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1. Principiul lucrării 

Traductorul de curent continuu, al cărui principiu de funcţionare este 

prezentat mai jos, este un element component al unor sisteme destinate reglării proceselor 

rapide, cum sunt de exemplu acţionările electrice, caracterizate prin constante de 

timp mici (de ordinul fracţiunilor de secundă). 
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Funcţia principală a traducătorului de curent consta în conver sia curentului 

de măsurat, care poate avea domenii de variaţie foarte diverse, într -un semnal 

unificat. Totodată traductorul trebuie să asigure separarea galvanică între 

instalaţia de forţă funcţionând la tensiune înaltă, în cadrul căreia este generat 

curentul, şi circuitele echipamentelor de măsurare şi de automatizare care, fiind 

alimentate la tensiuni relativ joase, au un grad de izolaţie mai scăzut. De asemenea 

elementul de intrare find un sunt este posibil ca o boma a acestuia să nu fie 

permis a fi legată la masa aşa cum se prevede în circuitul de ieşire. Pentru a putea realiza 

separarea galvanică prin transformator este necesară conversia semnalului continuu în semnal 

alternativ. Ca urmare traductorul comporta o schemă cu modulare-demodulare. 
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Schema functională a traductorului de curent continuu Ux-TC 2a este prezentata in figura l. 

 

I. Scopul lucrării 

II. Noţiuni teoretice 

III. Desfăşurarea lucrării 
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Curentul continuu I este transformat în tensiune continua Ui de către şuntul S plasat în 

circuitul în care se măsoară curentul. Modulatorul M, comandat de oscilatorul 0 prin 

intermediul transformatorului de comandă TrC, transforma semnalul continuu Ui în 

semnal dreptunghiular care se aplică transformatorului Tn. Acest transformator 

are rolul de a decupla galvanic intrarea de ieşirea traductorului. Tensiunea din 

secundarul transformatorului În este redresata dublă altemanta de către demodulatorul 

DM comandat şi el, sincron cu modulatorul, de către oscilatorul 0 prin 

intermediul transformatorului TrC. Tensiunea de la ieşirea demodulato rului este 

netezita de filtrul F şi amplificată de amplificatorul operaţional A. Totodată 

oscilatorul, de tip astabil, fumizează, prin TrC, tensiunea alternativă sursei continue STC 

care alimentează amplificatorul A. Transformatorul TrC asigura separarea galvanică a 

tensiunii de alimentare a oscilatorului (care poate fi continuă de 24V sau altemativa 

de 220V prin intermediul unui bloc de redresare) de tensiunea de intrare şi de tensiunea 

de ieşire. 

Corespunzător valorii şi polarizării tensiunii de intrare 0 ....±75mv 

traducătorul fumizează la ieşire un semnal unificat de tip tensiune continua 

0....±10V pe o rezistenţă de sarcina de minim IKQ. 

Rezistenţa S se dimensionează în aşa fel încât la valoarea maximă Imax a 

curentului de măsurat să coresounda o tensiune (Ui)max = 75mV şi de aceeaşi 

particularitate cu curentul. 

Schema electrică de principiu a traductorului de curent continuu Ux -TC 

2a este prezentată în figură 2, iar diagrama corespunzătoare de semnale în figură 3. 

Modulatorul M este compus din două comutatoare cu tranzistoare 11-13 şi 

T2-T4 comandata în antifaza, prin înfăşurările secundare 1-1' şi 2-2' ale 

transformatorului ml, de către oscilatorul 0. Pentru o semialternanta a semnalului 

generat de oscilator conduce perechea T1-T3 iar pentru cealaltă senialtemanta 

perechea T2-T4. Astfel, tensiunea continua Ui care transformată în tensiuni 

dreptunghiulare UEF Şi UPG de amplitudine Ui şi frecvenţa egală cu frecvenţa oscilatorului. 

Cele două tensiuni UEF Şi UFG se transmit prin transformatorul m2, obţinându-se în 

secundar tensiunile UE'F Şi UF'G. Demodulatorul este compus din două 

comutatoare cu tranzistoare T5-T7 şi T6-T8. Comutatorul T5-T7 este comandat de 

către oscilatorul 0 prin înfăşurarea secundară 7 -7' a lui ml, în antifaza cu comutatorul 

T1-T3. Deoarece transformatorul m2 introduce un defazaj de 1800 rezultă că, în fond, 

comutatoarele T1— 13 Şi T5 —T7 lucrează sincron. Analog, comutatoarele T2 - 

14 Şi T6 —18 lucrează sincron. Prin conectarea celor două comutatoare ale 

demodulatorului, între punctele M şi N (Fig.2.) de obţine tensiunea UF ,redresata 

dublu alternanta. Din cauza timpilor de comutaţie ai tranzistoarelor şi a 

întârzierii introduse de transformatorul m 2, tensiunea UNIN nu este netedă (Fig.3.), în 

scopul netezirii ei introducadu-se filtrul trece jos r9 — K6, r10 — K7.Tensiunea Upn de la 

ieşirea filtrului este amplificată de amplificatorul operaţional integrat A. Amplificarea 

acestuia poate fi stabilită din exterior prin conectarea unei rezistente corespunzătoare de 

reactei r12 între bornele 1 - 2. De asemenea există posibilitatea unei filtrări suplimentrare prin 

introducerea din exterior a unui condensator pe reacţia amplificatorului operaţional 
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(condensatorul Kg între bomele 3 - 4.) 

Tenisunea de ieşire U poate fi culeasă între punctele E1 — E3 (punct de masă), 

direct la ieşirea amplificatorului operaţional A, sau, prin potenţiometrul r14, între 

punctele E2 — E3). 

În afară de funcţia de comandă a comutatoarelor cu tranzistoare, oscilatorul 0 

alcătuit din tranzistoarele 19 — T10, mai are rolul şi de a furniza, prin transformatorul m/, 

tensiunea alternativă necesară sursei duble de alimentare cu tensiune +1-15 V cc a 

amplificatorului operaţional. 
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2. Schema si montajul de lucru 

3.1. Se realizează montajul din figura 4 unde: 

- SCS sursa de curent continuu stabilizată;  

- RV — reostat 160E2 

- S — sunt 112 

− A — ampermetru de cc, clasa 0,5; 

− TC — traductor de cc Ux —TC 2a; 

− STS sursa de tensiune stabilizată continua 0 -30 V; 

- V — volmetru clasa 1, rezistenta internă de 20 K1-2/ V; 

- R — cutie de rezistenţă decadica;  

- Ro — rezistenţa 11(Q; 

- K — comutator bipolar; 
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IV. Temă de casă 
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3. Chestiuni de studiat  

2.1. Ridicarea caracteristii statice intrare-iesire pt RA = GO. Se va studia şi interpreta 

abateri le caracteristii reală în raport cu cea ideală. 

2.2. Verificarea simetrei în funcţionare prin schimbarea polarităţii 

semnului de intrare. 2.3. Studierea influenţelor variaţiilor impedanţei de 

sarcină şi a tensiunii de alimentare asupra semnalului de ieşire. 

2.4. Oscilografierea semnalelor de la ieşirile diverselor blocuri componente ale 

traductorului şi compararea cu cele teoretice prezentate în Fig.3. Se va 

studia efectul filtrării. 2.5. Determinarea lărgimii de bandă. 

2.6. Determinarea regimului tranzitoriu. 
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V. Anexă 


