
 

APARATURA DE LABORATOR. DIVIZOR DE TENSIUNE. 
 
 

 
I. OBIECTIV 
 

 
Deprinderea utilizării aparatelor de laborator (sursă de tensiune, multimetru digital, 

generator de semnale, osciloscop catodic) necesare studiului experimental a unor dispozitive şi 
circuite electronice. 

 
 

 
 
II. COMPONENTE ŞI APARATURĂ 
 
  

Aparatele pe care le vom folosi sunt cele disponibile în laboratorul de Dispozitive şi 
Circuite Electronice: sursă de tensiune continuă stabilizată (HM8040, HM7042), multimetru 
digital (DM302, M890G, B4100), generator de semnale (HM8030,  BK Precision4070, G5100) şi 
osciloscop catodic cu două canale (HM303, HM304, HM507, HM1507, Metrix OX6152). Pentru 
realizarea conexiunilor necesare folosim jumperi, conductoare prevăzute cu banane electrice la 
ambele capete şi sonde ecranate. 
 
 

 
III. SUPORT TEORETIC 
 
 

T1. Sursa de tensiune continuă stabilizată  
O sursă de tensiune stabilizată are rolul de a menţine constantă tensiunea  de ieşire la 

variaţia între anumite limite a unor mărimi (tensiune de intrare, sarcină, temperatură, etc. ) 
 Sursele de tensiune continuă stabilizată sunt folosite pentru alimentarea majoritaţii 
circuitelor electronice, furnizându-le acestora energie electrică de curent continuu. 
 În laborator folosim o sursă triplă de tensiune continuă stabilizată. În aceaşi carcasă ea 
conţine două surse flotante, independente, de tensiune continuă stabilizată, reglabile (0-20V/0.5A) 
şi o sursă de tensiune dependentă de celelalte două surse independente (5V/1A). 

 
 
 

În laborator se vor folosi doar cele două surse independente. De aici înainte ne vom referi doar la 
respectivele surse. 

 
 
 
 
 Panoul frontal al aparatului este prezentat în Fig. 1. 

 
Observații 
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Fig. 1. Panou frontal al sursei stabilizate HM8040 
 

Fiecare din cele două surse independente are două terminale de ieşire Roşu (+) şi Negru (-) 
la care este disponibila tensiune de iesire. 

 
Sursa de tensiune stabilizată conţine: 

• buton OUTPUT care prin apasare permite ca tensiunea reglată să fie disponibilă la bornele 
de ieşire ale surselor (colorate în roșu și negru); 

• două afisaje digitale unde sunt afişate valorile tensiunilor stabilizate sau a curentului 
consumat  (câte un afisaj pentru fiecare sursă); 

• fiecare sursă are două potenţiometre pentru reglerea valorilor tensiunii dorite la iesire sau a 
curentului maxim (VOLTAGE, CURRENT); 

 
T2. Multimetrul digital 

Multimetrul digital este un aparat electronic cu ajutorul căruia putem măsura rezistenţe, 
tensiuni şi curenţi (de c.c. şi c.a.). Pentru semnalele de curent alternativ sinusoidal este măsurată 
valoarea efectivă. Prelucrarea semnalelor şi afisarea rezultatelor este digitală. 

Multimetrul digital DM302 are afişaj de 3 1/2 digiţi, valoare maximă afişată  fiind 1999. 
Pentru fiecare mărime aparatul este prevăzut cu mai multe domenii de măsurare. O precizie de 
citire cât mai bună se obţine folosind domeniul cu capătul de scală cel mai mic, fără a avea 
depăşire de scală (“1” aprins pe prima poziţie, celelalte poziţii fiind stinse). Panoul frontal al 
multimetrului este prezentat în Fig. 2. 
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 Fig. 2. Panoul frontal al multimetrului digital  
            
 
 
 
 
 
 

 
Descrierea elementelor de pe panoul frontal al multimetrului digital DM302 este 

prezentată în Tabelul 1. 
Tabelul 1 

NUME 
ELEMENT 

NUMĂR 
 

FUNCŢIE ELEMENT 

Afişaj 1 afişaj 3 1/2 digiţi 
 
 
 
 
 
 

Comutator 
mod de 
lucru  

 
 
 
 
 
 
 
2 

OFF:   aparatul este oprit  
DCV: 5 domenii pentru măsurarea tensiunii 
continue (max. 1000V) 
OHM: 5 domenii pentru  măsurarea rezistenţei  
(max 2MΩ) 
      :  se poate verifica o joncţiune pn; este afişată 
căderea de tensiune pe diodă. 
10A: domeniu pentru măsurarea valorilor mari a 
intensităţii curentului continuu (max. 10A) 
DCA: 5 domenii pentru măsurarea intensitaţii 
curentului continuu  (max. 2A) 
ACV: 2 domenii pentru măsurarea valorii efective 
a tensiunii alternative (max 750V) 

  
3 

COM: borna de referinţă (fir rece, masă, “-”) faţă 
de care se fac toate măsurătorile; de obicei firul 
care se aplică acestei borne are culoarea neagră 

 
Borne de 
măsură 

4 VΩmA:borna de măsură (fir cald, “+”); de obicei 
firul ce se aplică  acestei borne este de culoarea 
roşie pentru toate mărimile de măsurat cu 
excepţia curentului continuu cu intensitate mai 
mare de 2A 

 5 10A: borna de măsură (fir cald, “+”) numai pentru 
măsurarea valorilor mari a intensităţii curentului 
continuu (max. 10A) 

 
T3. Generator de semnale 
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 Generatorul de semnal este un aparat electronic ce furnizează semnale variabile de diferite 
forme (sinus, dreptunghi, triunghi, impuls, etc.), permiţănd modificarea după dorinţa a unor 
parametrii: amplitudine, frecvenţă, factor de umplere, etc. Generatorul se foloseşte la aplicarea de 
semnale variabile în circuitele electronice care se studiază experimental. 
 Panoul frontal al generatorului HM8030 este prezentat în Fig. 3.  
 

 
 

Fig. 3 Panoul frontal al HM8030 
 
 Generatorul de semnale HM8030 conţine: 

• partea de reglare a frecvenţei semnalului generat (FREQUENCY), cu  două tipuri de 
reglaje: în trepte (butoanele 50mHz şi 10MHz) şi un reglaj fin (un potenţiometru); 

• partea de reglare a amplitudinii semnalului generat (AMPLITUDE), cu  două tipuri de 
reglaje: brut (se modifică valoarea atenuării introdusă de aparat – două butoane de atenuare 
”-20dB” fiecare) şi un reglaj fin (un potenţiometru). De asemenea se poate regla 
componenta continuă a semnalului generat (OFFSET) prin apăsarea butonului ON/OFF şi 
acţionarea potenţiometrului ; 

• un buton pentru selectarea formei semnalului de ieşire (FUNCTION); 
• două ieşiri de semnal: una pentru semnalul dorit de utilizator (50Ω OUTP.) având forma 

de undă şi valorile reglate pentru frecvenţă şi amplitudine (de ex. un semnal sinusoidal cu 
frecvenţa 20Hz şi amplitudinea 4V) şi o ieşire pentru semnal  de sincronizare TTL 
(TRIG.OUTP.)  

 
 
 
 

1. În laborator pentru obtinerea semnalului dorit se va utiliza ieşirea 50Ω OUTP. 
2. Generatorul de semnale permite şi modificarea factorului de umplere în cazul generării unui 
semnal dreptunghiular. 
 
 
 
T4. Osciloscopul catodic 

 
Observații 
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Osciloscopul este un aparat electronic ce permite vizualizarea pe ecranul lui a curbelor ce 
reprezintă variaţia în timp a diferitelor mărimi sau a curbelor ce reprezintă dependenţa dintre două 
mărimi. Imaginile obţinute pe ecran se numesc oscilograme. 
 Osciloscopul poate fi utlizat pentru: 
 vizualizarea variaţiei în timp a tensiunilor electrice, precum şi măsurarea parametrilor 

acestora: valoare vârf la vârf, amplitudine, valoarea componentei continue, perioada 
(frecvenţa); 

 vizualizarea relaţiei dintre două tensiuni variabile în timp, putând determina raportul 
frecvenţelor tensiunilor şi  defazajul dintre ele. 

 trasarea curbelor caracteristice ale unor dispozitive sau materiale (caracteristici statice ale 
unor dispozitive sau circuite electronice, ciclu de histerezis al materialelor feromagnetice, 
etc.) 

 
 Osciloscopul  poate funcţiona în două moduri: 
- modul Y-t : pe ecran apare curba y(t), care arată variaţia unei tensiuni in functie de timp – 
cronogramă 
- modul Y-X sau X-Y : pe ecran apare o curbă ce reprezintă relaţia y(x), prin eliminarea timpului 
între cele două variaţii x(t) şi y(t) (pe ecran se vizualizează variaţia unei tensiuni în funcţie de o 
altă tensiune – de ex. variaţia tensiunii de iesire în funcţie de tensiunea de intrare). 
 
 În laborator se vor folosi osciloscoapele HAMEH HM303, HM304, HM507, HM1507 sau 
Metrix OX6152. Deşi au denumiri diferite, principiul de funcţionare este identic. Panoul frontal al 
osciloscopului HM303 este prezentat în Fig. 4 . 
 

 
 

Fig. 4. Panoul frontal al osciloscopului catodic HM303 
 
 Osciloscopul HM303 permite vizualizarea alternativă sau concomitentă (cu ajutorul 
butonului DUAL) a două semnale de tensiune, având două canale pentru aplicarea acestora (CH I 
şi CH II).  
 

 Fiecare canal are: 
• borna de intrare semnal ( de ex. INPUT CH I); 
• un potenţiometru de modificare a scării de reprezentare pe verticală (VOLTS/DIV.); 
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• câte un potenţiometru pentru poziţionarea axelor X (X-POS) şi Y    (Y-POS); 
• un buton (AC/DC) pentru vizualizarea semnalului cu componentă continuă (AC), respectiv 

fără componentă continuă (DC).  
Comun ambelor canale este un potentiometru de modificare a scarii de reprezentare pe 

verticală (TIME/DIV.); 
Selectarea modului de lucru dorit Y-t respectiv X-Y se face cu ajutorul butonului XY.  

  
 
 
 

IV. EXPERIMENTARE ŞI REZULTATE 
 

1. Obţinerea tensiunilor continue  
1.1. TENSIUNE DE UN SINGUR SEMN (UNIPOLARă) 
 

 
 
 

 
• Se alimentează aparatul cu tensiunea de reţea . 
• Se reglează valoarea dorita a tensiunii.  
• Cu multimetrul digital pe domeniul 0-20V DC, borna “COM” legată la borna “-” a sursei, 

se măsoară valoarea tensiunii. 
 

 
 
 

• Valorile de tensiune citite cu voltmetrul sursei, respectiv cu multimetru, sunt identice sau 
diferite? De ce? 

• Având de alimentat un circuit cu +12V faţă de masă, care bornă a sursei o vom lega la firul 
de masă şi care la firul de alimentare al circuitului? Dar dacă circuitul trebuie alimentat cu  
-12V faţă de masă? 

• Este posibilă obţinerea unui tensiuni continue de 40V cu sursa dublă de tensiune? Dacă da, 
cum? 
 
 
 

 
 
 

1. Pentru alimentarea unui circuit electronic, mai întâi reglăm tensiunea sursei de alimentare la 
valoarea dorită, conectăm firele de alimentare ale circuitului la sursa de tensiune, şi apoi aplicăm 
tensiune la ieşirea sursei prin apăsarea butonului output. 
2. Ori de câte ori efectuăm modificări în montajul experimental (de ex. modificarea conexiunilor, 
înlocuirea unui componente, realizarea unei lipituri, etc.) acestea se vor face cu montajul 
nealimentat. 
 
2. Vizualizarea tensiunilor cu osciloscopul  

 
Experimentare 

 
Rezultate 

 
Observații 
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2.1. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A OSCILOSCOPULUI  
 

 
 
 
 

• Se pune aparatul sub tensiune prin apăsarea butonului POWER. 
• Se reglează trasa  astfel încât să se suprapună perfect cu linia de la mijlocul ecranului 

(butonul GD si Y-Pos) .  
• Comutatoarele modului de lucru se pun pe poziţia corespunzătoare modului de lucru Y-t. 
• Comutatoarele pentru lucrul în modul Y-t se pun pe poziţii corespunzătoare vizualizării 

unui singur canal. 
• Se reglează luminozitatea (potentiometrul INTENS) si focalizarea (potentiometrul 

FOCUS) spotului la o valoare optimă. 
 
 
 

Funcţionarea cu spotul exagerat de luminos duce la distrugerea stratului de luminofor de pe 
ecranul tubului catodic. 
 
 
2.2. VIZUALIZĂRI ÎN MODUL DE LUCRU Y-T 
 

 
 
 
 

a) Vizualizarea unui singur semnal 
 După punerea în funcţiune a osciloscopului se fac operaţiile: 

• Se pune  comutatorul  modului de cuplare  al  semnalului de intrare pe poziţia DC, dacă 
dorim vizualizarea semanlului cu componenta sa continuă, sau pe poziţia AC, dacă dorim 
doar vizualizarea componentei alternative a semnalului. 

• Se porneşte generatorul de semnale.  
• Se selecteză generarea unui semnal sinusoidal.  
• Se reglează valoarea frecvenţei şi amplitudinii tensiunii. 
• Cu ajutorul sondelor coaxiale se leagă borna de ieşire a generatorului cu borna de intrare a 

osciloscopului. 
• Se pune comutatorul de selectare al canalului cu care se face sincronizarea pe poziţia 

corespunzătoare canalului la care am aplicat semnalul de intrare. 
• Se reglează potenţiometrele poziţie X şi poziţie Y, comutatoarele atenuatorului pe 

verticală, comutatorul bazei de timp şi potenţiometrul nivelului de sincronizare până se 
obţine o  imagine stabilă, optimă. 

 
 
 
b) Vizualizarea simultană a două semnale  

• Se aplică unui canal al osciloscopului un semnal variabil de la generatorul de semnale, iar 
la celălat canal o tensiune continuă  de la sursa de tensiune continuă stabilizată.  

 
Experimentare 

 
ATENȚIE 

 
Experimentare 
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• Comutatoarele de stabilire a lucrului în modul Y-t se pun pe poziţii corespunzătoare 
vizualizării simultane a semnalelor aplicate celor 2 canale. 

• Pentru obţinerea unei imagini optime pe ecranul osciloscopului se manevrează butoanele 
de poziţie pe X şi pe Y, comutatoarele atenuatoarelor pe verticală, comutatoarele  bazei de 
timp, nivel de sincronizare. Sincronizarea se va  face cu semnalul aplicat de la generator. 

 
 
 
 

a) Vizualizarea unui singur semnal 
• Desenaţi forma de undă obţinută pe ecranul osciloscopului.  

b) Vizualizarea simultană a două semnale  
• Desenaţi cele două forme de undă obţinute pe ecranul osciloscopului. 

 
 
2.3. MĂSURĂRI ÎN MODUL DE LUCRU Y-T 
 Pentru uşurarea măsurătorilor, ecranul osciloscopului este prevăzut cu un rastru (caroiaj) 
care îl împarte în câmpuri dreptunghiulare. Măsurarea tensiunilor şi timpului (perioadei) se face 
direct prin citirea deviaţiilor spotului pe verticală respectiv pe orizontală. 
 

 
 
 
 

a) Măsurarea tensiunilor cu osciloscopul calibrat 
 Pentru măsurare se folosesc indicaţiile comutatorului atenuatorului pe verticală. Se pot 
măsura amplitudinea, valoarea vârf la vârf şi componenta continuă ale unei tensiuni. Pentru acesta 
se înmulţeşte deviaţia verticală citită pe ecran cu indicaţia corespunzătoare poziţiei în care se află 
comutatorul. De exemplu, dacă deviaţia verticală totală este 4,2 div şi comutatorul se află în 
poziţia 0,1V/div valoarea totală a tensiuni este:            

4,2 div x 0,1 V/div = 0,42 V 
 
b) Măsurarea perioadei cu osciloscopul calibrat 

Măsurarea se face folosind indicaţiile comutatorului bazei de timp. Pentru aceasta se 
înmulţeşte numărul de diviziuni pe orizontală, corespunzătoare unei perioade, cu indicaţia 
corespunzătoare poziţiei în care se află comutatorul. De exemplu, dacă deviaţia orizontală este 4,6 
diviziuni şi indicaţia este 5ms/div, perioada Ty va fi: 

Ty = 4,6 div x 5ms/div = 23ms 
 
 

 
 

 
Se desenează formele de undă vizualizate pe ecranul osciloscopului, evidenţiindu-se 

amplitudinea şi perioada semnalelor.    
 
2.4. MĂSURĂRI ÎN MODUL DE LUCRU Y-X 

 
Rezultate 

 
Experimentare 
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• Se trece osciloscopul  în modul de lucru Y-X: 
- comutatorul modului de lucru se trece în poziţia XY. Uzual, pe axa OX (în locul 

timpului) vom avea semnalul aplicat canalului Y1 iar pe axa OY semnalul aplicat canalului Y2. 
 
 

 
 

Se desenează graficul vizualizat pe ecranul osciloscopului.  
 

3. Divizorul de tensiune  
 

 
 
 
 

• Construiți circuitele din Fig. 5. Aplicați la intrarea circuitelor o tensiune VI continuă, 10 V.  

 

 

Fig. 5. Divizorul de tensiune 
 

 
 
 

• Măsurați valoarea tensiunii de ieșire, VO, pentru cursorul potențiometrului P în diferite 
poziții. În ce poziție trebuie să fie cursorul potențiometrului P, pentru a determina valorile 
R și P?  

• Determinați valorile rezistenței R și a potențiometrului P, pe baza valorilor măsurate și a 
relației dintre VI și VO. 

 
Experimentare 

 
Rezultate 
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