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Circuite electronice pe placa de prototipuri  
 

 

1. Scopul activităţii 

Obiectivul acestei lucrări de laborator constă în familiarizarea cu modul în care se realizează  

montajul experimental al unei scheme de circuit astabil cu LED-uri, varianta THT pe placa de 

prototipuri cu perforaţii şi cu contacte mecanice (placă provizorie - breadboard). Studentul 

va identifica după schemă componentele, va identifica marcajele, bornele componentelor 

polarizate, va monta componentele, va pune montajul în funcţiune şi îl va depana.  

  

 

2. Noţiuni teoretice 

De cele mai multe ori atunci când se proiectează un nou circuit prima versiune realizată nu 

este şi ultima. Frecvent, un inginer va începe cu un circuit șablon pe care îl va modifica 

pentru o anumită aplicație. Varianta finală a circuitului va fi fabricată pe plachete de siliciu 

sau pe circuite imprimate (PCB); pentru a modifica un circuit astfel implementat este necesar 

un efort relativ mare. Trebuie să se aibă  în vedere faptul că la începutul ciclului de proiectare 

a unui circuit apar modificări frecvente, deci este necesar să se folosească o soluţie ușor 

reconfigurabilă de construcție și testare a circuitelor. Facem astfel diferenţa între un circuit 

permanent şi unul experimental. O “placă provizorie”, cunoscută şi sub numele de placă de 

prototipuri cu perforaţii şi contacte mecanice (protoboard sau breadboard) este o platformă 

reutilizabilă folosită pentru construirea temporară a circuitelor electronice, deci este un 

instrument folosit pentru realizarea unui prototip. Prototipul este un model potrivit pentru 

evaluarea completă a modului în care a fost proiectat (design-ului) și a performanțelor unui 

anumit circuit. 

 
 

 
Fig. 1 Placă provizorie (breadboard) şi conexiunile interne. 

Pe suprafața unei astfel de plăci vom observa existenţa unui număr găuri mici dispuse la 

distanţă de 0,1 inchi (2,54 mm), în fiecare dintre aceste găuri putând fi introdus un singur fir 

sau un terminal al unei componente. Sub capacul de plastic, găurile sunt conectate în grupuri 

de o rețea de lamele metalice realizate din aliaje bune conducătoare de electricitate. 

 

Un exemplu de conectare a lamelelor metalice este prezentat în cele ce urmează. Rândurile de 

sus și de jos sunt conectate orizontal şi sunt, de obicei, folosite pentru bornele sursei de 
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alimentare. Aici se vor conecta bornele + și – ale sursei de alimentare. În unele cazuri în 

dreptul acestor rânduri este marcată o linie roşie respectiv albastră pentru a identifica cu 

uşurinţă polarizarea alimentării (albastru - masă). Celelalte lamele sunt conectate vertical.  
 

 
Fig. 2 Interconectarea prin lamele metalice 

Canalul din mijloc permite amplasarea circuitelor integrate (IC), de exemplu amplificatoare 

operaționale: 

                      
 

Fig. 3 Exemplu de utilizare a canalului central al unei  plăci provizorii (breadboard). 

 

Construirea unui circuit experimental pe placa provizorie 

 

Atunci când se realizează un circuit pe placa provizorie pornind de la o schemă primul pas 

este identificarea "nodurilor" circuitului. Un nod este orice punct în care sunt interconectate 

două sau mai multe componente. Fiecare nod al circuitului va deveni apoi un nod pe placa 

provizorie (breadboard). Componente THD (Through Hole Device) pot fi conectate prin 

inserarea terminalelor direct în găuri. Firele sunt folosite pentru a forma conexiunile dintre 

elementele circuitului. 

 

Există câteva reguli care trebuie respectate pentru a prelungi durata de viață a contactele 

electrice și pentru a evita deteriorarea componentelor. Aceste reguli sunt: 

 Atunci când se construieşte sau se modifică montajul experimental, sursa de putere 

trebuie să fie deconectată. În caz contrar componentele pot fi supuse unui șoc electric 

şi se pot deteriora. 

 Nu utilizați niciodată fire/sârmă prea groasă pentru a realiza conexiuni. Sârmă 

utilizată pentru conexiuni în telefonie poate fi o alegere potrivită. 

 Nu forțați niciodată terminalele componentelor în găurile de contact de pe placa 

provizorie (breadboard). Acest lucru poate deteriora contactul. 

Canal 
Circuit 

integrat 
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În figura 5 este prezentat schematic un circuit de curent continuu format din două rezistoare 

R1 şi R2.  

 

Fig. 4 Exemplu de conectare a două rezistoare în serie. 

În figura 6 sunt reprezentate două rezistoare în paralel respectiv dispunerea pe placa 

provizorie (breadboard).  

 

Fig. 5 Exemplu de conectare a două rezistoare în paralel. 

3. Desfăşurarea lucrării 

Se va realiza pe placa provizorie (breadboard) următoarea schemă reprezentând un circuit 

astabil, schemă cu care s-a lucrat şi în cadrul lucrării de laborator nr. 3: 

 

Fig. 6 Schema circuitului astabil. 
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Componente utilizate 

 

 

Fig. 7  

 

Condensatoare 
Veți folosi condensatoare electrolitice. Un condensator electrolitic este un tip de condensator 

care utilizează un electrolit pentru a realiza o capacitate mai mare pe unitatea de volum în 

comparaţie cu alte tipuri de condensatoare. Sunt folosite în circuitele electrice de curent 

relativ mare și de joasă frecvență. Nu uitaţi că acest tip de condensator este polarizat, cu alte 

cuvinte un terminal specificat trebuie să aibă întotdeauna potențial pozitiv în raport cu 

celălalt. Săgețile marcate indică polaritatea, cu săgețile îndreptat spre terminalul  negativ. 

 

Atenție: conectarea condensatorilor electrolitici în polaritate inversă poate deteriora cu 

ușurință sau distruge un astfel de condensator.  

 
Fig. 8 
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Rezistoare 

Se vor folosi rezistoare axiale marcate în codul culorilor. În figura următoare este explicat pe 

scurt codul culorilor (vezi şi Lucrarea de laborator nr. 2 - Studiul componentelor electronice 

uzuale). 

 
Fig. 9 Codul culorilor  

 

 

Diode 

O foaie de catalog standard include, de obicei, o scurtă descriere a diodei. Aceasta cuprinde 

tipul diodei, domeniul major de aplicare, precum și orice caracteristici speciale. De un interes 

deosebit este aplicația specifică pentru care dioda este potrivită. Producătorul include de 

asemenea o reprezentare a diodei şi al semnelor de identificare.  

Atunci când se lucrează cu diferite tipuri de diode este necesar să se facă distincţia dintre 

catod şi anod. Din acest motiv, producătorii marchează catodul cu "k", "+", "Cath," un punct 

de culoare sau o bandă, sau printr-o formă neobișnuită (margini ridicate sau conice) așa cum 

se observă în figura următoare.   
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Fig. 10 LED 

 

Tranzistoare 

 

Tranzistorul este o componentă activă ai cărei parametri pot fi controlaţi cu ajutorul unui 

semnal de comandă. Tranzistorul are trei terminale: E-emitor, B- Bază şi C-Colector. 

 

 
  

Fig. 11 Tranzistor – capsula TO18 
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Fig. 12 

 

 

 

 

Echipamente folosite în timpul lucrării: 

 

Pentru alimentarea circuitului veţi folosi sursa IT6720.  Panoul frontal al acesteia poate fi 

observat în figura 14. 

 
Fig. 13 Sursa de alimentare  IT6720 DV  

Pentru depanarea circuitului puteţi utiliza multimetrul Rigol DM3061. 
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Fig. 14 RIGOL DM3061 Digital Multimeter 

 

4. Întrebări 

1. În ce scop este folosită placa provizorie? Care sunt avantajele şi dezavantajele 

utilizării ei? 

2. Explicaţi pe scurt construcţia internă a unei plăci provizorii.   

3. Cum este marcat catodul în cazul unei diode? Dar în cazul unui condensator 

electrolitic? 
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Anexa 1 – Exemplu de implementare a circuitului propus 

 

 
 

 


