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8.1. GENERALITĂŢI PRIVIND STABILIZATOARELE DE TENSIUNE

Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care menţin
constantă tensiunea pe rezistenţa de sarcină (tensiunea stabilizată), în
condiţiile variaţiei tensiunii de intrare (tensiunea nestabilizată), a
curentului de sarcină şi a temperaturii.

Conectat între redresor şi sarcină, stabilizatorul transformă sursa de
tensiune nestabilizată într-o sursă de tensiune stabilizată.

Clasificarea stabilizatoarelor de tensiune:
• Stabilizatoare liniare

• Stabilizatoare parametrice – cu diodă Zener
• Stabilizatoare cu reacţie:

• Stabilizatoare fără amplificator de eroare:
• Stabilizatorul serie
• Stabilizatorul paralel

• Stabilizatoare cu amplificator de eroare
• Stabilizatoare cu circuite integrate

• Stabilizatoare în comutaţie



8.2 STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU REACŢIE FĂRĂ
AMPLIFICATOR DE EROARE

Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă
valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea de referinţă (a unei
diode Zener).

Această comparaţie are ca rezultat obţinerea unei tensiuni numite
tensiune de eroare care comandă modificarea valorii rezistenţei
echivalente a tranzistorului care se mai numeşte şi element regulator.

Tranzistorul preia variaţiile de tensiune sau curent ale sarcinii,
menţinând tensiunea şi curentul de ieşire constante.

După poziţia elementului de reglare a tensiunii de ieşire în raport cu
rezistenţa de sarcină, stabilizatoarele cu reacţie se împart în:
· stabilizatoare serie
· stabilizatoare paralel.



8.2.1 STABILIZATOARE DE TENSIUNE SERIE

a. Schema electronică şi elementele schemei.

T- element regulator serie
(preia variaţiile de
tensiune şi curent ale
sarcinii)
DZ – element de referinţă
(asigură o tensiune de
referinţă constantă)
RZ – rezistenţă de
polarizare a diodei Zener
RS – rezistenţă de sarcină

Valoarea tensiunii de ieşire este în funcţie de tensiunea diodei Zener
US = UZ – 0,7 V



b. Funcţionarea stabilizatorului de tensiune serie.
Orice modificare a tensiunii de intrare are tendinţa
de a duce la modificarea tensiunii de ieşire,
modificare sesizată de tranzistorul T , care este
elementul regulator.
În funcţie de tensiunea bază-emitor UBE , se modifică
rezistenţa joncţiunii colector-emitor fapt care duce la
căderea pe această joncţiune a unei tensiuni mai
mari sau mai mici.

Când UI creşte  US tinde să crească. Din formula (3) dacă US creşte şi UZ este
constantă  UBE scade iar tranzistorul T tinde să se blocheze şi creşte UCE.
Deci creşterea de tensiune este preluată de tranzistor şi tensiunea US rămâne
constantă.

Când UI scade  US tinde să scadă. Din formula (3) dacă US scade şi UZ este
constantă  UBE creşte iar tranzistorul T tinde să se satureze şi scade UCE.
Deci scăderea de tensiune este preluată de tranzistor şi tensiunea US rămâne
constantă.



c. Stabilizator de tensiune serie în montaj Darlington.

În cazul în care consumatorul conectat la ieşirea stabilizatorului de
tensiune serie are putere mare (prin circuit circulă curenţi cu valori
ridicate), tranzistorul serie se înlocuieşte cu două tranzistoare
conectate în configuraţie Darlington



8.2.2 STABILIZATOARE DE TENSIUNE PARALEL

a. Schema electronică şi elementele schemei.

R1 – rezistenţă de
balast
(preia variaţiile
tensiunii de intrare)
T - element regulator
paralel (comandă
creşterea sau scăderea
tensiunii pe R1)

Valoarea tensiunii de ieşire este în funcţie de tensiunea diodei Zener
US = UZ + 0,7 V



b. Funcţionarea stabilizatorului de tensiune paralel.
Rezistenţa R1 numită şi rezistenţă de balast preia
creşterea sau scăderea tensiunii de intrare şi
menţine tensiunea de ieşire constantă, limitează
curentul prin tranzistor deci îl protejează în cazul
apariţiei unui curent de scurtcircuit sau
suprasarcină.
Creşterea sau scăderea tensiunii pe rezistenţa de
balast este comandată de tranzistorul T.

Dacă tensiunea de intrare Ui creşte are tendinţa să crească şi tensiunea de
ieşire Us. Acest fapt determină conform formulei (8) creşterea tensiunii UBE
(deoarece UZ este constantă). Dacă UBE creşte atunci scade tensiunea UCE fapt
care duce la creşterea tensiunii pe R1 iar tensiunea de ieşire US rămâne
constantă.

Dacă tensiunea de intrare scade are tendinţa să scadă şi tensiunea de ieşire.
Acest fapt determină scăderea tensiunii UBE (deoarece UZ este constantă).
Dacă UBE scade atunci creşte tensiunea UCE fapt care duce la scăderea
tensiunii pe R1 iar tensiunea de ieşire US rămâne constantă.



8.3 STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE
8.3.1 GENERALITĂŢI
SCHEMELE BLOC A STABILIZATOARELOR CU AMPLIFICATOR DE EROARE

ELEMENTELE SCHEMEI BLOC:
ER – element de reglaj (este un TB de putere sau un montaj Darlington)
AE – amplificator de eroare (este un TB de mică sau medie putere)
DE – detector de eroare (este un divizor de tensiune realizat cu rezistoare).
Uref – tensiunea elementului de referinţă (este tensiunea la care lucrează dioda DZ).

SERIE PARALEL



PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE A STABILIZATORULUI.

Tensiunea de ieşire US (sau o parte din aceasta kUS) este în permanenţă
comparată cu tensiunea de referinţă Uref de către detectorul de eroare DE .
Semnalul de eroare obţinut la ieşirea detectorului de eroare (ε = Uref – kUS)
este aplicat la intrarea amplificatorului de eroare AE, care va amplifica
semnalul. După amplificare, semnalul de eroare se aplică elementului de
reglaj ER, care în condiţiile în care în sistem a intervenit o perturbaţie
oarecare readuce mărimea de ieşire US la valoarea care a fost impusă de
elementul de referinţă. Semnalul care se aplică elementului de reglaj ER (sau
elementului regulator), produce o modificare a rezistenţei de curent
continuu a elementului de reglaj care va influenţa valoarea tensiunii de
ieşire.



8.3.2 STABILIZATOR SERIE CU AMPLIFICATOR DE EROARE

ELEMENTELE SCHEMEI :
T1 – element de reglaj serie
T2 – amplificator de eroare
DZ– element de referinţă
Rp –rezistenţă polarizare T1
Rz –rezistenţă polarizare DZ
R1 şi R2 – divizor rezistiv
care reprezintă detectorul
de eroare .

a. Schema electronică şi elementele schemei.



b. Principiul de funcţionare a stabilizatorului.

Dacă UI creşte  US tinde să crească  UBE2 creşte deoarece Uref este ct.
Dacă UBE2 creşte  IC2 creşte  (curentul de colector al tranzistorului T2).
Dacă IC2 creşte  IB1 scade  TB serie tinde să se blocheze  UCE1 creşte
Creşterea tensiunii de intrare UI este preluată de joncţiunea CE a TB serie iar
tensiunea de sarcină rămâne constantă.
Dacă UI scade  US tinde să scadă  UBE2 scade deoarece Uref este ct.
Dacă UBE2 scade  IC2 scade  IB1 creşte  UCE1 scade  Us constantă



8.3.3 Stabilizator serie cu protecţie la scurtcircuit

Circuitul de protecţie este format din tranzistorul Tp, rezistorul Rp şi LED-ul Lp
conectare ca în schema de mai sus.
Circuitul de protecţie se bazează pe principiul reducerii curentului din baza
tranzistorului serie, deci la „închiderea” acestuia atunci când curentul de
sarcină depăşeşte o anumită valoare.

a. Schema electronică şi elementele schemei.



b. Principiul de funcţionare a circuitului de protecţie.

Curentul de sarcină trece prin rezistenţa de protecţie Rp şi produce pe acesta
o cădere de tensiune. Această tensiune este “sesizată” de tranzistorul de
protecţie Tp, fiind de fapt chiar tensiunea BE a tranzistorului Tp. Când
tensiunea care cade pe rezistenţa Rp depăşeşte valoare de 0,6 V, tranzistorul
Tp intră în conducţie, curentul prin tranzistor creşte şi scade curentul din baza
tranzistorului serie T1. Când curentul din baza tranzistorului T1scade sub o
anumită valoare acest tranzistor se blochează. LED-ul Lp semnalizează
depăşirea curentului maxim admis. Acesta luminează când tranzistorul de
protecţie Tp intră în conducţie. Curentul de sarcină este limitat la



8.3.4 Stabilizator cu amplificator de eroare în montaj Darlington
Schema electronică şi elementele schemei.

ELEMENTELE SCHEMEI :
T1+T2 – element de reglaj
serie în montaj Darlington

T3 – amplificator de eroare

D1– element de referinţă

R1 –rezistenţă polarizare
element reglaj serie T1+T2

R4 –rezistenţă polarizare DZ

R5 şi R6 – divizor rezistiv
care reprezintă detectorul
de eroare

R8- rezistenţă polarizare
LED1



Lecţiile de electronică se poate descărca de la adresa:

http://eprofu.ro/tehnic/lectii-discipline-tehnice/

Auxiliarele de electronică se pot descărca de la adresa:

http://eprofu.ro/electronica/

Adresa e-mail profesor electronică analogică:

cornelbn@gmail.com
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