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Voltmetru digital – VM05 

Produsul prezentat constã dintr-un voltmetru digital de tensiuni continue cu cap de scalã minim 200 mV afiºând pe 

3,5 digiþi ºi semn. Pentru a-l realiza trebuie numai sã plasaþi componentele cu multã atentie dupã schema de amplasare din 

figura de mai jos ºi lista de corespondenþã din tabelul 1 ºi totodatã sã plasaþi ºtrapurile S1, S2, S3 si SZ în locurile indicate; 

R3 se scurtcircuiteazã - similar cu S3 - iar R13 se amplaseazã pe partea cu lipituri. Cele douã plãci de cablaj imprimat - A1 ºi 

A2 - se vor lipi una de cealaltã dupã ce componentele vor fi fost cositorite, astfel:  

a) placa A2, cu afiºoarele lipite pe ea, se aºeazã orizontal pe o suprafaþã planã; 

b) perpendicular pe ea se aºeazã placa A1 astfel încât contactele de la marginea celor douã 

plãci sã fie unul în dreptul celuilalt (vezi figura alãturatã); 

c) se cositoresc pentru început contactele de la margini, verificându-se dacã cele douã plãci 

sunt în continuare perpendiculare; rând pe rând, se cositoresc celelalte contacte. 

Alimentarea voltmetrului se poate face fie direct de la o sursã de 5 V, caz în care nu 

se monteaza CI2, scurtcircuitându-se pinii 1 cu 3, fie de la o sursã de 8...15 V, caz în care 

este nevoie de CI2; curentul consumat este de max. 90 mA. Componentele R7,8, T2,3, 

C9..11, D2,3 formeazã un convertor de tensiune negativã dintr-o tensiune pozitivã. Dacã 

tensiunea de care dispuneþi este mai mare, în orice caz nu mai mare de 35 V care este tensiunea maximã de lucru a 

stabilizatorului, acesta va trebui montat pe un radiator corespunzator. Cu bornele Hi si Lo scurtcircuitate afiºoarele indicã 

max. +/-002. 

Pentru calibrare se aplicã la bornele de intrare o 

tensiune cunoscutã, apropiatã de, ºi mai micã decât 200 

mV ºi se regleazã rezistenþa variabilã R5 pânã când 

afiºorul indicã valoarea respectivã (tensiunea între pinii 

35 ºi 36 ai circuitului integrat fiind de cca. 100 mV). Dacã 

tensiunea aplicatã la bornele de intrare este mai mare 

decât capul de scalã - în cazul nostru 200 mV - atunci 

toate cifrele se sting rãmânând aprinsã doar cifra miilor, 

indicand unu. 

Pentru a avea o deplinã satisfacþie în folosirea 

montajului la adevãratele sale performanþe (þineþi cont cã 

ultimul digit reprezintã sute de microvolþi !!) vã sfãtuim sã 

ecranaþi componentele C1..3 ºi R11 cu o bucatã de tablã 

de FIER cositoritã, tãiatã la dimensiunile corespunzatoare 

ºi prinsã de cablaj prin cositorire în punctele marcate cu 

„C“. Deasemenea, puteþi sã mai protejaþi montajul cu 

douã bucãþi de tablã de FIER cositoritã (sau vopsitã) 

prinse de o parte ºi de alta a cablajului în punctele notate 

„A“; aceste bucãþi de tablã þin locul ºi unui ecran 

suplimentar. Tot în aceste puncte puteþi sã prindeþi 

montajul cu ºuruburi de un ºasiu, ca de altfel ºi în 

punctele notate cu „B“. Prin gãurile notate cu „D“ puteþi 

trece ºerpuit firele de alimentare ºi de mãsurã - acestea 

din urmã fiind de fapt un cablu ecranat - astfel încât sã fie 

protejate lipiturile. 

Se poate modifica capul de scalã veche (Sv) cu unul nou 

(Sn) daca se scoate scurtcircuitul de sub rezistenta R3 si 

se amplaseazã rezistenþele R2 si R3 de valorile rezultate 

din urmãtoarea formulä, þinând cont cã noua impedanþã 

de intrare este circa R2+R3: 

 

                  Sn = Sv(R2+R3)/R2 
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Pentru a se putea citi coerent afiºajul puteþi sã aprindeþi unul dintre punctele zecimale corespunzãtor scalei alese 

prin montarea NUMAI UNUI ºtrap în una din poziþiile indicate SZ, SS si SM; intensitatea luminoasã a punctului zecimal este 

invers proporþionalã cu valoarea rezistenþei R13. Astfel dacã se doreºte ca noul cap de scalã sã fie 20 V ºi impedanþa de 

intrare de 1 M atunci R2=10 k, R3=990 k ºi se amplaseazã strapul SS. 

 

 
TABEL 1                

componentã R1,2 R4 R5 R6 R7,8 R9 R10 R11 R12 R13 C1 C2 C3,4 C5..7 C8 

valoare 1M 100k 2k2 270 22k 33k 120 51k 6k8 1k 470n x 220n 100n 120p 

componentã C9 C10,12 C11 D1 D2..5 T1,2 T3 IC1 IC2 AZU, AMS  

valoare 47n 330 10 DZ5V6 DUS NPN PNP 7107 7805 doi digiþi anod comun  

 

Legenda tabelul 2: DUS: orice dioda redresoare cu siliciu; NPN/PNP: orice tranzistor cu siliciu de tip NPN / PNP. 

 

 

 

 

 


