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(odpowiedzialny za sprawozdanie)

Æwiczenie nr 5

Cel æwiczenia

Aparatura laboratoryjna

Zapoznanie siê z w³aœciwoœciami oraz charakterystykami liniowego oraz impulsowego uk³adu
stabilizacji napiêcia zasilaj¹cego

Zestaw uruchomieniowy typu LIN-REG EB (stab. lin. LM7805, stab. imp. ADP3000), oscyloskop
cyfrowy TEKTRONIX typu TDS _______, laboratoryjny generator sygna³ów, zasilacz

Program æwiczenia

1. Zapoznanie siê z parametrami granicznymi (dopuszczalnymi !) oraz charakterystycznymi scalonych stablizatorów napiêæ:
liniowego typu LM7805 prod. FAIRCHILD SEMICONDUCTOR, impulsowego (w trybie STEP-DOWN) typu ADP3000 prod.
Analog Devices

2. Zapoznanie siê z zestawem uruchomieniowym LIN-REG EB

3. Pomiary parametrów uk³adu stabilizacji z uk³adem typu LM7805 - wykonywane w oparciu o schemat pokazany na rys. 1:

a) zmierzyæ charakterystykê wyjœciow¹ U = f(I ); parametry: napiêcie zasilania U = 15 V, pr¹d obci¹¿enia I = 0 - 0,5 I

b) zmierzyæ pr¹d zwarcia

c) dokonaæ obserwacji odpowiedzi uk³adu na skokow¹ zmianê pr¹du obci¹¿enia w zakresie 0 mA -> 100 mA -> 0 mA;
czêstotliwoœæ za³¹czania rezystora obci¹¿aj¹cego: 1 kHz; zarejestrowaæ przebiegi

O O Z O OMAX

4. Pomiary parametrów uk³adu stabilizacji z uk³adem typu ADP3000 - wykonywane w oparciu o schemat pokazany na rys. 2:

a) zmierzyæ czêstotliwoœæ pracy wewnêtrznego generatora uk³adu oraz zarejestrowaæ charakterystyczne przebiegi

b) zmierzyæ charakterystykê wyjœciow¹ U = f(I ); parametry: napiêcie zasilania U = 5 V, pr¹d obci¹¿enia I = 0 - 100 mA

c) dokonaæ pomiaru wartoœci miêdzyszczytowej szcz¹tkowego napiêcia drgañ (ang. ripple voltage) na wyjœciu

d) dokonaæ obserwacji odpowiedzi uk³adu na skokow¹ zmianê pr¹du obci¹¿enia w zakresie 0 mA -> 60 mA -> 0 mA;
czêstotliwoœæ za³¹czania rezystora obci¹¿aj¹cego: 100 Hz; zarejestrowaæ charakterystyczne przebiegi
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Sprawozdanie

W sprawozdaniu nale¿y zamieœciæ:

• wyznaczone charakterystyki wyjœciowe obu uk³adów stabilizacji

• kopie ekranów (w postaci bitmapy) dla charakterystycznych przypadków przebiegów

• ocenê pomierzonych parametrów - w stosunku do wartoœci katalogowych (nale¿y za³¹czyæ wybrane strony noty
technicznej wzmacniacza wraz z odniesieniami do )

• uwagi odnoœnie przebiegu æwiczenia

w³aœciwych parametrów

Data ___________ oraz podpis prowadz¹cego zajêcia _____________________________

W³aœciwoœci uk³adów stabilizacji napiêæ

Uwaga: niniejszy arkusz stanowi tytu³ow¹ stronê sprawozdania !

Kierunek: MECHATRONIKA • Przedmiot: Elektronika II

Rok akadem. _________ • Data realiz. æw. ____________ • Data oddania spr. ____________



Rys. 1. Schemat ideowy uk³adu stabilizacji napiêcia zasilaj¹cego z regulatorem liniowym (LM7805)

Rys. 2. Schemat ideowy uk³adu stabilizacji napiêcia zasilaj¹cego z regulatorem impulsowym (ADP3000)
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