Stabilizátor s regulací
napìtí a proudu
Ing. Zdenìk Budinský
Základem kadé elektronické laboratoøe je stabilizovaný napájecí zdroj. Ten také potøebují radioamatéøi nebo modeláøi k napájení zaøízení, která jsou v terénu napájena z baterie a která je
výhodné doma napájet ze síového zdroje. Proto se na první pohled zdá, e není nic jednoduího, ne si síový napájecí zdroj
vyrobit. Staèí pøeci transformátor, ètyøi diody a vyhlazovací kondenzátory. Ale pozor, takto sestavený zdroj má jednu velkou nectnost. Není-li zatíen, je na jeho výstupu a o 55 % vyí napìtí
ne pøi plném zatíení. Zvýené napìtí mùe pokodit elektronické
obvody zaøízení, konstruované pouze na mení napìtí, napø. 13,8 V.
Pouití bìných lineárních stabilizátorù z øady LM317 je vhodné pro
maximální proudy do 1 A. Pøi vyích
proudech jsou vak tepelné ztráty
stabilizátorù znaèné a je nutné pouít
mohutné chladièe k jejich chlazení.
Uvedené potíe odstraòuje popisovaný stabilizátor, jeho výstupní
napìtí mùeme podle potøeby nastavit nebo regulovat v rozmezí od 0 do
25 V. Navíc zabraòuje proudovému
pøetíení napájecího transformátoru
díky nastavitelnému proudovému omezení a také má vlastní ochranu proti
teplotnímu pøetíení. Díky èinnosti ve
spínaném reimu dosahuje úèinnosti
pøemìny elektrické energie a 90 %
(mìøeno bez usmìròovaèe).

Základní technické údaje
Vstupní napájecí napìtí:
st - min. 6 V, max. 18 V,
ss - min. 8 V, max. 25 V.
Rozsah regulace napìtí: 0 a 25 V.
Zvlnìní napìtí:
do 100 mV.
Rozsah regulace proudu: 0 a 5 A.
Úèinnost regulace:
a 90 %.
Spínací kmitoèet:
0 a 20 kHz.
Dalí funkce:
ochrana proti zkratu,
teplotní ochrana.
Rozmìry modulu: 102 x 46 x 30 mm.

Popis zapojení
Schéma zapojení je na obr. 1. Aby
bylo praktické pouití stabilizátoru co
nejjednoduí, byl na vstupu doplnìn
mùstkovým usmìròovaèem D1 (má-li napájecí zdroj ji usmìròovaè,
pøipojí se vstupní napìtí a na výstup mùstku, tj. na svorky PLUS 25 V
a MINUS 25 V). Støídavé vstupní napìtí je usmìrnìno diodovým mùstkem D1 a vyhlazeno kondenzátory
C8, C9 a C10. Keramické kondenzátory C11 a C12 tlumí ruení, vznikající pøi èinnosti stabilizátoru.
Vyhlazeným napìtím ze vstupních
kondenzátorù se napájejí dva stabilizátory. První stabilizátor IO2 slouí
jako zdroj referenèního napìtí 5 V pro
regulaci proudu i napìtí. Kondenzátory C1 a C2 zabraòují zakmitávání
stabilizátoru.
Druhý stabilizátor (IO3) pouze omezuje maximální napájecí napìtí obvodu CMOS IO4. Kondenzátory C14
a C15 zabraòují zakmitávání stabilizátoru. Zelená svítivá dioda LED2
s pøedøadným rezistorem R11 indikuje pøítomnost napájecího napìtí a zároveò tvoøí pøedzátì pro stabilizátor
IO3. Kondenzátor C13 blokuje napájecí napìtí integrovaného obvodu IO4.
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Výstupní napìtí i proud jsou s referenèním napìtím porovnávány operaèními zesilovaèi IO1A (proud) a IO1B
(napìtí).
Napìtí na výstupu je sníeno dìlièem R7, R8 asi na 20 % pùvodní velikosti. Napìtí ze støedu dìlièe je porovnáváno s napìtím na jezdci potenciometru P2 komparátorem IO1B. Na
jezdci potenciometru mùe být nastaveno napìtí od 0 do 5 V. Je-li výstupní napìtí vyí ne napìtí na jezdci
P2, je na výstupu komparátoru IO1B
napìtí blízké mínusu. V opaèném
pøípadì je na výstupu komparátoru
napìtí blízké plusu napájecího napìtí. Protoe dìliè R7, R8 sniuje výstupní napìtí pìtkrát, je rozsah výstupního napìtí (pøi referenci 5 V)
0 a 25 V. Výstup komparátoru IO1B
je pøipojen pøes ochranný rezistor
R10 na první vstup souèinového
hradla IO4A, kterým je signál dále
zpracován.
Pro snímání proudu je pouit boèník, vyrobený z manganinového drátu s odporem 20 mΩ. Úbytek napìtí
na boèníku je porovnáván komparátorem IO1A s referenèním napìtím
5 V, sníeným dìlièem R6, P1 na
100 mV. Je-li úbytek na boèníku vyí ne napìtí na jezdci P1, je na výstupu komparátoru IO1B napìtí blízké mínusu. V opaèném pøípadì je
na výstupu komparátoru napìtí blízké plusu napájecího napìtí. Na
Obr. 1. Schéma zapojení

9

jezdci potenciometru P1 mùe být
nastaveno napìtí 0 a 100 mV. Komparátor IO1A zajiuje, aby napìtí na
boèníku bylo stejné jako napìtí na
jezdci P1, èemu odpovídá proudové
omezení v rozmezí 0 a 5 A. Výstup
komparátoru IO1A je pøipojen pøes
ochranný rezistor R9 na druhý vstup
souèinového hradla IO4A, kterým je
signál dále zpracován.
Napìtí z obou komparátorù je pøivedeno na souèinové hradlo IO4A.
Na výstupu tohoto hradla mùe být
úroveò log. 0 pouze tehdy, jsou-li
souèasnì na obou vstupech úrovnì
log. 1. To je splnìno pouze v pøípadì,
e výstupní napìtí i proud jsou mení
ne poadované hodnoty, nastavené
obìma potenciometry. Jakmile je
proud nebo napìtí vìtí ne nastavený, je na výstupu hradla IO4A úroveò
log. 0. Signál z výstupu hradla IO4A
je invertován trojicí hradel IO4B,
IO4C a IO4D. Hradla jsou spojena
paralelnì pro zvýení výstupního
proudu. Na výstupu trojice hradel je
tranzistor T1, který spíná napájecí
napìtí na výstup stabilizátoru. Do série s výstupní zátìí je zapojena to-

roidní tlumivka L1, která vyhlazuje
výstupní proud. Tranzistor T1 je sepnut, dokud napìtí nebo proud nedosáhnou nastavené hodnoty. Pak je
vypnut. Po jeho vypnutí klesne výstupní proud nebo napìtí pod nastavenou hodnotu a tranzistor T1 je opìt
zapnut. Celý dìj se neustále opakuje
nejvyí monou rychlostí, danou
pøedevím rychlostí (nebo lépe øeèeno pomalostí) komparátorù IO1. Nejvyí rychlost je asi 20 kHz, tj. celý
dìj vypnutí a zapnutí T1 je opakován
20 000krát za sekundu. Díky tomu
jsou výstupní napìtí i proud dostateènì vyhlazené.
Protoe se kadá tlumivka snaí
udret velikost protékajícího proudu
i nadále, musíme mu prùtok nìkudy
umonit. K tomu slouí dvojitá Shottkyho dioda D2. Po vypnutí tranzistoru
T1 se proud tedy uzavírá pøes tlumivku L1, zátì a diodu D2, a postupnì
zanikne.
Na výstupu stabilizátoru jsou pøipojeny C4 a C7, které dále vyhlazují
výstupní napìtí. Kondenzátor C6 díky
malé vnitøní impedanci filtruje rychlé
zmìny napìtí.

Na výstupu stabilizátoru je také
pøipojena svítivá dioda LED1 s pøedøadným rezistorem R4, která indikuje
výstupní napìtí a zároveò tvoøí malou pøedzátì pro regulaci napìtí,
není-li pøipojena zátì.
Rozsah výstupního napìtí i proudu lze nastavit v irokých mezích pomocí vzorcù:
1) Maximální výstupní napìtí:
U výst = U IO2 (R 7 + R 8 )/R 7

[V; V, Ω]

2) Maximální výstupní proud:
Ivýst = UIO2 [RP1/(RP1+R6)]/R1 [A; V, Ω]
Dosazením do rovnic vypoèítáme,
e pomocí potenciometru P1 lze plynule nastavit výstupní proud v rozmezí pøiblinì 0 a 5 A a potenciometrem P2 výstupní napìtí v rozmezí od
0 V do 25 V.
Kombinací potenciometru a rezistorù lze dosáhnout stavu, kdy výstupní napìtí mùe být regulováno pouze
v urèitém rozsahu (napø. 6 a 10 V),
je-li to potøeba.
Stabilizátor má tepelnou ochranu,
která v pøípadì pøehøátí usmìròovaèe
D1, tlumivky L1, tranzistoru T1 nebo
diody D2 sníí výstupní napìtí i proud
tak, aby jejich teplota dále nerostla.
Jako tepelné pojistky jsou pouité polymerové pojistky, které prudce zvìtí svùj odpor v pøípadì, e se zahøejí
nad teplotu asi 110 °C, a tím sníí
referenèní napìtí na potenciometrech. Po ochlazení se výstupní napìtí i proud nastaví na pùvodní velikost.
Zátì se pøipojuje na roubovací
svorky VYSTUP PLUS a VYSTUP
MINUS.

Popis konstrukce

Obr. 2. Deska s plonými spoji zdroje (102 x 46 mm)
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Rozmístìní souèástek na desce
s plonými spoji je na obr. 2. Na desce jsou umístìny i dva chladièe. Na
prvním je pøipevnìn usmìròovaè D1
a na druhém tranzistor T1 a dioda
D2. Ta musí být izolována od chladièe
slídovou podlokou a izolaèním kroukem. Stykovou plochu souèástek a chladièù natøeme silikonovou vazelínou,
aby pøechodový tepelný odpor byl co
nejmení.
Kvùli velkým proudùm je vhodné
pocínovat mìdìné spoje na desce,
aby se zvìtil jejich vodivý prùøez.
K pájení lze pouít pistolovou pájeèku s pájecí smyèkou z drátu o prùmìru 0,7 mm nebo mikropájeèku.
Po zapájení vech souèástek (pozor - pod tlumivkou L1 je propojka, která není na výkresu vidìt!) odstraníme
pièatým nástrojem zbytky kalafuny,
abychom odhalili nedokonalé spoje
nebo zkraty (pohledem proti svìtlu).
Po kontrole desky pøipojíme na
vstupní svorky støídavé napìtí 12 a
17 V. Zmìøíme napìtí na kondenzátorech C1 a C2, které by mìlo být asi
17 a 25 V. Zkontrolujeme výstupní

napìtí obou stabilizátorù (5 V a 15 V).
Na výstup pro baterii pøipojíme voltmetr se zátìí (staèí árovka 12 V/
/500 mA) a potenciometrem P1 regulujeme výstupní napìtí. Protoe regulace výstupního napìtí i proudu jsou
lineární, budou pøípadné stupnice pro
nastavení výstupního napìtí rovnomìrné. Je samozøejmé, e potenciometry lze nahradit rezistory a nastavit
výstupní napìtí nebo proud stabilizátoru napevno.
Je-li ve v poøádku, vyèistíme desku v lihu nebo perchloretylenu a stabilizátor vloíme do vhodné skøíòky
(plastové nebo lépe kvùli monému
ruení kovové) s vìtracími otvory.

Seznam souèástek
R1

20 mΩ,
manganin ∅ 1 mm/40 mm
R2, R9, R10
10 kΩ
R3, R5
820 kΩ
R4
2,2 kΩ
R6
120 kΩ
R7, R11
1 kΩ
R8
3,9 kΩ
P1, P2
2,5 kΩ, TP 160/N
C1, C2, C6, C14
47 µF/35 V
C4, C5, C8, C9
2200 µF/25 V
C3, C7, C11,
C12, C13, C15
100 nF, keram.
C10
470 µF/25 V
IO1
TL062
IO2
79L05
IO3
78L15
IO4
HCF4011BE
T1
IRL2203N
D1
KBU8A
D2
MBR1545CT
LED1
zelená, 5 mm
LED2
èervená, 5 mm
L1
64 µH/5 A, SFT1240
F1, F2
PFRA010

Obvod chránící
proti pøepólování
Zapojení obvodù bránících nesprávnému pøipojení napájecí baterie
se v èasopisech objevují pomìrnì
èasto. Koneènì není se co divit, taková chyba se pøihodí snadno a mívá
pro napájený pøístroj fatální následky. Zapojení se lií rùzným stupnìm
komfortu, od pouhé ochrany sériovou
diodou po automatické pøipojení ve
správné polaritì a velikostí úbytku
napìtí, který na nich vzniká.
Právì malým úbytkem napìtí vyniká obvod, jeho zapojení je na
obr. 1. Pøi správné polaritì je odpor
pøidaný do cesty proudu do zátìe
asi 13 mΩ. Pøi proudu zátìe 10 A
lze tedy poèítat s úbytkem 0,13 V,
co je výrazný rozdíl proti úbytku nìkolika stovek milivolt, pouije-li se

Slídová podloka pod TO-220
Izolaèní krouek pro TO-220
Svorkovnice CZM 2/5, 3 kusy
Svorkovnice CZM 3/5, 2 kusy
Chladiè T46/25, 2 kusy
Deska s plonými spoji
Pro zájemce o stavbu stabilizátoru
je pøipravena sada souèástek a deska s plonými spoji (ve podle Seznamu souèástek) za 500 Kè, pøípadnì
sestavený stabilizátor za 800 Kè. Objednávky mùete poslat na adresu:
BEL, Eliáova 38, Praha 6, 160 00,
tel.: 222 950 345, info@bel-shop.eu.
Komerèní vyuití tohoto návodu bez
souhlasu autora není dovoleno.

Závìr
Stabilizátor lze vyuít i jako nabíjeè autobaterií. Staèí nastavit výstupní napìtí na 13,8 V, proudové
omezení na 10 % kapacity a pøipojit autobaterii. Proudové omezení reguluje nabíjecí proud a do doby, kdy
napìtí baterie dosáhne 13,8 V, pak
se zaène nabíjecí proud automaticky
zmenovat a na úroveò konzervaèního proudu.
pouze Schottkyho dioda. T1 a T2 musí
mít kvùli integrované antiparalelní
diodì v tranzistorech opaènou polaritu, T1 je MOSFET s kanálem N, T2
s kanálem P (alternativou je dvojice
komplementárních MOSFET v jednom pouzdru IRF7389 s celkovým
odporem v sepnutém stavu okolo
0,1 Ω).
IO1 je 2kanálový fotovoltaický optoèlen. Tyto souèástky jsou výrobky firmy
International Rectifier (www.irf.com).
Pokud je baterie pøipojena ve správné polaritì, diody LED v IO1 osvítí interní hradlové diody, co zpùsobí otevøení T1 a T2 a napájení zátìe. Pøi
opaèné polaritì zùstanou tranzistory
uzavøeny a baterie je od zátìe oddìlena. Obvod zabrání rovnì pokození vstupním pøepìtím. Pokud vstupní
napìtí dosáhne asi 15,5 V, zaène
procházet proud Zenerovou diodou
D2 do báze tranzistoru T3. Ten se
otevøe a svede k zemi proud, který
pøedtím procházel do diod LED opto-
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Obr. 3. Fotografie osazené desky
èlenu. Ochranný obvod na obr. 1 je
urèen pro jmenovité vstupní napìtí
12 V.
JH
[1] Hovenga, M.: Polarity protector
outperforms Schottky diodes. EDN
6. února 2003, s. 86.

Obr. 1. Ochrana proti pøepólování
s malým úbytkem napìtí
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