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196037 
Kit de barieră fotoelectrică 
 
Important! 
 
 
Orice alt mod de utilizare decât cel descris mai jos nu este permis şi poate produce defectarea 
aparatului, poate duce la risc de scurt-circuitare, foc, şocuri electrice etc. Nici o parte a acestui 
produs nu poate fi modificată sau reconstruită. Vă rugăm citiţi instrucţiunile cu atenţie şi păstraţi-
le pentru viitoare referinţe.     
 
Instrucţiuni de siguranţă 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau pagube rezultate din utilizarea 
improprie a produsului dacă produsul a fost utilizat impropriu sau fără să se ţină cont de 
instrucţiunile de operare. Garanţia va expira! 
 
Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante care trebuie respectate cu 
stricteţe. Transformările sau modificările neautorizate nu sunt aprobate din motive de securitate 
(CE). 
Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea necorespunzătoare 
a aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta.  
Aparatul nu trebuie suspus la stres mecanic. Nu trebuie expus la temperaturi extreme, direct în 
soare, vibraţii intense sau umezeală.  
Aparatul trebuie manevrat cu atenţie. Orice şoc, lovitură sau cădere îi poate provoca defecţiuni. 
Device-ul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Service-ul, ajustările sau orice 
tip de reparaţie pot fi făcute doar de un specialist.   
Dacă apar orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceste instrucţiuni de operare 
contactaţi serviciul tehnic sau alţi specialişti.  
Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă când inseraţi bateriile. Scoateţi bateriile când aparatul 
nu este folosit o perioadă mai îndelungată, pentru a evita scurgerile de substanţe. Acestea pot 
provoca arsuri grave dacă acidul intră în contact cu pielea. Recomandăm folosirea unor mănuşi 
de protecţie la înlocuirea bateriilor.  
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, e posibil să fie înghiţite 
accidental de copii sau animale domestice.  
Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt demontate, scurt-circuitate sau aruncate în foc. Nu încercaţi să 
reîncărcaţi bateriile. Risc de explozie!  
 

Domeniu de aplicare 

Aparatul serveşte a testarea rezistenţelor fotoelectrice ca şi cele care se găsesc în barierele 
fotoelectrice. Orice altă destinaţie este interzisă! 

Precauţii la utilizare 

Când manevraţi acest produs care funcţionează cu curent electric, respectaţi directivele VDE 
0100, VDE 0550-0551, VDE 0700, VDE0711 şi VDE 0860. 



SC G
ERMAN E

LE
CTRONIC

S S
RL

 
Înainte de a deschide aparatul, deconectaţi-l de la priză.  
Piesele detaşabile, grupurile de componente nu pot funcţiona decât dacă sunt încastrate în cutie. 
În momentul în care se realizează acest lucru, aparatul nu trebuie să fie sub tensiune.  
Nu manevraţi aparatul, componentele sau kitul decât dacă v-aţi asigurat că nu este conectat la 
priză.  
Verificaţi întotdeauna să nu existe defecte sau rupturi ale cablului de alimentare. În cazul în care 
observaţi astfel de probleme scoateţi-l imediat din priză.  
Înainte de a pune aparatul în funcţiune asiguraţi-vă că acesta va face operaţia dorită. În caz de 
dubiu, consultaţi-vă cu un specialist. 
În caz de disfuncţiuni, aparatul trebuie returnat împreună cu o descriere precisă a tipului de 
eroare pe care îl prezintă şi fişa de montaj. Kiturile deja montate nu sunt schimbabile. Montajul 
şi demontajul vor fi facturate.  
Numai un specialist este autorizat să branşeze aparatul care funcţionează cu o tensiune de 35V. 
Trebuie să verificaţi permanent dacă aparatul şi kitul corespunde scopului utilizării. 
Nu porniţi aparatul decât dacă acesta este izolat de orice contact, în cutie.  
Dacă sunteţi constrâns să folosiţi aparatul cu cutia deschisă, pentru siguranţă trebuie să intercalaţi 
un transformator separator de curent, să folosiţi un bloc de alimentare adaptat, care corespunde 
normelor de securitate.  
 
Descrierea produsului 
Acest circuit este destinat să fie încorporat într-un circuit electronic şi trebuie folosit la fel ca şi 
componentele sau circuitele electronice. 
Sunt studiate proprietăţile rezistenţelor, diodelor, rezistenţelor fotosensibile şi tranzistorilor, de 
asemenea, ale circuitelor Schmitt. 
Modul de asamblare este explicat în detaliu în mod progresiv. Punctele de măsurare şi exemplele 
de calcul facilitează înţelegerea proceselor. 
Exemple de aplicare: barieră fotoelectrică, întrerupător crepuscular, calculator, alarmă. Se poate 
folosi de asemenea ca şi întrerupător cu termostat în prezenţa unei rezistenţe CTN. 
 
Descrierea circuitului 
 
După cum arată şi schema de cablaj, circuitul cuprinde 3 transistori. T1 şi T2 formează circuitul 
basculant Schmitt. Acest circuit, utilizat adesea în electronică, se comportă ca şi un comutator  
care îşi schimbă poziţia dacă valorile tensiunii de intrare sunt mai mari sau mai mici decât 
valorile determinate. 
Schema de montaj arată trei puncte de contact desemnate de a, b şi c la care este conectat 
tranzistorul fotosensibil. Odată ce tranzistorul a fost conectat la bornele a şi c, releul se 
declanşează când iluminatul e întrerupt sau în întuneric. Rezistenţa îşi modifică valoare în funcţie 
de iluminare. Dacă suprafaţa transparentă este expusă la o luminozitate puternică, valoarea 
rezistenţei este în jur de 1kW. Urcă la 1MW şi mai mult în semi-obscuritate. 
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Modificările tensiunii se calculează după legea lui Ohm.  
 

 
 
Uges = tensiunea de funcţionare (9V) 
Rges = rezistenţa totală a circuitului (Rp + Rldr= 
Rldr = Rezistenţa tranzistorului fotosensibile 
Iges = curent pentru Uges = 9V 
Rp = rezistenţa potenţiometrului de pildă = 10 KΩ = 10.000 Ω 
 
Exemplu de calcul  
Rezistenţa fotosensibilă este acoperită, valoarea sa este în jur de 1MΩ, valoarea Rp este de 10 
MΩ. După legea lui Ohm, obţineţi pentru Uldr: 
 

 
 
Dacă rezistenţa este expusă la o lumină puternică, valoarea sa este în jur de 1 KΩ. Uldr este deci: 
Uldr = Iges . Rldr 
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Dacă rezistenţa fotosensibilă este mai puţin iluminată, valoarea sa este de circa 1,9 KΩ şi Uldr 
este de: 
 

 
Dacă rezistenţa este foarte puţin iluminată, valoarea ajunge 1,5 KΩ iar Uldr: 
 

 
 
Modificarea iluminării este extrem de importantă, Uldr trece practic de la 0.8 la 8,9 V. Dacă 
modificarea iluminării este mai mică, diferenţa de tensiune nu este mai mare de 0,26 V de pildă. 
Pentru a obţine mici variaţii de luminozitate (schimbarea tensiunii), trebuie apelat la o „basculă 
Schmidt”. Aceasta are proprietatea de a se aprinde când tensiunea de intrare e un pic mai mică 
decât tensiunea la care se aprinde din nou. Acest spaţiu între pragurile comutatorului permit 
evitarea oricăror slăbirii tensiunii releului. 
Tensiunea de ieşire se schimbă deodată imediat ce tensiunea de intrare trece de o anumită 
valoare. Viteza cu care tensiunea de intrare se schimbă contează foarte puţin. Este important 
oricum ca această să atingă valoarea-prag.  
Tensiunea de ieşire măsurată de colectorul T2 nu poate accepta independent de tensiunea de 
intrare, decât două valori.  
Înainte de a discuta despre aceste proprietăţi, trebuie să ne interesăm de mai întâi de efecte. Să 
presupunem că tensiunea măsurată la baza T1 este foarte slabă şi rezistenţa fotosensibilă e 
iluminată, ceea ce înseamnă că impedanţa sa este joasă. 
Tranzistorul T1 este blocat, ceea ce înseamnă că liniile emitent-colector se comportă ca şi nişte 
întrerupători deschişi.  
Colectorul T1 prezintă o tensiune în jur de 8V. În această stare de comutare, baza T2 primeşte 
prin R2 şi R4 o tensiune pozitivă. Tranzistorul T3 este conducător şi linia emitent-colector se 
comportă ca un întrerupător închis. În aceste condiţii, tensiunea de bază este atât de slabă încât 
tranzistorul rămâne în poziţie blocată. 
Releul prezent pe linia colectorului nu este comandat şi contactele sale rămân în poziţie de 
întrerupere. 
Starea comutatorului descrie modificările survenite la introducerea rezistenţei fotosensibile în 
obscuritate. În acest caz, valoarea rezistenţei intră în punctul a şi punctul c creşte, ceea ce 
înseamnă că tensiunea măsurată la nivelul rezistenţei fotosensibile creşte de la 0,9 la 1,4V. 
După cum ştiţi, curentul de la bază circulă numai dacă tensiunea bază-emitent UBE atinge o  
putere de circa 0,65V. Aceasta ajunge pentru a pune tranzistorul T1 în poziţie „conductor”.Cum 
T1 este de acum încolo în mers, tensiunea colectorului său atinge în jur de 1V şi T2 se blochează. 
Tensiunea colectorului lui T2 creşte de acum la circa 6,5V şi tensiunea măsurată la nivelul 
rezistenţei R8 scade la 0,7V. T3 se pune în funcţiune şi releul se iniţiază. 
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Dacă rezistenţa este din nou iluminată, impedanţa sa scade şi T1 se blochează. Tensiunea 
colectorului creşte. T2 se pune în poziţie „conductor” şi creşte. Ceea ce întăreşte procesul de 
închidere a lui T1 şi circuitul este trecut pe altă poziţie.  
 
Descrierea părţilor componente 
Dioda, LED – diodă luminoasă, tranzistor, releu, rezistenţă ohmică; există mai multe modele: 
rezistenţă cu valoare constantă, rezistenţă reglabilă (potenţiometru reglabil), LDR – rezistenţă 
fotosensibilă. 
 
Rezistenţă cu valoare constantă 
 
Rezistenţele cu valoare constantă sunt adesea prezente în circuitele electronice, ele determină 
(limitează) valoarea curentului şi tensiunii şi folosesc la determinarea punctului de funcţionare 
dinamică a unui tranzistor sau circuit complet. Rezistenţele cele mai utilizate sunt cilindri mici 
cu cca 10 mm lungime cu un fir de conectare la extremităţi. Intensitatea lor maximă admisă este 
de o,20W. 
Puterea rezistenţei este în principiu indicată de un cod de culoare. Acesta se compune cel mai 
adesea din inele de culoare, care indica valorile rezistenţei. Valoarea în Ohmi rezistenţei este 
dată de aceste inele.   
Inelele de culoare trebuie citite de la dreapta la stânga. Inelul de toleranţă (argintiu sau auriu) 
argint 10% sau 5% este întotdeauna mai în spate, deci la dreapta citirii. Acesta indică cu câte 
procente poate depăşi valoarea rezistenţei valoarea nominală. De pildă, la o rezistenţă de 4700 Ω 
(4,7 KΩ). Ea are un inel galben, violet, roşu şi inelul de toleranţă auriu. 
 
Multiplicator  
Sensul citirii inelelor 
 
 

 
 

simbolul unei rezistenţe 
 
 
 
 
Inel                    1. Inel             2. Inel       3. Inel – nr de zerouri   4. Inel-toleranţă 
 
Negru                  0                           0                          -                    Culoare: 
Maro                    1                          1                          0                      maro: 1% 
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Roşu              2                              2                              00             roşu: 2% 
Oranj             3                              3                             000            galben: 5% 
Galben          4                               4                           0000            argintiu: 10% 
Verde           5                                5                           00000           fără: 20 
Bleu             6                                6                          000000 
Violet          7                                7  
Gri               8                                8 
Alb               9                               9 
 
Galben                    violet                roşu         auriu 

 
 
Rezistenţă reglabilă (potenţiometru reglabil) 
 
Pe lângă rezistenţele cu valori constante există rezistenţele cu valori reglabile. Valoarea lor 
nominală este aproape întotdeauna indicată prin cifre şi valoarea lor maximală poate fi reglată. 
Potenţiometrul reglabil cu două conexiuni legate la extremităţile rezistenţei plate şi la o alta. Ele 
sunt necesare pentru a atribui circuitului un mod de exploatare determinat. 
Valoarea ohmică fixă a rezistenţei în formă de inel se găseşte la nivelul celor două conexiuni 
externe. Potenţiometrul reglabil poate constitui de asemenea un repartitor de tensiune cu care 
reglăm coeficientul de repartiţie. Rezistenţele reglabile nu au doar o tijă (axă) ci o placă turnantă 
cu condiţia să aibă o fantă.  
 
 
Simbolul unui potenţiometru reglabil 
 

 
 

Rezistenţă fotosensibilă 

Rezistenţele fotosensibile (LDR, Light Dependant Rezistor – rezistenţa fotosensibilă) sunt semi-
conductori a căror rezistenţă descreşte în funcţie de lumină. Ele funcţionează independent de 
sensul curentului şi pot fi utilizate şi la curent continuu şi alternativ. Rezistenţa fotosensibilă 
folosită ca repartitor de tensiune este aproape întotdeauna cuplat la o rezistenţă simplă sau 
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reglabilă. Rezistenţa fotosensibilă este montată într-o fereastră de plastic transparent, cu o 
structură reticulară şi are doi conectori ca o rezistenţă. Polaritatea nu are nicio importanţă. 

 

 

 

  

Tensiunea U diminuată de lumină 

 

 

Tensiunea U crescută de lumină 

 

Rezistenţa cu impedanţă mare (de obscuritate) 

La întuneric (după circa un min.) valoare rezistenţei este de 1 MΩ la 20 de MΩ.  

Rezistenţa de lumină (valoarea rezistenţei la lumină) 

Expusă la o lumină în creştere, ea îşi poate diminua valoarea până la câţiva ohmi (100Ω la 2 
KΩ). 

Pentru că rezistenţa îşi schimbă valoarea rapid, ea nu este potrivită pentru circuite rapide. Ele 
sunt foarte sensibile, la variaţiile mici de luminozitate. Această proprietate permite montajul pe 
barierele fotoelectrice sau pe alte circuite are reacţionează la variaţiunile de luminozitate.  
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Dioda este o componentă dotată cu o joncţiune pn. Conectorul situat la polul pozitiv se numeşte 
anod şi cel de la polul negativ, catod. Catodul este desemnat printr-un inel. Dacă are mai multe 
inele, primul desemnează catodul. 

 

În funcţie de sensul tensiunii aplicate, dioda lasă să treacă curentul sau îl blochează. O diodă 
trebuie să fie integrată în circuit respectând polaritatea.  

Controlul diodei 

Diodele - ca şi toate semiconductoarele – sunt fie operaţionale, fie defecte: pentru a le controla, 
puteţi folosi un ohmetru. Când conectăm o diodă pentru a-i testa continuitatea, ohmetrul trebuie 
să – în funcţie de polarizarea conexiunilor – nu afişeze nimic sau să afişeze rezistenţa infinită. 
Dacă ohmetrul afişează de două ori continuitatea, aceasta semnifică faptul că dioda este scurt-
circuitată şi nu este de folos. Dacă ohmetrul nu afişează nimic de două ori, înseamnă de 
asemenea, că este defectă.  

 

Circuit de test şi de control. Dioda l-a trecut cu bine. 

LED-ul poate fi înlocuit cu o lampă. 

 
 
Dioda în stand by, LED-ul e aprins 
LED‐urile sunt diode care difuzează lumină când aplicăm o tensiune polarizată în sens de trecere. 
Tensiunea directă a unei diode roşii est ede cca. 1,6 – V, a unei diode verzi şi galbene de cca. 2,4 
-3,2 V. curentul direct este în medie de 20 mA, sau mai degrabă mai mic. Important: un LED nu 
trebuie niciodată pus în funcţiune fără rezistenţă înseriată. 
Această rezistenţă limitează curentul prin dioda luminoasă. Valoarea rezistenţei este determinată 
de tensiunea de funcţionare prezentă şi se calculează astfel:  
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Rv- rezistenţă serie  
Ub – tensiune de funcţionare prezentă 
Uled - tensiune directă de la LED (după culoare) 
Iled- curent direct max. 20 mA 
 
Tensiunea directă este pentru LED 
Roşu: valoare medie 1,6 max. 2V 
Oranj: valoare medie 2,2 max. 3V 
Verde: valoare medie 2,7 max. 3,2V 
Galben. Valoarea medie 3,4 max. 32,V 
În exemplul următor, un LED roşu este pus în funcţiune cu o tensiune de funcţionare de 12V: 
 

 
 
Înainte de a conecta un LED la o tensiune continuă polaritatea trebuie mai întâi determinată. 

simbolul unui LED 
 

branşament cu rezistenţă în serie 
 
Pentru a facilita identificarea, majoritatea producătorilor folosesc diferite fire de conectare. Firul 
scurt semnifică cel mai adesea catodul, (-) şi firul lung anodul (+). Conexiunea catodului este 
semnalată grafic printr-o vedere de sus asupra unui LED. 
 

    
 
Dar, cum nu toţi producătorii se limitează la acest tip de reprezentare grafică este recomandat să 
verificaţi polaritatea. Astfel: 
Conectaţi un LED la o tensiune de funcţionare de circa 5V(baterii de 4,5 V sau 9 V) via o 
rezistenţă de circa 270Ω. 
Dacă un LED luminează este pentru că un catod al LED-ului este corect conectat. Dacă LED-ul 
nu se aprinde este din cauză că nu a fost corect conectat şi trebuie inversate conexiunile. 
 

 
LED-ul este branşat în sens invers şi nu iluminează.  
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LED-ul este branşat direct şi LED-ul funcţionează.  
 
Tranzistorul 
Tranzistorii sunt semiconductori folosiţi pentru regularizarea cablării. Un tranzistor are trei 
conexiuni: bază, colectorul emitentului şi poate al modelului NPN sau PNP: un NPN are în 
principiu nevoie de o tensiune pozitivă la nivelul bazei şi colectorului. PNP-ul primeşte o 
tensiune de funcţionare negativă pentru a regla datele sale de funcţionare la nivelul bazei şi a 
colectorului. 
 
Schema unui tranzistor NPN 

 
 
Schema de cablare a unui tranzistor PNP 

 
 
Semnificaţii: 
 
E – emiţător 
B – bază 
C – colector 
 
Diferenţa dintre schema cablajului se află la nivelul săgeţii emiţătorului. În acest caz, săgeata 
indică sensul curentului în cazul tranzistorului NPN, săgeata indicând sensul curentului pornind 
de la bază, iar în cazul tranzistorului PNP ea se îndreaptă spre bază.   
 
Controlul tranzistorilor 
Un instrument de măsură multifuncţional cu vârf, disponibil în comerţ, este suficient pentru a 
controla funcţionarea tranzistorilor. Controlul se face în ohmi.  
Ţineţi vârful de încercare al ohmetrului contra bazei şi aplicaţi celelalte vârfuri de verificare pe 
colector şi apoi pe emiţător. Ohmetrul trebuie să constate că la nivelul a două conexiuni există 
continuitate sau o rezistenţă, după polaritate. Inversaţi acum conexiunile ohmetrului. Tranzistorul 
trebuie să se manifeste invers, însemnând că el funcţionează corect. În circuitul integrat, 
tensiunea bază-emiţător nu trebuie să depăşească 0,7V. Dacă tensiunea este superioară, 
tranzistorul este defect. Rezistenţele de bază limitează tensiunea de bază pentru fiecare circuit. 
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Vedere de sus de la cca. 5m. 
 
 
Releul 
Releul joacă totodată rolul de circuit. În mai multe situaţii poate fi înlocuit prin componente 
moderne (tranzistori de putere, tiristori). 
Utilizarea unui releu nu pune nici un fel de probleme. Electromagnetul unui releu are un nucleu 
de fier moale înconjurat de o bobină. Dacă bobina primeşte curent, un câmp magnetic se 
formează şi induce şi închide contactele care sunt fixate.  
Un releu de 1 UM cuprinde un contact rupt, închis pentru că releul nu primeşte tensiune, şi un 
contact de închidere, care se pune singur în contact cu bobina, când se află sub tensiune.  

 
 
Schema unul cablu de releu de 1 x Um.  

 
Lumina 2 se aprinde în stadiu de repaus şi stinge când releul este blocat. 
 
Cablajul 
 
Acum că sunteţi familiarizaţi cu diferitele componente, puteţi trece la cablaj. Pentru acesta 
trebuie să aveţi un aparat de lipit şi sârmă de sudat. Nu folosiţi grăsime, clorat de zinc sau pastă 
decapantă, deoarece sunt acide. Aceste materiale sunt conductoare şi produc scurt-circuite. 
 
Caracteristici tehnice 
Tensiunea de funcţionare: 9-12V 
Intensitatea curentului absorbit: 10mA 
Dimensiuni: 80x50mm 
 
Generalităţi despre realizarea unui circuit 
 
Un montaj atent reduce considerabil riscurile de disfuncţionalităţi. Controlaţi fiecare etapă, 
fiecare legătură de două ori!Lucraţi cu atenţie şi nu vă grăbiţi! Urmăriţi întocmai instrucţiunile. 
Respectaţi inelele de culoare ale rezistenţelor, pentru că ele pot fi confundate uşor. 
Fiţi atenţi la valoarea condensatorilor!  
 
Remarcă 
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Acest kit a fost realizat de mai multe ori ca şi prototip şi testat înainte de a fi produs. Nu este 
produs în serie numai când funcţionează perfect.  
Pentru a asigura o funcţionare optimă, divizaţi montajul în două etape: 

1. Montajul componentelor pe plăcuţă 
2. Testul de funcţionare 

 
Asiguraţi-vă că piesele sunt lipite fără nici un interval. Tăiaţi firele de conexiune care 
depăşesc nivelul admis.  
 
Lipirea 
Dacă nu sunteţi maeştri în lipit, aveţi grijă să respectaţi următoarele indicaţii:  
1. Pentru a lipi circuitele electronice, nu folosiţi pasat decapantă sau lichid decapant. 

Acestea conţin un acid care distruge circuitele.  
2. Nu folosiţi decât cositor pentru uz electronic. 
3. Folosiţi un mic pistol de lipit de o putere de 30 de W.  
4. Lipirea nu trebuie să dureze decât câteva secunde.  
5. Pentru a lipi, puneţi capul pistolului cu cositor pe punctul de sudură, atingând 

simultan şi firul piesei. Imediat ce cositorul începe să se coloreze, ridicaţi pistolul.  
6. După lipire nu mişcaţi piesele cca. 5 secunde. 
7. După lipire, picioruşele pieselor trebuie tăiate cât de scurt posibil. 
8. La sudarea semi-conductoarelor, LED-urilor, ICs-urilor, timpul de sudat nu trebuie să 

fie mai mare de 5 sec. altfel componentele se pot deteriora.  
9. După ce aţi terminat lipirea, verificaţi fiecare circuit. 

 
1.1 Rezistenţele 

 
Rezistenţele folosite la acest kit sunt de carbon. 
Toleranţa lor este de 5%. Sunt marcate prin inele colorate. Acest tip de rezistenţe au de obicei 4 
inele. Citiţi culorile de la stânga la dreapta. 
 

 
 
1.2 Diodele 

Introduceţi picioruşele diodei în găurile corespunzătoare de pe plăcuţa de circuit conform 
schemei. Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă. 
Aplecaţi apoi la circa 45 de grade până o lipiţi, dar aveţi grijă să nu cadă de pe circuit. Tăiaţi 
apoi picioruşele cât mai scurt. 
 

 
Diodă cu siliciu 
 

1.3 Tranzistorii 
Instalaţi tranzistorii conform schemei şi lipiţi-i! Aveţi grijă ca lipirea să nu dureze prea mult 
ca să nu se distrugă tranzistorii de le supra-încălzire. 
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1.4  Potenţiometrul-trimmer 

Lipiţi potenţiometrul pe circuit. 

 

1.5 Lipirea fişelor 

 

Introduceţi picioruşul piesei pe circuit. 
Lipiţi LED-ul respectând polaritatea sa. Picioruşul mai scurt este catodul. Ţinând LED-ul în 
lumină se poate observa electrodul mai gros care se găseşte lângă catod.  
Lipiţi mai întâi un picioruş ca să fiţi sigur că este bine fixat. Apoi lipiţi-l pe celălalt. 
LD1 – roşu de diametru 5mm 

 
Dacă nu sunteţi siguri de polaritatea unui LED, faceţi un test: 
Conectaţi LED-ul la o tensiune de funcţionare de 5V, prin intermediul unei rezistenţe de 270R. 
dacă LED-ul se aprinde înseamnă că aţi conectat corect catodul, dacă nu trebuie inversat.  
 

 
LED-ul este conectat invers, deci beculeţul nu arde. 
 

 
LED-ul este conectat direct, deci becul se aprinde. 
 
1.7 Releul 
Lipiţi picioruşele releului pe placă. 
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1.8 Rezistenţe fotosensibile 
La final, lipiţi rezistenţa fotosensibilă cu picioruşele de lipire a şi c. Nu trebuie respectată o 
polaritate anume.  
 
LDR – rezistenţă fotosensibilă (LDR 03,05,07 sau echivalent) 
Înainte de apune circuitul în funcţiune, verificaţi toate componentele dacă sunt bine legate. 
Majoritatea kit-urilor returnate ca fiind defecte nu funcţionau din cauza proastei suduri. 
Schema cablajului 

 
Schema componentelor 
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2. Etapa a doua 
Branşarea/Punerea în funcţiune 
 
2.1 Odată montajul încheiat, verificaţi ansamblul pentru a vedea eventualele erori. 
Asiguraţi-vă că alimentarea kit-ului se face cu o tensiune filtrată generat sau de la o baterie 
capabilă să furnizeze intensitatea necesară. Nu folosiţi încărcătoare de maşină! Pericol de 
moarte! 
2.2 Conectaţi fişele cu + şi – la tensiunea de funcţionare care trebuie să fie de 9 sau 12V, 

respectând polaritatea.  
2.3 Conectaţi acum un instrument de măsură. Gama de măsură trebuie să se situeze între 10 

şi 20 de V. 
2.4 Întoarceţi potenţiometrul într-un sens şi altul. Puteţi citi astfel diferite tensiuni: 0,4 la 9 V.  
2.5 Dacă până aici totul e în regulă verificaţi celelalte erori posibile. 
2.6 Dacă releul nu funcţionează şi becul nu se aprinde, sau rămâne permanent aprins, scoateţi 

aparatul de sub tensiune.  
 
Lista posibilelor erori  
 
Verificaţi fiecare punct! 
- Înainte de orice verificare, deconectaţi circuitul. 
- Aţi respectat polaritatea? 
- Tensiunea de funcţionare este cuprinsă între 9 şi 12V? 
- Dacă aveţi un bloc de alimentare verificaţi dacă tensiunea este corect polarizată. 
- Rezistenţele sunt lipite conform valorilor lor? 
- Aţi respectat polaritatea la diodă? Inelul care simbolizează catodul este la locul lui? 
- Tranzistorii sunt corect lipiţi?  
- Aţi respectat polaritatea LED-ului? Catodul LED-ului D1 trebuie orientată spre T3. 
- Nu cumva este un scurt circuit pe fir?  
- Verificaţi fiecare punct de sudură.  

 
2.7 Odată verificate aceste lucruri, branşaţi circuitul reia procedura de pornire. Dacă nicio 

piesă nu a suferit defecţiuni, circuitul trebuie să funcţioneze. 
 
Determinarea tensiunii în „bascula” lui Schmitt 
 
Întoarceţi potenţiometrul P1 la stânga, apoi lent spre stânga, apoi încet spre dreapta. La o 
tensiune de 1,2V, releul se va porni. Întoarceţi acum potenţiometrul în direcţia opusă până ce 
releul se întrerupe din nou. Tensiunea va fi acum în jur de 1V. 
 
U intrare – 1,2V 
U ieşire – 1,0V 
U Schmitt – 0,2V 
Conectaţi acum instrumentul de măsură la colectorul T2. Acesta este la ieşirea din bascula 
Schmitt. Întoarceţi potenţiometrul spre stânga până când releul se întrerupe şi LED-ul se 
stinge. Instrumentul afişează 1,4V. Ascundeţi lent rezistenţa fotosensibilă. Instrumentul va 
afişa  6,4V. O tensiune intermediară nu poate fi obţinută la o lumină uşor variabilă. Aceste 
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măsuri demonstrează clar că bascula Schmitt se blochează imediat în caz de  variaţie lentă a 
intensităţii luminoase.  
 
Aplicaţii 
 
Barieră fotoelectrică 
Dacă rezistenţa electrică e conectată la a şi c, releul se blochează în caz de întrerupere a 
razelor luminoase. 
 
Întrerupător termostatic 
Dacă înlocuiţi rezistenţa fotoelectrică cu o rezistenţă NTC veţi putea utiliza circuitul pentru a 
controla temperatura. Un model de circa 20 KΩ  este echivalentul a 20 de grade Celsius.  
Dacă inversaţi rezistenţa fotoelectrică cu potenţiometrul P1, releul se blochează imediat ce 
rezistenţa fotoelectrică este iluminată. Când lumina se întrerupe releul se declanşează şi 
aprinde un avertizor sonor. 
 
Întrerupător crepuscular 
Acelaşi circuit poate fi folosit ca întrerupător crepuscular. Puteţi aprinde sau stinge o lumină 
automat.  
 
Disfuncţiuni 
 
Dacă credeţi că aparatul nu poate fi folosit fără riscuri, scoateţi-l de sub tensiune şi nu-l lăsaţi 
la întâmplare. 
Acelaşi lucru e valabil când: 

- Aparatul e vizibil defect 
- Când aparatul nu funcţionează 
- Când elementele sale sunt desfăcute 
- Când liniile de joncţiuni sunt vizibil afectate 

 
Garanţie 
Produsul are o garanţie de un an. Pentru că nu avem cum să influenţăm montajul, putem asigura 
garanţia că toate componentele sunt în stare de funcţionare. 
Garanţia se pierde dacă nu sunt respectate aceste instrucţiuni.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 




