mai mica . 
Redresarea  tensiunilor din fiecare secundar ar impune insa punti redresoare separate penrtu 

fiecare infasurare . 

De asemenea filtrajul trebuie realizat independent , tensiunile continue obtinute fiind insumate in 

final . 

Realizarea trasformatorului impune o sectiune mare a tolelor ,si implicit o mare cantitate de 

conductor de cupru emailat., motiv pentru care acesta a fost procurat de la o  

 

 

Bibliografia : www.radioamator.ro/yo4aup. 
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ELECTROMAGNETISM  - APLICAȚII 

 
ELEV: ILEAN DENISA MARIA,  clasa : a-VIII-a a 

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROŞANI   
 

                       PROF. COOR. : SZOLLOSI- MOŢA CRISTINA 

    Electricitate şi Magnetism    
 
Era o perioadă când se 
credea că magnetismul şi 
electricitatea sunt două 
fenomene diferite, dar la 
începutul secolului al XVII-
lea, în urma studiilor 
realizate de danezul Hans 
Cristian Oersted şi ale 
francezului Ampere, s-a 
descoperit o legătură 
strânsă între aceste doua 
fenomene.S-a pus astfel 
baza tehnologiei moderne a 
electromagnetismului, care 
permite formarea turbinelor, 
motoarelor, vapoarelor, 
telefoanelor, aparaturilor 
medicale, jucăriilor sau 
întregistrarea audio şi video, etc.  
 Magnetismul generat de curentul electric are avantajul ca poate fi comandat prin 
intermediul curentului electric. În lucrarea de faţă  vom descoperi cum este  posibilă generarea 
magnetismului din electricitate( un mic motor electromagnetic). 
 
Aplicaţii practice  
 

1) Un motor simplu: 
�   Materiale necesare:- doi magneţi în formă de bară având polii însemnaţi 

                                          -un mosor 
                                          -câţiva metri de sârmă de cupru  
                                          -trei bucăţi de sârmă izolată  
                                          -un băţ de lemn folosit la frigărui  
                                          -doua şaibe de metal  
                                          -o bucată de lemn  
                                          -o agrafă metalică  
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                                           -doua elastice 

                                          -patru dopuri de plută  
                                          -două pioneze de oţel  
                                          -o baterie de 9 volţi  
                                          -bandă adezivă 

� 1. Înfăşoară sârma de cupru pe mosor, de la un capăt la altul, de mai multe ori, strâns 
şi apropiat; cele două capete ale sârmei trebuie sa rămână libere; fixează sârma cu 
elastice. 

� 2. Introdu băţul de lemn prin mosor, întinde sârma de cupru pe băţ iar la capete pune 
cele două piuliţe legând capetele sârmei de cupru de ele. 

3. Prinde magneţii cu bandă adezivă pe două dopuri şi aşează-I cu polii opuşi unul în faţa 
celuilalt; pune celelalte două dopuri între magneţi, prinde deasupra lor băţul si fixează-l cu 
bandă adezivă. 
4. Înfige cele doua pioneze în bucata de lemn, la circa 2 cm una de alta: deschide agrafa şi 
prinde două sârme sub cele două pioneze: acesta va fi întrerupătorul. 
5. Cu cele trei bucăţi de sârmă, care au capetele libere, fă urmatoarele conexiuni: de la baterie 
la o piuliţă, de la cealaltă piuliţă la una din pionezele întrerupătorului, de la cealaltă pioneză la 
baterie.  
6. închide întrerupatorul unind pionezele cu agrafa(pentru a permite curentului electric să 
treacă ) 
 

� Concluzie: Mosorul se va mişca 
alternativ . 

 
 

       Cei doi magneţi genereazaă un 
câmp magnetic care trece de la polul 
unui magnet la polul opus al celuilalt 
magnet. Când se închde 
întrerupătorul, curentul electric trece 
prin sârma de cupru şi se creează un 
al doilea câmp magnetic. Cele două 
câmpuri se atrag şi se resping făcând 
ca mosorul cu sârma bobinată pe el 
sa se mişte alternativ. 

 
 
       Legătură între electricitate si magnetism permite nu numai apariţia de câmpuri magnetice 
în urma trecerii curentului electric, dar si fenomenul invers, adică crearea de curent electric de 
către un magnet. 
 

2) Magnet la comandă: 
 

  Materiale necesare: - o baterie de 4,5volti  
                              - o bucată de lemn 
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     - doua pioneze metalice 
                              - o agrafă metalică  
                              - sârma de cupru 
                              - un cui gros de fier 
                               -bandă adezivă 
                                - o cutie cu ace gaămaălie 
                                - o foarfecă 
 
 
 
 

� Modul de lucru: 
 

1. Construieşte un întrerupător: înfige cele două pioneze în lemn de la 2 cm distanţă una de 
alta, desfă agrafa şi pune-o sub una dintre pioneze. 
2. Taie o bucată de sârmă de cupru lungă de circa 15 cm, leagă un capăt de la baterie şi 
fixează  celălalt capăt sub una dintre pionezele întrerupătorului. 
3. Taie o alta bucată din sârma de cupru, lungă de 60-70cm şi înfăşoar-o pe cui de vreo 20 de 
ori. 
4.  Leagă un capăt al sârmei înfăşurate pe cui la baterii, iar celălalt capăt la întrerupător, sub 
pioneza liberă. 
5. Inchide intrerupatorul legând cele două pioneze prin intermediul agrafei. 
6. Apropie vârful cuiului de acele de gămălie din cuie.  
7. Deschide întrerupătorul şi leagă în continuare sârma de cupru în jurul cuiului răsucind-o de 
circa 100 de ori, cu spirele foarte apropiate una de alta(apoi fixează bine cu banda adezivă 
sârma pe cui): leagă din nou firul la baterie şi întretupător. 
8. Închide întrerupătorul şi apropie din nou cuiul de acele de gămălie 
 
 
 
9. Deschide intrerupătorul. 
 

CE SE INTAMPLĂ?: Acele de 
gamălie se desprind de cui. 

 
Concluzie: Când curentul 
generat de baterie este 
întrerupt, câmpul magnetic 
dispare iar cuiul de fier se 
demagnetizează. În cazul în 
care cuiul ar fi fost din oţel, 
magnetismul său s-ar fi 
conservat chiar şi în absenţa 
curentului. 

CE SE INTAMPLĂ?  ---- Cuiul atrage acele de gămălie. 
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 Electromagneţii şi aplicaţiile lor

 

�  Macaraua electromagnetică - piesa de bază 
un electromagnet; ea se foloseşte la  
ridicarea şi transportul obiectelor de fier greu 

 de manevrat

 Părţi componente: - electromagnet clopot

     - electromotoare

    - contragreutăţi

   - cablu electric racordat la pupitrul 
de comandă 

 

 

 

� Soneria electrică:  piesa de bază în construirea soneriei electrice este electromagnetul E. 
Funcţionarea se poate urmări  pe schemă (fig. 1). Apăsând pe butonul I , închidem circuitul 
electric al soeriei. Curentul care trece prin bobina electromagnetului face ca 
electromagnetul să atragă plăcuţa de fier F si ciocănelul de la capatul lamei elastice L să 
lovească clopotul, producând un sunet..Lama 
L revine la poziţia iniţială şi restabileşte 
contactul cu şurubul S. 

 

 

 

 

 

 

 

� Releul electromagnetic : este un dispozitiv cu care se comandă, de la distanţa, închiderea si 
deschiderea reţelelor electrice cu tensiuni periculoase sau alte circuite şi mecanisme, 
pentru a economisi timp si energie si a asigura securitatea omului. În figura 2 este 
prezentată schema de principiu a unui releu electromagnetic folosit la comanda pornirii si 
opririi de la distanţa a unui motor electric, de la un pupitru de comandă. 
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 Piesa principală din construcţia unui releu electromagnetic este electromagnetul E care atrage 
piesa de fier F de pe lama elastica L, atunci când se închide circuitul(pozitia KP) releului de la 
pupitru de comanda PC . Piesa de conctac B scurtcircuitează contactorii C1 si C2 şi închide 
circuitul motorului M. Pentru oprirea motorului se pune intrerupătorul K în pozitia O.                      
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1. DESCRIERE GENERALĂ 
 
 Sursa prezentată, reprezintă un alimentator de tensiune continuuă, stabilizată, cu 
autopretecţie, reglabilă în intervalul 0-30Vcc. Ea face parte din clasa surselor de alimentare de 
înaltă calitate, având în vedere stabilitatea în timp a parametrilor precum şi al înaltului său grad 
de fiabilitate.  

Sursa are încorporat un ansamblu limitator electronic, pentru curentul livrat la ieşire, pornind de 
la circa 2 mA, până la valoarea maximă de 3A. Această funcţie, face ca sursa prezentată, să fie un aparat 
indispensabil în laboratoarele experimentale, având în vedere posibilitatea limitării valorii maxme  a 
curentului ce îl poate debita pe un consumator, fără teama avarierii acestuia. 
 Funcţia de limitare este reglabilă în domeniul mai sus amintit, cu ajutorul unui potenţiometru 
aflat pe panoul frontal. 
 
2. MODUL DE FUNCŢIONARE 
 
 Schema electronică a montajului realizat, este redată în figura 1. 
 

 
 
Fig. 1 –Sursă de tensiune reglabilă cu autoprotecţie – schema electrică 
 
Lista componentelor electronice utilizate: 
 
R1 = 2,2 KOhm 1W,R2 = 82 Ohm 1/4W,R3 = 220 Ohm 1/4W,R4 = 4,7 KOhm 1/4W,R5, R6, R13, R20, 
R21 = 10 KOhm 1/4W,R7 = 0,47 Ohm 5W,R8, R11 = 27 KOhm 1/4W,R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W,R10 
= 270 KOhm 1/4W 
R12, R18 = 56KOhm 1/4W,R14 = 1,5 KOhm 1/4W,R15, R16 = 1 KOhm 1/4W,R17 = 33 Ohm 1/4W 
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R22 = 3,9 KOhm 1/4W,RV1 = 100K ,P1, P2 = 10KOhm   
C1 = 3300 uF/50V ,C2, C3 = 47uF/50V ,C4 = 100nF ,C5 = 200nF ,C6 = 100pF ,C7 = 10uF/50V ,C8 = 
330pF ,C9 = 100pF  
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U,D5, D6 = 1N4148,D7, D8 = 5,6V Zener,D9, 
D10 = 1N4148 
D11 = 1N4001 diode 1A,Q1 = BC548,  BC547, Q2 = 2N2219,  Q3 = BC557, BC327, Q4 = 2N3055  
U1, U2, U3 = TL081 

 
Prima componentă din această sursă, este un transformator coborâtor de tensiune (220V-

24Vca/3A), de bună calitate.Tensiunea livrată de secundarul acestuia, este redresată cu ajutorul unei 
punţi redresoare (D1-D4), iar apoi filtrată cu ajutorul grupului format din condensatorul electrolitic C1 si 
reyistorul R1. 
 Originalitatea blocului de stabilizare a acestui alimantator, constă în faptul că, spre deosebire 
de sursele din clasa sa, ce folosesc principiul reacţiei variabile pentru a regla  tensiunea de ieşire 
(variable feedback arrangement), sursa 
prezentată, foloseşte un amplificator cu câştig constant (constant gain amplifier) 
, ce livrează o tensiune de referinţă U1, necesară operaţiunii de stabilizare. Ansamblul stabilizator 
funcţionează astfel: dioda zenner D8, stabilizatoare la 5,6V, operează în acest caz cu coeficient de 
temparatuă zero ( zero temperature coefficient curent ). Tensiunea de la ieşirea U1, creşte treptat, până 
când dioda D8 se deschide. În acest moment, tensiunea de referinţă (5,6V), apare pe rezistorul R5. 
Curentul ce circulă prin intrarea non-inversoare a amplificatorului operaţional, este neglijabil, astfel că 
prin rezistorii R5 şi R6 va cicula acelaşi curent, iar cum aceştia sunt înseriaţi, tensiunea de la ieşirea 
amplificatorului operaţional, va fi dublă (11,2V) faţă de tensiunea de referinţă U1. Circuitul integrat U2, 
are un factor de amplificare constant de aproximativ 3 X, conform relaţiei: 
             

A= (R11+R12) : R11 
 
multiplicând astfel valoarea tensiunii de referinţă (11,2V) la aproximativ 33 V. 
 Potenţiometrul RV1 şi rezistorul R10, sunt utilizate pentru ajustarea limitelor tensiunii de ieşire. 
Astfel încât aceasta să poată fi coborâtă la valoarea de zero volţi, în ciuda oricăror toleranţe ale celorlalte 
componente de circuit. 
 O altă calitate importantă a acesti circuit, o reprezintă posibilitatea de a preseta  (limita) curentul 
maxim debitat. Pentru a fi posibil acest lucru, circuitul detectează căderea de tensiune de pe rezistorul 
R7, conectat în serie cu sarcina. Circuitul responsabil cu această funcţie, este U3. Intrarea inversoare a 
U3, este limitată la zero volţi, prin R21.  

În acelaşi timp, la intrarea non-inversoare a acaluiaşi circuit, tensiunea se poate ajusta prin 
intermediul P2. Să presupunem că am reglat o tensiune de ieşire de câţiva volţi. Semireglabilul P2, este 
ajustat, astfel încât la intrarea IC să exiete o tensiune de 1V. Dacă mărim curentul pe sarcină, tensiunea 
de ieşire va fi menţinută constantă de către structura de amplificare a circuitului integrat şi de R7, 
conectată în serie cu ieşirea, efectul asupra tensiunii fiind neglijabil datorită faptului că R7 se află în 
afara buclei de reacţie a circuitului de control al tensiunii. 
 Cât timp curentul de sarcină este constant şi tensiunea de ieşire se menţine nemodificată, 
circuitul este stabil. Dacă curentul de sarcină este mărit astfel încât, căderea de tensiune pe R7 devine 
mai mare de 1V, IC3, este forţat să acţioneze în regim de ,,curent constant la ieşire,,. Ieşirea lui U3 este 
cuplată cu intrarea non-inversoare a lui U2 prin intermediul lui D9. U2, este responsabil cu controlul  
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tensiunii de ieşire prin ,,monitorizarea,, tensiunii de pe R7, acestuia nefiindu-i permis să crească peste 
valoarea presetată (1V în exemplul nostru). 
Acesta este de fapt un mijloc de a menţine curentul de ieşire la un nivel constant şi foarte precis, încât 
permite presetarea curentului de ieşire la valoarea limită minimă de 2mA. Capacitorul C8, creşte 
stabilitatea circuitului. 
 Pentru a-i permite lui U2 să controleze tensiunea de ieşire până la valoarea de zero volţi, este 
necesară realizarea unei bucle de curent negativ, iar acest lucru se realizează prin intermediul grupului 
C2 şi C3, R3 şi D7 (cu rol de stabilizare). 
 În vederea evitării situaţiilor tranzitorii apărute la oprirea sursei, există un circuit de protecţie 
constituit în jurul lui Q1. Acesta are rolul de a aduce tensiunea de ieşire la valoarea zero, imediat ce 
tensiunea alternativă (220V) încetează, protejând astfel consumatorii conectaţi la această sursă. Pe 
perioada operării normale a sursei, Q1 este menţinut în stare blocată prin intermediul lui R14, însă atunci 
când sursa este decuplată de la reţeaua de c.a., Q1 se deschide , aducând ieşirea lui U2 la o valoare 
inferioară celei presetate.  

Circuitul integrat beneficiază de protecţie internă, astfel că, chiar aducând ieşirea lui în regim de 
scurtcircuit, acesta nu sr distruge. Un alt avantaj al faptului că tensiunea de la ieşirea sursei dispare 
simultan cu întrerperea tensiunii de la reţeaua alternativă, este faptul că, nici condensatorii încă 
,,nedescărcaţi,, nu au nici un efect asupra sarcinii cuplate la ieşire, tensiunea pe aceasta, dispărând 
instantaneu, comparativ cu alte surse, a căror tensiune în momentul opririi tinde să crească instantaneu, 
acest fapt, soldându-se adesea cu rezultate dezastruoase pentru sarcinile cuplate în acel moment la acele 
surse. 

 
 
 
 
3. MODUL DE REALIZARE 
 
 Sursa, este realizată pe cablaj imprimat simplu placat. În figura 2 este redată schema traseelor de 
cablaj, şi modul de amplasare a componentelor electronice pe placa de montaj. Întregul montaj, este 
încasetat într-o carcasă din material plastic cu dimensiunile 170X130X60 mm, în care pentru evacuarea 
căldurii disipate, am montat un ventilator similar celor folosite în sursele PC. 
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 Fig.2 Schema de cablaj şi modul de amplasare ale componentelor electronice ale sursei 

 
 
Pe panoul frontal al carcasei, se gasesc:  

-întrerupătorul pornit-oprit; 
-buton de reglaj al nivelului de tensiune la ieşire; 
-buton de reglaj pentru limitarea nivelului maxim al curentului debitat; 
-instrument indicator ( pentru tensiunea la ieşire, curentul debitat pe consumator, rezistenţa internă a 
consumatorului, nivelul la care este limitat curentul la ieşire). 
 Schema electronică a instrumentului de panou, este redată în figura 3, iar in figura 4 este redată 
schema de cablaj imprimat precum şi modul de amplasare a componentelor electronice pe acesta. 
Componenta principală a acestui instrument, este controlerul de tip ATMEG A8.  

 
Fig. 3. Schema electronică a voltmetrului de panou 

 
Afi şarea  datelor, se face pe un afişaj recuperat dintr-o imprimantă de tip HP format A3. Pentru 

alimentarea microcontrolerului şi afişajului, au fost necesare doua tensiuni de 5V şi respectiv 12 V, 
obtinute cu ajutorul circuitelor integrate specializate 7805 şi 7812.  
 

      
 
Fig.4 Schema de cablaj şi modul de amplasare ale componentelor electronice voltmetrului  
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Odată realizat şi asamblat, dacă aceste operaţiuni sunt corect realizate, punerea în funcţiune a 
montajului nu pune nici un fel de probleme speciale de reglaj. 
 În pozele de  mai jos, este redat interiorul sursei, precum şi imaginea sursei asamblate. 
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