
Měření vlastností lineárních stabilizátorů

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.



Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních sta-
bilizátorů – základní stabilizátory se zenerovou diodou, zpětnovazební stabilizátor s tran-
zistory a operačním zesilovačem. Pro uvedené typy stabilizátorů jsou hlavními úkoly:
(a) změření a vykreslení převodních charakteristik a zjištění odpovídajících hodnot či-
nitelů stabilizace a (b) změření a vykreslení zatěžovacích charakteristik a z nich výpočet
velikostí vnitřních odporů stabilizátorů v napěťovém i proudovém režimu.

1. Popis přípravku

Přípravek obsahuje jednak vlastní stabilizátory pro měření, které se přepínají pomocí
spojek a dále je na přípravku realizována elektronická zátěž – řízený proudový zdroj pro
měření zatěžovacích charakteristik. Celkové zapojení přípravku je uvedeno na obrázku 1 (a)
a rozložení součástek na plošném spoji na obrázku 2.

Obrázek 1: Celkové zapojení přípravku lineárních stabilizátorů

Obrázek 2: Celkový pohled na plošný spoj a rozložení součástek přípravku
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Přípravek se napájí z laboratorního zdroje, který se připojuje na zdířky B1 (+15V)
a B2 (GND – reference). Dioda D3 tvoří jednoduchou ochranu proti přepólování (před-
pokládá se napájení zdrojem s proudovým omezením). V pravé části celkového schématu
přípravku je uvedeno zapojení elektronické zátěže. Ta je tvořena obvodem s tranzistorem
T6, který je buzen referenčním napětím z IO2 přes potenciometr P1. Tímto potenciome-
trem se ovládá proud tranzistorem T6 a tím i zatěžovací proud. Výstupní napětí se měří
na svorce OUT1 a zatěžovací proud se měří jako úbytek napětí na rezistoru R13, a to
buď dalším měřicím přístrojem na výstupu OUT2 nebo stejným přístrojem jako výstupní
napětí po stlačení tlačítka S1 na výstupu OUT1. Zapojení jednotlivých stabilizátorů se
volí spojkou J2 a jejich parametry lze ovlivnit nastavením ostatních propojovacích spojek.
Popis všech zapojení bude uveden v postupu měření, spolu s konkrétními schématy.

2. Postup měření

Postup měření parametrů jednotlivých zapojení je u všech stabilizátorů stejný, proto je
zde uveden pouze jednou. Důležitými parametry, které je cílem zjistit pro dále uvedená
zapojení jsou:

• průběh převodních charakteristik, hodnoty činitelů stabilizace a

• průběh zatěžovacích charakteristik včetně výpočet velikostí vnitřních odporů v napěťo-
vém i proudovém režimu.

Převodní charakteristika je závislost výstupního napětí na napětí vstupním U2 =
f(U1) při konstantním výstupním proudu – v tomto případě I2 = 0A. Jedná se o stej-
nosměrné měření, kdy postupně zvyšujeme vstupní napětí od cca 6V (stabilizátory jsou
navrženy na výstupní napětí 10V) do cca 18V. Činitel stabilizace udává schopnost obvodu
stabilizovat výstupní napětí při změnách vstupního napětí, tj.

S =
ΔU1

ΔU2
, (1)

kde ΔU1 je změna vstupního napětí a
ΔU2 je změna výstupního napětí, která odpovídá uvedené změně vstupního na-
pětí ΔU1, přičemž oba rozdíly napětí jsou odečteny z převodní charakteristiky
v oblasti, kde dochází ke stabilizaci (změna výstupního napětí při stejné změně
vstupního napětí je menší).

Zatěžovací charakteristika je závislost výstupního napětí na zatěžovacím (výstupním)
proudu při jmenovité úrovni vstupního napětí – v tomto případě U1 = 15V. Opět se jedná
o stejnosměrné měření, kdy pomocí elektronické zátěže (potenciometrem P1) postupně
zvyšujeme výstupní proud od 0A do 200mA. Výstupní odpor charakterizuje míru ne-
dokonalosti stabilizátoru oproti ideálnímu chování (ideálnímu zdroji napětí pro napěťový
režim a zdroji proudu v proudovém režimu). Určíme ho z následujícího vztahu pro obě
části zatěžovací charakteristiky

Ri =
ΔU2

ΔI2
, (2)

kde ΔU2 je změna výstupního napětí a
ΔI2 je změna výstupního proudu, která odpovídá uvedené změně výstupního na-
pětí ΔU2, jednou pro oblast stabilizace napětí (napěťový režim) a jednou pro
oblast stabilizace proudu (proudovou oblast).
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Následuje popis jednotlivých stabilizátorů. Pro každý z nich změřte postupně převodní i
zatěžovací charakteristiku a to pro doporučené modifikace, které budou uvedeny v postupu
měření. Z naměřených hodnot určete činitel stabilizace a velikost vnitřního odporu a to
jak pro napěťový, tak pro proudový režim.
Měření provádějte pečlivě (zaznamenejte měřené veličiny na dostatečný počet míst)

zejména pro zpětnovazební stabilizátory, které stabilizují výstupní napětí velmi kvalitně.
Je to z toho důvodu, abyste byli schopni určit z naměřených hodnot požadované parametry
(činitel stabilizace a výstupní odpor v napěťovém režimu). Na druhé straně u stabilizace
proudu se jedná spíše o jeho jeho omezení – není u žádného zapojení kvalitní, jelikož se
jedná o velmi jednoduché konstrukce.
Všecny závislosti vykazují dvě lineární části, které se dají proložit lommenou čarou.

Tomu by mělo odpovídat i měření – není třeba provádět měření v mnoha bodech, ale
prakticky stačí změřit 4 body1 pro každou charakteristiku (případně další body v okolí
jejího zlomu). Je dobé si uvědomit, kde zlomy nastávají nebo si je přibližně určit letmým
měřením (např. pro převodní charakteristiku bude zlom nastávat evidentně v okolí výstup-
ního napětí 10V, resp. 12V pro zpětnovazební stabilizátory, u zatěžovacích charakteristik
je to zhruba pro výstupní proudy 50 a 90mA s vyjímkou stabilizátoru s OZ).

2.1. Stabilizátor se zenerovou diodou
3 b

Jedná se elementární stabilizátor napětí, který získáme následujícím zapojením propojo-
vacích spojek: spojka J2 v poloze 1, spojka J3 zkratována a J4 rozpojena, viz. celkové
schéma na obrázku 1. Spojkou J1 se volí velikost sériového odporu. Měření převodní i za-
těžovací charakteristiky proveďte pro dvě hodnoty: 47Ω (R1) a 100Ω (R2), tj. pro polohy
1 a 2 spojky J1.

Obrázek 3: Zapojení stabilizátoru se zenerovou diodou

2.2. Stabilizátor se zenerovou diodou a proudovým omezením
3 b

Jedná se úpravu předchozího zapojení, kde je přidán jednak zesilovač proudu (tranzistor
T1 a omezovač proudu realizovaný obvodem tranzistoru T3, viz. schéma na obrázku 4.
Uvedené zapojení získáme následujícím nastavením propojovacích spojek: spojka J1 v po-
loze 3, J2 v poloze 2 a spojka J3 zkratována. Spojkou J4 se volí velikost snímacího odporu
proudu. Měření zatěžovací charakteristiky proveďte pro všechny uvedené hodnoty, tj. pro

1Z nich se pak vypočítají požadované parametry.
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0Ω, 6,8Ω (R4)a 12Ω (R5). Měření převodní charakteristiky proveďte pouze pro první
případ, tj. pro 0Ω (spojka J4 v poloze 1).

Obrázek 4: Stabilizátor se zenerovou diodou a proudovým omezením

2.3. Tranzistorový zpětnovazební stabilizátor
3 b

Zde se jedná o úpravu zapojení z obrázku 4, kde je přidaná zpětná vazba (ZV) tvořená
obvodem tranzistoru T4 a referenční dioda je nyní zapojena v obvodu ZV a je napájena
z výstupního obvodu (stabilizovaného napětí), viz. schéma na obrázku 5. Uvedené zapojení
získáme následujícím nastavením propojovacích spojek: spojka J1 rozpojena, J3 zkrato-
vána a spojka J2 v poloze 3. Spojkou J4 se stejně jako v předchozím zapojení volí velikost
snímacího odporu proudu. Měření zatěžovací charakteristiky proveďte opět pro všechny
uvedené hodnoty tohoto odporu, tj. pro 0Ω, 6,8Ω (R4) a 12Ω (R5). Měření převodní
charakteristiky proveďte pouze pro první případ, tj. pro 0Ω (spojka J4 v poloze 1).

Obrázek 5: Tranzistorový zpětnovazební stabilizátor
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2.4. Zpětnovazební stabilizátor s operačním zesilovačem
3 b

Zde se jedná úpravu zapojení z obrázku 5, kde je zpětná vazba tvořena obvodem operačního
zesilovače IO1 a referenční dioda je i zde napájena z výstupního stabilizovaného napětí,
čímž je stabilizován proud touto diodou a tudíž i referenční napětí. Uvedené zapojení
(obrázek 6) získáme následujícím nastavením propojovacích spojek: spojka J1 rozpojena a
spojka J2 v poloze 4. Spojkou J4 se opět volí velikost snímacího odporu proudu a spojka J3
umožňuje zařazení Darlingtonova zapojení na místě proudového zesilovače – tranzistoru
T1. Ten byl doposud řízen dostatečným proudem – použitý odpor v bázi měl poměrně ma-
lou hodnotou. V tomto zapojení je tento odpor desetinásobně zvětšen, což má za následek
zvýšení zesílení tranzistoru T3 obvodu proudového omezení a zlepšenou činnost obvodu
omezovače proudu. Pro správnou činnost stabilizátoru i při sníženém řídícím proudu je
tedy na místě proudového zesilovače použito Darlingtonovo zapojení, kde snížení řídícího
proudu není podstatné.
Změřte vlastnosti uvedeného zapojení pro následující případy. Měření zatěžovací cha-

rakteristiky proveďte pro následující hodnoty snímacího odporu omezovače proudu: pro
0Ω a 6,8Ω (R4), přičemž v prvním případě použijte pouze Darlingtonovo zapojení (spojka
J3 rozpojená) a v druhém případě (spojka J4 v pozici 2) měřte pro obě varianty – pro zkra-
tovanou i rozpojenou spojku J3. Měření převodní charakteristiky proveďte pouze pro první
případ, tj. pro 0Ω (spojka J4 v poloze 1) a např. s Darlingtonovým zapojením (spojka J3
rozpojená) – při nulovém výstupním proudu není zapojení spojky J3 rozhodující.

Obrázek 6: Zpětnovazební stabilizátor s operačním zesilovačem

Naměřené výsledky přehledně zpracujte – vykreslete příslušné charakteristiky a vypočí-
tejte požadované parametry jednotlivých zapojení. Zatěžovací charakteristiky vyneste do
jednoho grafu pro každé zapojení zvlášť.
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