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SERIA II  ĆWICZENIE 1A 
 

Temat ćwiczenia: Badanie zasilacza stabilizowanego i stabilizatorów napięcia. 
Wiadomości do powtórzenia: 

1. Definicja, charakterystyki i parametry stabilizatorów napięcia. 
2. Schematy i działanie stabilizatorów: 

a. parametrycznych  (np. zbudowanych na diodzie Zenera); 
b. kompensacyjnych o działaniu ciągłym: 
– szeregowy; 
– równoległy. 

3. Definicja zasilacza stabilizowanego. 
4. Schemat blokowy i działanie zasilacza stabilizowanego. 
5. Parametry zasilacza stabilizowanego. 

 
Stabilizator napięcia – układ elektroniczny,  którego zadaniem jest utrzymywanie na wyjściu 
stałego napięcia niezależnie od obciążenia układu i wahań napięcia zasilającego. 
Stabilizatory dzielą się ze względu na sposób stabilizacji na: 

 parametryczne – wykorzystywane jako źródło napięcia odniesienia (diody Zenera); 
 kompensacyjne – zawierające układ ze sprzężeniem zwrotnym oddziałującym na element 

regulacyjny; 
a ze względu na rodzaj pracy na: 
 o działaniu ciągłym; 
 o działaniu impulsowym. 

 
Do podstawowych parametrów charakteryzujących układ stabilizatora napięcia zalicza się: 
– zakres zmian napięcia wyjściowego UO przy zmianie prądu obciążenia IO = 0 do IO = IOmax 

ΔUO = UO min ÷ UOmax (od UO min do UOmax) 
gdzie: UOmax – napięcie wyjściowe przy IO = 0, UO min – napięcie wyjściowe przy IO = IOmax 

– współczynnik stabilizacji od zmian napięcia wejściowego: 

SU = 
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O

U
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  100 % 

gdzie: ΔUO = UOmax – UO min    –  zmiana napięcia wyjściowego przy odpowiadającej jej zmianie 
napięcia wejściowego ΔUI od UI min do UI max, 

– współczynnik stabilizacji od zmian prądu obciążenia: 

SUI = 
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– sprawność stabilizatorów napięcia  
Sprawność stabilizatorów napięcia określana jest zależnością:  

𝜂 =
𝑈 𝐼

𝑈 𝐼
∙ 100% 

jest stosunkowo niska i nie przekracza 50%. Znaczne straty mocy wynikające z niskiej sprawności  
∆𝑃 = (𝑈 − 𝑈 ) ∙ 𝐼  

są tracone w stabilizatorze. Straty te są podstawowym problemem miniaturyzacji stabilizatorów 
monolitycznych. 
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Stabilizator parametryczny. 
Najprostszy układ stabilizujący wykorzystuje do celów stabilizacji właściwości diody Zenera. 
Stabilizator taki nazywany jest stabilizatorem parametrycznym. Układ stabilizatora 
parametrycznego nie posiada rewelacyjnych właściwości stabilizacyjnych, ale posiada bardzo 
prostą budowę. Podstawowym podzespołem tego stabilizatora jest dioda Zenera. 
 

 

 
 
Iobc=Iwej+Izen=const.  

 
 

Stabilizator kompensacyjny. 

Stabilizatory kompensacyjne w procesie stabilizacji porównują napięcie stabilizowane  
z wzorcowym i w przypadku ich różnicy tak działają na element sterujący, że kompensuje on 
zmiany napięcia wyjściowego.  

 

 
Jeżeli wskutek zmiany np. napięcia U1 zmieni się napięcie stabilizowane U2, to wówczas układ 
porównująco – wzmacniający przekaże różnicę między napięciem odniesienia Us i napięciem U2 

do sterownika, który powodować będzie kompensację zmiany napięcia U2.  
 
Obecnie stabilizatory kompensacyjne budowane są jako układy monolityczne, w których skład 
wchodzi wiele elementów połączonych w oparciu o złożony schemat wewnętrzny.  
Cechą szczególnie odróżniającą stabilizator kompensacyjny od stabilizatora parametrycznego (np. 
z diodą Zenera) jest bardzo mały prąd wejściowy I10 w stanie jałowym, praktycznie stały  
w przedziale zmian napięcia wejściowego U1. 

I10 ≈ (3÷5 %) Iwy max  
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Podstawowe charakterystyki stabilizatorów napięcia  

- charakterystyka przejściowa Uwy=f(Uwe) przy Iwy=const.,  
- charakterystyka zewnętrzna (obciążeniowa) Uwy=f(Iwy) przy Uwe=const 

 
 
Zasilacz stabilizowany – urządzenie służące do zasilania prądem o ustalonym napięciu lub 
rzadziej o ustalonym natężeniu innych obwodów i urządzeń elektrycznych. Charakteryzuje się 
bardzo dużą stabilnością stabilizowanego parametru. 
Głównymi elementami zasilacza stabilizowanego prądu stałego są: 

 transformator lub przetwornica; 
 prostownik;  
 filtr;  
 stabilizator. 

Schemat blokowy zasilacza stabilizowanego: 

 
Parametry zasilacza stabilizowanego: 
– zakres zmian napięcia wyjściowego UO przy zmianie prądu obciążenia IO = 0 do IO = IOmax 

ΔUO = UO min ÷ UOmax (od UO min do UOmax) 
gdzie: UOmax – napięcie wyjściowe przy IO = 0, UO min – napięcie wyjściowe przy IO = IOmax 

– współczynnik stabilizacji od zmian napięcia wejściowego: 

Uwy,V Uwy,V 

,V ,A 
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gdzie: ΔUO = UOmax – UO min    –  zmiana napięcia wyjściowego przy odpowiadającej jej zmianie 
napięcia wejściowego ΔUI od UI min do UI max, 

– współczynnik stabilizacji od zmian prądu obciążenia: 

SUI = 
max

minmax

O

OO
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UU 
  100 % 

gdzie: UOmax – napięcie wyjściowe przy IO = 0, UO min – napięcie wyjściowe przy IO = IOmax 
– współczynnik tłumienia tętnień: 

kt = 
Ipp

Opp

U

U
 x 100 % 

gdzie:  UO pp – wartość międzyszczytowa napięcia tętnień na wyjściu przy IO = IOmax, 
UI pp – wartość międzyszczytowa napięcia tętnień na wejściu przy IO = IOmax 

 

Przebieg ćwiczenia 

1. Badanie stabilizatorów napięcia. 

Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania 
stabilizatorów napięcia. 

Opracuj wyniki pomiarów uzyskane podczas badania stabilizatorów napięcia na stanowisku 
wyposażonym zgodnie z instrukcją. Porównaj uzyskane wyniki założeniami teoretycznymi oraz 
sformułuj wnioski dotyczące poprawności działania i użytkowania stabilizatorów napięcia. 

Opis układów: 
Badanymi układami są liniowe stabilizatory napięcia o różnych napięciach stabilizowanych i w 
różnych konfiguracjach układowych. 
Do zasilania układu użyto zasilacza stabilizowanego regulowanego o zakresie napięciowym 
Un=0÷30V oraz zakresie prądowym In=0÷3A 
Wyposażenie stanowiska pomiarowego: 
1. Zasilacz stabilizowany regulowany – szt.1, 
2. Woltomierz napięcia stałego – szt. 2, 
3. Miliamperomierz analogowy – szt. 2, 
4. Rezystor dekadowy RL– szt.1. 
Realizacja prac: 
1. Połączyć układ pomiarowy: 
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2. Dla wszystkich stabilizatorów odczytać z katalogu parametry elementu stabilizacyjnego 
i zanotować je. 

3. Dla poszczególnych stabilizatorów (parametrycznych i kompensacyjnych o działaniu ciągłym) 
wyznaczyć: 

a) charakterystyki przejściowe:   Uwy = f(Uwe),  przy Robc = ; 
         Uwy = f(Uwe),  przy Robc = const  (np. 5 k); 

b) charakterystyki obciążenia: Uwy = f( Robc ), Uwy = f( Iobc ) przy Uwe = const  (napięcie wejściowe 
powinno mieć taką wartość, aby układ pracował w zakresie stabilizacji, natomiast Robc należy 
zmieniać w takich granicach, aby nie przekroczyć dopuszczalnego prądu stabilizatora): 

4. Narysować otrzymane charakterystyki (tego samego typu na jednym układzie współrzędnych 
dla wszystkich stabilizatorów), wyznaczyć podstawowe parametry, porównać poszczególne 
układy stabilizatorów. 

 

2. Badanie zasilacza stabilizowanego. 

Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza 
stabilizowanego. 

Opracuj wyniki pomiarów uzyskane podczas badania zasilacza stabilizowanego na stanowisku 
wyposażonym zgodnie z instrukcją. Porównaj uzyskane wyniki z danymi technicznymi zawartymi 
w instrukcji oraz sformułuj wnioski dotyczące poprawności działania i użytkowania zasilacza 
stabilizowanego. 

Opis układu i jego schemat: 
 
Badanym układem jest uniwersalny zasilacz laboratoryjny, którego schemat ideowy 
przedstawiony jest na rysunku. Zasilacz dostarcza wysokostabilnych napięć o wartościach +5 V i 
+12 V, przy stosunkowo wysokiej wydajności prądowej dochodzącej do 1A. O jakości zasilacza 
decyduje stabilizator zbudowany w oparciu o specjalizowany układ TDA 8138, wyposażony 
w zabezpieczenia przeciwzwarciowe dla każdego wyjścia oraz w bezpiecznik termiczny, 
wyłączający obciążenie po osiągnięciu przez stabilizator temperatury ok. 125ºC.  

 

Do zasilania układu użyto transformatora TS 25/21 (230 V/12 V, 2 A, 25 W). Napięcie 
z transformatora dołączone do złącza CON1, po wyprostowaniu przez mostek M1 oraz po 
przejściu przez filtr pojemnościowy C1 i C2, jest podawane na wyprowadzenia wejściowe 1 i 2 
układu U1. Na wyjściach 6 i 7 układu U1 dostępne są napięcia wyjściowe o wartościach 
odpowiednio +12 V i +5 V. Kondensatory C3…C6 filtrują napięcie wyjściowe oraz zapobiegają 
wzbudzaniu się stabilizatora. 
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Wyposażenie stanowiska pomiarowego: 
1. Autotransformator – szt.1, 
2. Woltomierz napięcia zmiennego – szt. 1, 
3. Multimetr cyfrowy U/I, AC/DC – szt. 2, 
4. Oscyloskop z przewodami pomiarowymi – szt. 1, 
5. Rezystor regulowany RL– szt.1. 
 

Dane techniczne układu: 

Nazwa parametru Symbol Wartość 
Napięcie zasilania  Uzaś 230 V / 50 Hz 
Dopuszczalne napięcie wejściowe stabilizatora UImax 20 V;  (DC) 

Zakres napięcia wejściowego stabilizatora (zakres 
stabilizacji) ΔUI 

dla wyjścia UO1= 5 V: 
U I 1 min =7 V,  U I 1 max = 14 V ;  (DC) 

dla wyjścia UO2= 12 V: 
U I 2 min  =14 V,  U I 2 max = 18 V; (DC) 

Znamionowe napięcia wyjściowe UO1N 
UO2N 

5 V 
12 V 

Zakres zmian napięcia wyjściowego przy 
zmianach prądu  obciążenia od IO1,2 = 0A  do IO1,2 
= IO1,2 max = 750 mA 

ΔUO1 

ΔUO2 

4,9 ÷ 5,3 V 
11,5 ÷ 12,5 V 

Maksymalny prąd wyjściowy dla każdego z wyjść IO max IO1,2 max = 500 mA 

Współczynnik stabilizacji od zmian napięcia 
wejściowego 

SU SU 1,2  ≤ 2,5 % 

Współczynnik stabilizacji od zmian prądu 
obciążenia SUI SUI 1,2  ≤ 2,5 % 

Współczynnik tłumienia tętnień k t k t 1,2  ≤ 6 % 
Zakres temperatury pracy ΔTO 0 ÷ 50 º C 
Zakres wilgotności względnej  Δw 25 % ÷  80 % 

 
Realizacja prac: 
1. Wyznaczanie dla każdego wyjścia charakterystyki przejściowej stabilizatora w zasilaczu UO= 

f(UI) przy IO = IO max. 
Schemat układu pomiarowego: 
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W układzie połączonym wg schematu przedstawionego na rysunku należy regulować napięcie 
zasilające za pomocą autotransformatora w taki sposób, aby napięcie wejściowe stabilizatora UI  
zmieniało się w zakresie stabilizacji zgodnie z danymi technicznymi. 
W czasie pomiaru należy utrzymywać stałą wartość prądu IO = IO max.= 500 mA. 
Analogicznie wykonać pomiary dla wyjścia UO2 = 12 V. 
Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczyć dla każdego wyjścia współczynnik stabilizacji od 
zmian napięcia wejściowego SU. 
 
2. Wyznaczanie dla każdego wyjścia charakterystyki obciążeniowej: 

UO= f(IO) przy zmianie prądu obciążenia od IO = 0 do IO = IOmax. oraz Uzaś = 230 V/50 Hz. 
 
W układzie połączonym jak poprzednio należy zmieniać rezystancję obciążenia RL w taki sposób, 
aby prąd obciążenia zmieniał się od IO1 = 0 do IO1 = IO1max = 500 mA. Mierzyć kolejne wartości 
prądu obciążenia IO1 i odpowiadające im wartości napięcia UO1. Analogicznie wykonać pomiary 
dla wyjścia UO2 = 12 V. 
Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczyć dla każdego wyjścia: 
 zakres zmian napięcia wyjściowego UO, 
 współczynnik stabilizacji od zmian prądu obciążenia SUI. 

 
 

3. Pomiary dla każdego wyjścia napięcia tętnień Upp przy IO = IOmax oraz Uzaś = 230 V/50 Hz. 
 

 

 
W układzie połączonym wg schematu przedstawionego na rysunku należy ustawić taką wartość 
rezystancji obciążenia, aby prąd IO1 = IO1max = 500 mA. Za pomocą oscyloskopu , podając sygnał na 
wejście AC, zmierzyć wartość międzyszczytową napięcia tętnień na wyjściu UO1 pp  Analogicznie 
wykonać pomiary dla wyjścia UO2 = 12 V. 
Na podstawie wykonanych pomiarów wyznaczyć dla każdego wyjścia współczynnik tłumienia 
tętnień kt, przyjmując że wartość międzyszczytowa napięcia tętnień na wejściu przy IO = IOmax 
wynosi UI1 pp = UI2 pp  =  5 V. 


