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Konkurs

Na rysunku przedstawiony jest układ
z dwoma tranzystorami.

Jak zwykle zadanie konkursowe polega
na rozszyfrowaniu

Jak działa i do czego służy taki układ?
Odpowiedzi, koniecznie oznaczone dopiskiem Jak06, należy nad-

syłać w terminie 45 dni od ukazania się tego numeru EdW. Nagroda-
mi w konkursie będą kity AVT lub książki.

Rozwiązanie zadania z EdW 2/2003
Przedstawiony układ z trzema tranzystorami
to precyzyjne źródło napięcia odniesienia
o napięciu 1,2...1,5V. Współpracuje ono z re-
zystorem ograniczającym prąd lub lepiej ze
źródłem prądowym według rysunku obok.

Oryginalny schemat pochodzi z projektu
cyfrowego miernika sprzed około dwudziestu
lat, dlatego symbole tranzystorów zawierają
kółka wskazujące, iż chodzi o trzy pojedyncze
tranzystory. Według opisu, przy stosunku re-

zystancji R2/R3>10 można otrzymać współczynnik cieplny zmian na-
pięcia rzędu kilkudziesięciu ppm/K, czyli kilku tysięcznych procenta na
stopień Celsjusza. Warunkiem jest jednakowa temperatura złącz wszy-
stkich tranzystorów. Tego typu źródła napięcia odniesienia z pojedyn-
czymi tranzystorami stosowano przed laty w krajowych projektach ze
względu na niemożliwość zakupu scalonych odpowiedników. Dziś po-
wszechnie dostępne są scalone źródła napięcia wzorcowego, na przy-
kład LM385, LM336 czy TL431, pracujące na podobnej zasadzie. Ma-
ją one bardziej rozbudowany schemat wewnętrzny i powtarzalne para-
metry. Zaprezentowany układ z pojedynczymi tranzystorami można
dziś potraktować jako ciekawostkę niemającą praktycznego znaczenia.

W odpowiedziach pojawiały się rozmaite nazwy: źródło napięcia
odniesienia, źródło napięcia typu band-gap, band-gap reference,
a nawet równoległy stabilizator napięcia. I odpowiedzi te zostały
uznane za prawidłowe. Niektórych zmyliły kółka przy tranzystorach,
inni w ogóle nie wzięli pod uwagę tego szczegółu. Wśród odpowie-
dzi pojawiły się też logicznie uzasadnione próby analizy układu oraz
odpowiedzi ewidentnie błedne. Oto przykłady:
- jest to czujnik temperatury ze wzmacniaczem sygnału pomiarowe-
go. T1 pracuje jako dioda, która jest właśnie tym czujnikiem
- układ wydaje się być wzmacniaczem kilkustopniowym
- jest to nietypowy generator wysokiej częstotliwości
- jest to fragment obwodu polaryzacji tranzystorów we wzmacniaczu
mocy, by przy wzroście temperatury utrzymać jednakowy prąd spoczyn-
kowy tranzystorów mocy – T1 musi mieć kontakt cieplny z radiatorem
- układ jest tak zwanym źródłem prądowym i dostarcza prądu stałego
- jest to rozbudowany przetwornik prądu na napięcie o nieliniowej
charakterystyce.

Nagrody książkowe za najlepiej uzasadnione odpowiedzi otrzymują:
Marek Rogacki - Wągrowiec, Michał Zawistowski - Grabiszyn,
Adam Laskowski - Rytel.


