
Do czego to służy?
W dziale „Najsłynniejsze aplikacje”

opisano szeroko układ stabilizatora 723.
Układ ten umożliwia budowę wielu inte−
resujących układów, niekoniecznie zasi−
laczy i stabilizatorów. Poniżej opisano
dwa przykłady wykorzystania układu
723 do budowy stabilizatorów o małym
wymaganym napięciu pracy między we−
jściem a wyjściem – w literaturze takie
stabilizatory określane są jako LDO
(LowDropOut). Typowe stabilizatory
z rodziny 78XX wymagają do poprawnej
pracy napięcia między wejściem a wy−
jściem przynajmniej rzędu 2V. Opisane
dalej stabilizatory mogą pracować przy
mniejszej różnicy napięć – do popra−
wnej pracy wystarczy napięcie rzędu
100mV. Ma to duże znaczenie wszędzie
tam, gdzie ważne jest wykorzystanie
całego dostępnego napięcia, na przy−
kład przy stabilizacji napięcia akumulato−
ra lub baterii. 

Jeden z przedstawionych układów
jest stabilizatorem napięcia 12V z ograni−
czeniem prądowym typu foldback, czyli
inaczej mówiąc, z redukcją prądu pod−
czas zwarcia wyjścia. Ponieważ do tej
pory scalone stabilizatory LDO są sto−
sunkowo drogie i trudno dostępne,
przedstawiony układ z tanią kostką 723

może być w wielu przypad−
kach doskonałą alternatywą.

Drugi układ jest zasilaczem
o regulowanym napięciu, przy
czym wartość napięcia i war−
tość prądu pobieranego z zasi−
lacza są sygnalizowane przez
jasność świecenia dwóch diod
LED. Te dwie diody pełnią więc
funkcje najprostszych mierni−
ków czy wskaźników. Taki minizasilacz la−
boratoryjny można polecić wszystkim
tym, którzy na razie nie mają funduszy na
zakup lub budowę solidnego zasilacza ze
wskaźnikami cyfrowymi.

Jak to działa?
Pełny schemat ideowy modułu zasi−

lacza pokazany jest na rryyssuunnkkuu 11, sto−
sowna płytka drukowana – na rryyssuunn−
kkuu 22. Numeracja nóżek układu scalone−

ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 12/9760
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Zasilacz z charakterystyką foldback
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Rys. 1. Schemat ideowy



go dotyczy wersji w 14–nóżkowej obu−
dowie DIL.

W praktyce nie wszystkie elementy będą
montowane – zależeć to będzie od wersji.

Moduł stabilizatora wyposażono do−
datkowo w mostek prostowniczy D1 –
D4 i kondensatory filtrujące C5 – C7. Tę
część można odciąć według lini−
i zaznaczonej na schemacie i płytce.

W każdej wersji wykorzystany będzie
zewnętrzny tranzystor regulacyjny PNP –
T1. Taki sposób włączenia tranzystora T1
czyni ze stabilizatora układ typu LDO, po−
nieważ zapewnia dobrą stabilizacje
w bardzo szerokim zakresie napięć kolek−
tor – emiter tego tranzystora. Stabilizator
będzie skutecznie stabilizował napięcie
wyjściowe, byle tylko napięcie wejścio−
we (na emiterze T1) było większe przy−
najmniej o 100mV od potrzebnego napię−
cia na wyjściu (na kolektorze T1). Jest to
cenna zaleta stabilizatora, bo pozwala
w pełni wykorzystać napięcie wejściowe.

Obwody stabilizacji napięcia pracują
następująco.

Wzmacniacz błędu kostki 723 na bie−
żąco porównuje napięcia na swoich we−
jściach (nóżki 4 i 5). Na wejście nieodwra−
cające podane jest napięcie wzorcowe
(odniesienia) z nóżki 6. Napięcie na nóżce
5 można ustawić za pomocą dzielnika R1,
R2 w zakresie 2...7,15V, zależnie od po−
trzeb.

W czasie normalnej pracy, napięcie na
nóżce 4 (wejście odwracające wzmacnia−
cza błędu) jest takie same, jak napięcie
na nóżce 5. Napięcie to uzyskiwane jest
z suwaka potencjometru P1 – a więc po−
tencjometr ten pozwala regulować napię−
cie wyjściowe stabilizatora.

Gdy z jakichś powodów napięcie wy−
jściowe chwilowo nieco się zmniejszy
(np. wskutek zwiększenia prądu obcią−
żenia), wtedy zmniejszy się też napięcie
na nóżce 4 wzmacniacza błędu. Ponie−
waż jest to wejście odwracające, obni−
żenie napięcia na tym wejściu spowodu−
je wzrost napięcia na wyjściu wzmacnia−
cza błędu. Dla nas jest ważne, że wy−
jście steruje pracą wewnętrznego tran−
zystora regulacyjnego NPN. Wzrost na−
pięcia na wyjściu wzmacniacza błędu ot−
worzy więc ten tranzystor, czyli zwięk−

szy prąd przezeń płynący.
Emiter tego tranzystora
jest wyprowadzony na
nóżkę 10, i przez obwód
D5, R4 dołączony do ma−
sy. Natomiast kolektor
tranzystora regulacyjnego,
dołączony do końcówki
11, współpracuje bezpo−
średnio z zewnętrznym
tranzystorem T1. Prąd pły−
nący przez wewnętrzny
tranzystor regulacyjny jest

jednocześnie prądem bazy tranzystora
T1 (pomijając niewielki prąd płynący
przez R3). A więc zwiększenie prądu
wewnętrznego tranzystora regulacyjne−
go zwiększy też prąd tranzystora T1,
a tym samym zwiększy napięcie na wy−
jściu stabilizatora, przywracając równo−
wagę.

Z kolei przy zwiększeniu napięcia wy−
jściowego (pod wpływem jakichś ze−
wnętrznych czynników), napięcie na koń−
cówce 4 wzrośnie, a tym samym wzmac−
niacz błędu zmniejszy prąd wewnętrzne−
go tranzystora regulacyjnego i tranzysto−
ra T1, przywracając właściwe napięcie
wyjściowe.

Zrozumienie zasady działania obwodu
stabilizacji napięcia nie przysparza żadnych
trudności. Trochę bardziej złożone jest
działanie obwodów ograniczenia prądowe−
go, gdzie wykorzystuje się nóżki 2 i 3.

RRyyssuunneekk 33 pokazuje konfigurację tych
obwodów w wersji zasilacza o ustalonym
napięciu 12V i charakterystyce ogranicza−
nia prądu typu foldback (pozostałe ele−
menty wg wykazu).

Gdy napięcie wyjściowe jest prawid−
łowe (12V), to na rezystorze R6 i na nóż−
ce 3 występuje napięcie rzędu 1,5V. Ob−
wód ograniczania prądu zacznie działać
wtedy, gdy napięcie na nóżce 2 będzie
o około 0,6V większe, niż napięcie na
nóżce 3. Należy zauważyć, że napięcie
na rezystorze R7 (i na nóżce 2) jest pro−
porcjonalne do płynącego przezeń prądu.
A co to za prąd?

Jak łatwo zauważyć,
jest to po prostu prąd ba−
zy tranzystora mocy T1!
Czym większy prąd wy−
jściowy (prąd kolektora
T1), tym większy będzie
też prąd jego bazy, czyli
napięcie na rezystorze
R7. Przy zwiększaniu prą−
du wyjściowego (i prądu
bazy T1), napięcie na
nóżce 2 przekroczy
w końcu wymagany próg
i tranzystor ograniczający
otworzy się. Prąd wy−
jściowy nie będzie mógł
dalej wzrastać, bo musia−

łoby przy tym wzrosnąć napięcie na nóż−
ce 2, a na to nie pozwala tranzystor ogra−
niczający.

W sumie wartość maksymalnego prą−
du wyznaczona jest wartością rezystancji
R7. Należy jednak zauważyć, że nie moż−
na tu podać prostego wzoru na dobór
wartości R7 dla pożądanego prądu mak−
symalnego, a to dlatego, że w grę wcho−
dzi tu jeszcze wzmocnienie prądowe
(IC/IB) tranzystora T1. Dlatego ostatecznie
wartość R7 trzeba dobrać eksperymen−
talnie.

Teraz pora wyjaśnić działanie charakte−
rystyki foldback. Powyższe rozważania
dotyczyły sytuacji, gdy napięcie na wy−
jściu stabilizatora było równe 12V. Gdy
jednak wyjście zostanie zwarte (albo nad−
miernie obciążone), to napięcie na rezys−
torze R6 zmniejszy się, nawet do 0V. Co
to oznacza? Wcześniej do otwarcia tran−
zystora ograniczającego potrzebne było
napięcie na nóżce 2 wynoszące mniej
więcej 2,1V (1,5V+0,6V). Teraz, gdy na−
pięcie na nóżce 3 wynosi 0V, obwód
ograniczenia zadziała już przy napięciu na
nóżce 2 (i rezystorze R7) wynoszącym
0,6V, czyli przy znacznie mniejszym prą−
dzie bazy T1. To oznacza, że przy zwarciu
wyjścia, prąd zostanie ograniczony do
wartości znacznie mniejszej, niż dopusz−
czalny prąd maksymalny przy napięciu
wyjściowym 12V.

Bardzo interesująca właściwość!
Z egzemplarza modelowego, pokaza−
nego na fotografii 1 przy napięciu wy−
jściowym 12V można pobierać prąd
od 0 do 200mA, natomiast przy zwar−
ciu wyjścia prąd zwarciowy wynosi
tylko 40mA!

Drugim proponowanym urządze−
niem jest minizasilacz laboratoryjny,
którego układ połączeń obwodu ograni−
czania prądu pokazano na rryyssuunnkkuu 44.
Tym razem na nóżkę 5 podawane jest
napięcie odniesienia o wartości 2V,
a więc napięcie wyjściowe można re−
gulować od 2V wzwyż.

61ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 12/97

Rys. 3. Zasilacz 12V LDO foldback

Rys. 2. Schemat montażowy
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Jasność diody LED wlutowanej za−
miast diody Zenera D7 wskazuje przybli−
żoną wartość napięcia wyjściowego.

Tym razem nie uzyskuje się charakte−
rystyki typu foldback.

Jasność dodatkowej diody D8 wluto−
wanej między nóżki 9 i 10 wskazuje przy−
bliżoną wartość płynącego prądu.

Rezystor R7 wyznacza prąd maksy−
malny, który może sięgać wartości
ponad 1A, zależnie od użytego transfor−
matora, tranzystora T1 i radiatora dla
T1. Regulując rezystancję R7 (np. sko−
kowo przełącznikiem), można w prosty
sposób zmieniać zakresy prądowe ta−
kiego minizasilacza. Regulacja potencjo−
metrem nie wchodzi w grę choćby ze
względu na konieczność eksperymen−
talnego doboru wartości R7 wskutek
rozrzutu wartości wzmocnienia tranzys−
tora T1. Jeśli zasilacz miałby pracować

przy prądach wyjścio−
wych poniżej 200mA,
należy zastosować
tranzystor T1 o nie−
wielkim wzmocnieniu
(by jego prąd bazy
w widoczny sposób
zaświecał diodę D8,
ewentualnie trzeba
zastosować nowo−
czesną niskoprądową
diodę D8. Z kolei przy
prądach wyjściowych
większych od 1A na−
leży zastosować tran−
zystor T1 o dużym
wzmocnieniu, albo
też w miejsce D8
właczyć równolegle

dwie jednakowe diody LED. Nie należy
jednak stosować w miejsce T1 „dar−
lingtona” PNP.

Zastosowany transformator powinien
mieć napięcie dostosowane do napięcia
użytych kondensatorów C5–C7, nato−
miast sam układ scalony może być zasila−
ny napięciem 9...40V. Przy kondensato−
rach C5–C7 na napięcie 25V, napięcie
(zmienne) transformatora nie powinno
być większe niż 19V.

W proponowanych układach ele−
menty R4, D5, D6 nie były wykorzysta−
ne – mogą one być użyte w innych ap−
likacjach.

Montaż i uruchomienie
Montaż układu jest klasyczny. Zasto−

sowane elementy nie są podatne na
uszkodzona ładunkami statycznymi, dla−
tego kolejność montażu jest dowolna.

Przy montażu jednej z proponowanych
wersji należy skorzystać z rysunku
3 lub 4, oraz ze spisu elementów.

W związku z rozrzutem wartości
wzmocnienia tranzystora T1, dla uzyska−
nia konkretnej wartości prądu maksymal−
nego trzeba dobrać indywidualnie war−
tość rezystora R7. W układzie z rysunku
4 nie stanowi to problemu: wystarczy
włączyć amperomierz między końcówki
wyjściowe i dobierać R7. Natomiast
w układzie z rysunku 3 z charakterystyką
foldback, nie można zwierać wyjścia am−
peromierzem, bo wtedy płynie niewielki
prąd zwarcia. Dobór prądu maksymalne−
go trzeba przeprowadzić przy zastosowa−
niu obciążenia w postaci potencjometru
drutowego dużej mocy, albo innego ukła−
du obciążającego – w każdym razie regu−
lację prądu maksymalnego należy prze−
prowadzać, kontrolując nie tylko prąd, ale
i napięcie na wyjściu stabilizatora, które
to napięcie przez cały czas dobierania re−
zystora R7 powinno być równe napięciu
nominalnemu. Wymaga to użycia dwóch
mierników i zmiennego obciążenia – tylko
dlatego projekt ten został uznany za trud−
niejszy i otrzymał dwie gwiazdki.

Na początku artykułu wspomniano,
że stabilizator może pracować przy bar−
dzo małych napięciach między we−
jściem a wyjściem. Jest to prawda, ale
wprowadzenie obwodów ograniczania
prądu z elementami R5–R7 i D7 pogar−
sza te właściwości. Przykładowo w eg−
zemplarzu modelowym z układem fold−
back wymagany spadek napięcia na
tranzystorze T1 przy prądzie 150mA wy−
niósł 0,7V, natomiast bez układu ograni−
czenia prądu (bez elementów R5–R7) –
tylko 70mV. 

Dlatego w sytuacjach, gdy najważniej−
sze jest praca przy małych napięciach
wejściowych, raczej nie należy wykorzys−
tywać obwodu ograniczania prądu (bez
elementów R5–R7) – nie należy monto−
wać elementów R5–R7 i D7, a nóżki
2 i 3 pozostawić niepodłączone.

Możliwości zmian
Układ 723 został wyczerpująco opisa−

ny w „Najsłynniejszych aplikacjach”
i wielu Czytelników zechce wykorzystać
płytkę przedstawioną na rysunku
2 w jeszcze inny sposób, według włas−
nych potrzeb. Należy tylko zwrócić uwa−
gę, że układ nie ma zabezpieczenia ter−
micznego i przy większych prądach tran−
zystor T1 musi być wyposażony w sto−
sowny radiator.

PPiioottrr GGóórreecckkii
ZZbbiiggnniieeww OOrrłłoowwsskkii

KKoommpplleett ppooddzzeessppoołłóóww zz ppłłyyttkkąą jjeesstt
ddoossttęęppnnyy ww ssiieeccii hhaannddlloowweejj AAVVTT jjaakkoo

„„kkiitt sszzkkoollnnyy”” AAVVTT−22117711..

WWyykkaazz eelleemmeennttóóww
MMiinniizzaassiillaacczz llaabboorraattoorryyjjnnyy –– AAVVTT 22117711

RReezzyyssttoorryy
P1: potencjometr obrotowy 10kΩ
R1: 5,6kΩ
R2: 2,2kΩ
R3: 10kΩ
R5,R9 : 1kΩ
R7: wstępnie 1kΩ (dobrać we własnym za−
kresie wg potrzeb)
R8: zwora   

KKoonnddeennssaattoorryy
C1,C3 : 100nF ceramiczny 
C2: 1,5nF    
C4: 47µF/25V  
C5: 1000µF/25V (2×470µ/25V)

PPóółłpprrzzeewwooddnniikkii
D1,D2,D3,D4: 1N4001...7     
D7,D8: LED 3mm czerw.   
T1: PNP mocy np. BD282 (BDT 94)
U1: 723 (UL 7523)

PPoozzoossttaałłee
pokrętło potencjometru P1
płytka wg rys. 2

UUwwaaggaa!! Elementy R4, R6, C6, C7, D5, D6 oraz
obudowa i transformator nie wchodzą
w skład zestawu AVT 2171.

WWyykkaazz eelleemmeennttóóww
SSttaabbiilliizzaattoorr zz ooggrraanniicczzeenniieemm 
ttyyppuu ffoollddbbaacckk (nie wchodzi w skład

zestawu AVT 2171)

RReezzyyssttoorryy
P1: 10kΩ montażowy     
R1,R8 : zwora
R3: 10kΩ
R5: 2,0kΩ lub 2,2kΩ
R6,R9 : 1kΩ
R7: wstępnie 1kΩ (dobrać we własnym 
zakresie wg potrzeb)

KKoonnddeennssaattoorryy
C1,C3: 100nF ceramiczny
C2: 1,5nF    
C4: 47µF/25V   

PPóółłpprrzzeewwooddnniikkii
D7: dioda Zenera 7,5V     
T1: PNP mocy np. BD282   
U1: 723    

PPoozzoossttaałłee
R2,R4,D5,D6,D8: nie stosować

Rys. 4. Zasilacz regulowany




