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4. LINEÁRNÍ

TØÍSVORKOVÉ
STABILIZÁTORY
NAPÌTÍ

Lineárních tøísvorkové stabilizátory mùeme rozdìlit do pìti základních skupin: kladný, záporný,
s pevným výstupem, sledovací a plovoucí stabilizátory. Kadý z nich má vlastní zvlátní charakteristiky a vhodné uití a jeho výbìr je závislý nejen na vlastnostech, návrháøi, ale i na jeho cenì.

Kladné a záporné stabilizátory
Kladné stabilizátory jsou uívány nejèastìji pro získání kladných napìtí a záporné pro získání
záporných napìtí. Nicménì v závislosti na systému zemnìní mùe kadý z tìchto typù stabilizátorù být vyuit i v opaèném pøípadì. Obr. 4.1 a obr. 4.2 ukazují uití tìchto stabilizátorù v jejich
obvyklých aplikacích.

Obr. 4.1

Kladné napìtí se 78xx

Obr. 4.2

Záporné napìtí se 79xx

Význam zemnìní je pro jednotlivé pøípady následující. Jednotlivé kladné stabilizátory mohou
být uity v jednom a téme zdroji pro jednotlivá napìtí se spoleèným zemním vodièem a stejným
obvyklým zpùsobem i stabilizátory záporné.
Jestlie není podmínkou, aby napájecí zdroj pracoval spojen jedním vodièem se zemí, lze jednotlivé stabilizátory zapojit i podle obr. 4.3 a obr. 4.5, kde jsou ukázána zapojení obou typù stabilizátorù v opaèné funkci  kladný pro záporná napìtí a záporný pro kladná napìtí. Podmínkou
tìchto zapojení je vak plovoucí napájecí zdroj, tj. ádná z jeho elektrod nesmí být spojena se
zemí.
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Obr. 4.3

Kladné napìtí se 79xx

Obr. 4.4

Záporné napìtí se 78xx

To jsou moné metody vyuití kladných stabilizátorù pro získání záporných napìtí bez spoleèné
zemì napájecího zdroje a výstupního napìtí, nicménì jsou tyto metody uskuteènitelné a jsou
i vyuívané zejména z hlediska obvodové kompatibility souèástek a jejich ceny.

Tøísvorkové stabilizátory s pevným výstupním napìtím
Návrh stabilizátorù s tìmito stabilizátory je nejjednoduí a pøitom jejich uití nevyluèuje monost získání pevného nebo nastavitelného napìtí. Máme jimi k dispozici monosti získání rùznì
velkých napìtí kladných i záporných.
n Výhody tìchto stabilizátorù jsou:
a) jednoduché aplikace,
b) vnitøní proudové omezení a tepelná pojistka,
c) není nutno obvod nastavovat,
d) nízká cena.
n Jejich nevýhody jsou:
a) výstupní napìtí nemusí být nastaveno pøesnì  metody donastavení napìtí na výstupu jsou
ukázány dále,
b) k dispozici jsou jen dané hodnoty výstupního napìtí a proudu,
c) získání vyí proudové zatíitelnosti stabilizátorù je nesnadnìjí ne u jiných typù stabilizátorù  metody zvýení výstupních proudù jsou uvedeny dále.

Tøísvorkové stabilizátory s nastavitelným výstupním napìtím
Uitím tøísvorkového stabilizátoru s pevným výstupním napìtím lze konstruovat i stabilizátory
s nastavitelným výstupním napìtím. Tyto stabilizátory pracují na principu pøièítání promìnného
napìtí k pevnému výstupnímu napìtí vlastního integrovaného stabilizátoru a obvykle umoòují
nastavit výstupní napìtí v rozsahu od 1,2 [V] do 40 [V] nejèastìji pomocí vnìjího odporového
dìlièe, tvoøeného dvìma odpory. Z hlediska výstupního proudu jsou k dispozici stabilizátory od
0,1 [A] do 3,0 [A].
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Sledovací stabilizátory
Èasto jsou poadovány stabilizovatelné zdroje symetrického kladného a záporného napìtí vzhledem k zemi a bývají øeeny pomocí operaèních zesilovaèù apod. V tìchto pøípadech jsou potøebné
sledovací stabilizátory. Vznikají slouèením kladných a záporných stabilizátorù se spoleènou zemní svorkou. Tato funkce mùe být realizována pomocí kladného stabilizátoru výstupního napìtí
spoleènì s operaèním zesilovaèem jako sledovacím záporným výstupním stabilizátorem. Nicménì tato metoda øeení pøedpokládá uití nejménì dvou pouzder s dalími vnìjími souèástkami.
Pro minimalizaci vnìjích souèástek se vyrábí sledovací stabilizátory v jednom pouzdøe se stejnou
funkcí, napø. MC1568/MC1468 pro napìtí ±15 [V].

Plovoucí stabilizátory
Pokud je poadováno vyí výstupní napìtí ne 40 [V], je nutno uít nìkterého z typù plovoucích stabilizátorù, napø. MC1455L. Výstupní napìtí takovéhoto stabilizátoru je omezeno pouze
maximálním kolektorovým napìtím uitého externího tranzistoru. Je vak potøebné napájecí napìtí nízké hodnoty pro vlastní integrovaný stabilizátor.

Výbìr integrovaného stabilizátoru
Rozhodneme-li se jednou pro daný typ stabilizátoru, je nutno v následujícím kroku zjistit jeho
parametry. Monolitická technologie neumoòuje integraci souèástek pro vysoké proudy, proto
bývají stabilizátory uívány ve funkci výkonových budièù øídicích tranzistorù. Není samozøejmì
moné provést krok po kroku návrh stabilizátoru pro vechny moné jednotlivé specifikace uití.
Je nutno si dále uvìdomit, e vlastní návrh je kromì technických parametrù podmínìn jetì kompromisem ceny, rozmìrù apod. Z tìchto dùvodù je následující proces návrhu pouze doporuèující:
1) Vybereme stabilizátor jako prùnik moností jeho vyuití pro dobrou oblast lineární stabilizace, pro rozsah výstupních proudù do zátìe a z hlediska teplotního koeficientu vzhledem
k pøedpokládanému teplotnímu rozsahu èinnosti. V tomto okamiku získáme konkrétní pøedstavu o monostech hodnoty výstupního napìtí a proudu, pohybu pracovního bodu stabilizátoru v povolené oblasti a specifických vlastnostech.
2) V druhém kroku si vybereme aplikaèní obvod s pøihlédnutím opìt k poadovanému výstupnímu napìtí, proudu, speciálním poadavkùm apod. Pøedbìnì urèíme návrh a volbu moného
obvodového uspoøádání. Potom lze uváit teprve koneènou konfiguraci jak vzhledem k dosaeným parametrùm, tak zejména vzhledem k cenì, váze, rozmìrùm apod.
Dále je uvedeno vdy nìkolik uspoøádání pro kadou z nìkolika základních moností zapojení
integrovaných stabilizátorù. Organizace stabilizátorù prvního typu a jeho variant je s proudovým
omezením. Jejich obvodová schémata mají uvedeny hodnoty souèástek pro konkrétní hodnoty
výstupních napìtí a proudù.

4.1

ZAPOJENÍ STABILIZÁTORÙ S PEVNOU
HODNOTOU VÝSTUPNÍHO NAPÌTÍ

Základní zapojení tøísvorkového kladného stabilizátoru kladného výstupního napìtí je na obr. 4.5.
V závislosti na typu stabilizátoru lze získat zdroj s maximálním proudem a 3 [A]. Kondenzátor CIN
se uije v pøípadì, kdy je nabíjecí kondenzátor napájecího zdroje vzdálen více ne (510) [cm] od
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vlastního stabilizátoru. Pøi vìtích vzdálenostech se uije hodnota kapacity 1 [µF]. Na jeho místì
je nutno uít kondenzátoru vysokofrekvenèního typu s malou vlastní indukèností.

Obr. 4.5

Základní zapojení

Co je kondenzátor pro zlepení impulzní odezvy zdroje, èíslice na posledních dvou místech
oznaèení stabilizátoru udávají velikost výstupního napìtí.

Pøíklad zapojení
Urèete velikost vstupního napìtí pro integrovaný stabilizátor napìtí 7815 zapojený podle obr. 4.6.
Urèete velikost maximálního odebíraného výstupního proudu. Navrhnìte hodnoty kondenzátorù.
Jaký bude ztrátový výkon na stabilizátoru pøi maximálním povoleném proudu a napìtí?
Pro svoji uspokojivou èinnost potøebují stabilizátory øady 78xx urèitý úbytek napìtí na vnitøním
sériovém regulaèním èlenu. Pro integrovaný obvod 7815 je podle katalogu tento úbytek minimálnì 2,5 [V]. Potøebná minimální hodnota vstupního napìtí U1 je tedy 17,5 [V]. Maximální hodnota
výstupního proudu je pro tuto øadu 78xx dána katalogem a je trvale 1 [A], dynamicky pièkovì a
2,2 [A].

Obr. 4.6

Základní zapojení stabilizátoru

Kondenzátor C1 je vlastnì nabíjecím kondenzátorem pøedøazeného usmìròovaèe a jeho hodnota
se volí tak, aby støídavá sloka napìtí na nìm nepøesahovala l0 [%] hodnoty stejnosmìrného
napìtí U1. Obvod typu 7815 dále pracuje jako velmi kvalitní filtr a potlaèuje velikost zvlnìní
napìtí U1 a o 70 [dB] pøi kmitoètu zvlnìní l00 [Hz] (dáno dvoucestným usmìrnìním síového
kmitoètu 50 [Hz]).
Na rozdíl od kondenzátoru C1, který má velkou hodnotu kapacity (napø. okolo 1 G), nemá kondenzátor C2 funkci filtraèní (dokonalé filtrace je dosaeno vysokým èinitelem potlaèení støídavé sloky), ale zabraòuje rozkmitání stabilizátoru na vysokém kmitoètu. Poadavkem na C2 je tedy nízká
parazitní indukènost, volíme jej tedy keramický o hodnotì kapacity okolo M1.
Opìt podle katalogových údajù je mono na vstup obvodu 7815 pøipojit napìtí o velikosti maximálnì 35 [V]. Pøi maximálním odebíraném proudu 1 [A] by byl ztrátový výkon 20 [W]. Skuteèný
ztrátový výkon je dán teplotou integrovaného obvodu (intenzitou chlazení jeho pouzdra), protoe
je ztrátový výkon obvodu omezen tepelnou ochranou.
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Zapojení tøísvorkových stabilizátorù záporného napìtí
Na obr. 4.7 je základní zapojení tøísvorkového stabilizátoru pro záporná napìtí, kde CIN se uije,
pokud je stabilizátor umístìn dále od napájecího zdroje (jeho výstupního kondenzátoru) o více ne
(510) [cm], pøi vìtí vzdálenosti se uije hodnota kapacity 1 [µF]. Kondenzátor musí být vysokofrekvenèního typu. Kondenzátor Co se uívá se pro zlepení impulzní odezvy zdroje.

Obr. 4.7

4.2

Základní zapojení pro záporná napìtí s obvodem 79xx

ZAPOJENÍ STABILIZÁTORÙ
S NASTAVITELNOU HODNOTOU
VÝSTUPNÍHO NAPÌTÍ

Nejjednoduím zpùsobem zmìny výstupního napìtí integrovaného stabilizátoru je zaøazení odporu do spoleèné svorky stabilizátoru, kterou protéká proud IQ = IAdj, tj. proud vlastní spotøeby obvodu. Vzhledem k tomu, e tento proud se mìní a je u rùzných typù a rùzných výrobcù nestejnì veliký,
je toto øeení sice nejjednoduí, ale také nejménì kvalitní a je zde uvedeno pouze pro úplnost.

Pøíklady zapojení
1) Urèete velikost výstupního napìtí zdroje napìtí s integrovaným stabilizátorem 7915 podle
obr. 4.8, je-li hodnota odporu R1 = 4k7. Urèete potøebnou velikost vstupního napìtí U1
a navrhnìte hodnotu kondenzátoru C2.
Stabilizátor typu 7915 je schopen stabilizovat záporná napìtí vzhledem k zemi o velikosti 
15 [V]. Pokud vak poadujeme napìtí výstupu vyí, je mono tento poadavek realizovat
nìkolika rùznými zpùsoby, z nich jeden je zobrazen právì na obr. 4.8. Vyuívá té skuteènosti,
e vývodem, který je spoleèný pro vstup i výstup vtéká do obvodu proud IQ, jeho velikost je
podle katalogu pro 7915 typicky 4,4 [mA] (tato hodnota je vak individuální pro kadý vyrobený kus stabilizátoru, pohybuje se v rozmezí do maximálnì 8 [mA] a reprezentuje vnitøní
spotøebu stabilizátoru). Zaøazením odporu do tohoto vývodu na nìm pak vzniká úbytek napìtí:
DU = R1 . IQ = 4,7 . 103 . 4,4 . 103 = 20,7 [V].
Celková hodnota výstupního napìtí je potom dána souètem výstupního napìtí integrovaného
stabilizátoru a napìtí na odporu R1:
U2 = Ustab + DU = 15 + 20,7 = 35,7 [V].
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Obr. 4.8

Zvýení výstupního napìtí stabilizátoru záporného napìtí

Hodnotu výstupního kondenzátoru volíme jako obvykle M1 pro omezení monosti samovolného rozkmitání integrovaného stabilizátoru. Volíme keramický typ s minimální vlastní indukèností. Velikost vstupního napìtí je hodnotou výstupního napìtí U2 a hodnotou provozního
napìtí na integrovaném stabilizátoru pro jeho èinnost v lineární oblasti regulace:
U1 = U2 + Up = 35,7 + 2,5 = 38,2 [V].
2) Vysvìtlete funkci polovodièových diod D1 a D2 v zapojení podle obr. 4.9. Urèete velikost
výstupního napìtí stabilizátoru, jsou-li obì diody Si typu.
Na diodách D1 a D2 vzniká prùtokem proudu IQ úbytek napìtí, který je relativnì nezávislý na
velikosti tohoto proudu  jedná se o úbytek na polovodièové diodì v propustném smìru, který
je pøiblinì konstantní, pokud je proud IQ tak velký, e se pracovní bod nalézá za kolenem
VA charakteristiky.
Pokud jsou uity Si diody, pak tento úbytek je cca 0,7 [V] na kadé z nich. Vzhledem k malé
hodnotì proudu IQ je vak potøeba vybrat z katalogu takovou diodu, která splòuje podmínku,
e pøi tomto proudu je její pracovní bod ji za kolenem charakteristiky. Tomu odpovídají
diody s malou hodnotou proudu IF, napø. typu 1N41148, 1N4848 apod. Integrovaný stabilizátor typu LM317 je výrobek firmy MOTOROLA a jeho výstupní stabilizované napìtí je 1,2 [V].
Výstupní napìtí celého stabilizátoru je pak dáno:
U2 = Us + 2 . UF = 1,2 + 2 . 0,7 = 2,6 [V].

Obr. 4.9
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Dioda D3, stejnì jako v pøedcházejících pøípadech, chrání integrovaný stabilizátor pøed následky zkratu na vstupní stranì (napìtí U1). Toto zapojení vykazuje lepí stabilitu výstupního
napìtí se zmìnami jak zátìe, tak i hodnoty vstupního napìtí U1 (vlivem kolísání odbìru
proudu vlastním integrovaným obvodem), ne pøedcházející zapojení s odpory.
Vzhledem k tomu, e integrovaný obvod LM317 vyaduje pro svoji správnou èinnost rozdíl
napìtí mezi vstupem a výstupem o velikosti 3,8 [V], pak minimální hodnota vstupního napìtí
je 6,4 [V] (maximální hodnota je a 37 [V]).
3) Urèete velikost výstupního napìtí stabilizátoru na obr. 4.10, je-li Zenerova dioda typu
BZX83V003.0. Navrhnìte hodnoty ostatních souèástek stabilizátoru.
Z katalogu nejprve zjistíme velikost výstupního napìtí integrovaného stabilizátoru LM317,
která je 1,2 [V]. Stejnì tak v katalogu zjistíme velikost Zenerova napìtí Zenerovy diody, které
je udáváno v rozmezí od 2,8 do 3,2 [V]. Zenerova dioda BZX83V003.0 je protékána proudem
IQ integrovaného obvodu LM317, jeho hodnota je v katalogu udána v rozmezí (50100) [mA].
Vzhledem k takto malému proudu IQ integrovaného stabilizátoru LM317 nelze uít libovolnou Zenerovu diodu, ale pouze diodu, která má koleno VA charakteristiky v závìrném smìru
ji pøi takto malém proudu.
Pokud by tomu tak nebylo, je mono proud IR Zenerovy diody umìle zvýit zapojením
odporu mezi výstupní kladnou svorku zdroje a katodu ZD. Velikost tohoto odporu by pak
byla urèena potøebným doplòujícím proudem pro dosaení pracovního bodu ZD za kolenem VA charakteristiky v závìrném smìru.

Obr. 4.10 Stabilizátor se Zenerovou diodou
Výstupní napìtí U2 je opìt jako v pøedcházejících pøípadech dáno souètem:
U2 = Us + UZD = 1,2 + 3,0 = 4,2 [V].
Kondenzátor C1 je souèástí pøedøazeného usmìròovaèe a volí se okolo hodnoty 1G tak, aby
zvlnìní støídavou slokou na nìm se pohybovalo do 10 [%]. Kondenzátor C2 zabraòuje rozkmitání integrovaného obvodu vlivem vnìjích zpìtných vazeb na vysokém kmitoètu a volí
se keramický s malou vlastní indukèností o hodnotì okolo M1. Dioda D2 chrání integrovaný
obvod LM317 v pøípadì zkratu na vstupní stranì U1, kdy by dolo k jeho pokození opaènou
polaritou napìtí, ne pro kterou je konstruován.
4) Navrhnìte hodnoty odporù R1 a R2 na obr. 4.11 tak, aby výstupní napìtí zdroje bylo proti zemi
60 [V].
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