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Cíl cvičení: 

 seznámit studenty se zpětnovazebními stabilizátory napětí a proudu 

 s měřením velikosti výstupního napětí (proudu) se změnou napětí vstupního nebo zátěže 

 s návrhem stabilizátoru proudu s tranzistorem J-FET 

 

Před cvičením si z přednášek a doporučené literatury nastudujte: 

• princip zpětnovazebních stabilizátorů napětí a proudu, katalogové listy stabilizátorů 

LM78L05 a CL20M45 

 

Zadání: 

1. Zapojte zpětnovazební stabilizátor napětí LM78L05 (OBR. 1a) podle schématu na OBR. 2. 

Změřte závislost výstupního napětí U2 na napětí vstupním U1. Zvětšujte vstupní napětí U1 

od 0 V do 30 V s krokem 5 V, pro napětí U1 v rozpětí 6 až 8 V postupujte s krokem 0,2 V a 

odečítejte hodnotu výstupního napětí U2. Zapisujte hodnoty vstupního a výstupního 

napětí a zpracujte do grafu U2 = f (U1). K měření vstupního a výstupního napětí použijte 

multimetry. Věnujte pozornost použití správných zdířek. Označte v grafu oblast 

stabilizace výstupního napětí U2 a zjistěte pro tuto oblast minimální vstupní napětí U1min. 

Vypočtěte spád napětí na stabilizátoru, tj. Udrop = U1min – U2.  

 
a)   b) 

OBR. 1: a) Zpětnovazební stabilizátor napětí LM78L05 a b) stabilizátor proudu CL20M45 

 

 
OBR. 2: Schéma zapojení pro měření závislosti U2 = f (U1) stabilizátoru napětí 

2. Změřte velikost změny výstupního napětí U2 se změnou vstupního napětí U1 („Line“ 

regulace). Zapojte zpětnovazební stabilizátor napětí LM78L05 podle schématu na OBR. 3. 

Zapojte voltmetr na výstupu stabilizátoru do série se zdrojem U2. Nastavte napětí zdroje 

U2 = 4 V. U voltmetru na výstupu stabilizátoru zařaďte rozsah 2 V a nastavte hodnotu 

vstupního napětí U1 = 7 V. Odečtěte výstupní napětí U2’ a poznamenejte. Nastavte 



 
 

 

 
 

    

hodnotu vstupního napětí U1 = 20 V a opět odečtete hodnotu výstupního napětí U2‘‘ a 

poznamenejte. Nalezený rozdíl U2 = U2‘‘ - U2’ odpovídá hodnotě „Line“ regulace. 
Nalezenou hodnotu „Line“ regulace porovnejte s katalogovým listem. 

 
OBR. 3: Schéma zapojení pro měření „Line“ regulace stabilizátoru napětí 

3. Změřte velikost změny výstupního napětí U2 se změnou výstupního proudu I2 („Load“ 

regulace). Zapojte zpětnovazební stabilizátor napětí LM78L05 podle schématu na OBR. 4. 

Zapojte voltmetr na výstupu stabilizátoru do série se zdrojem U2. Nastavte napětí zdroje 

U2 = 4 V. U voltmetru na výstupu stabilizátoru zařaďte rozsah 2 V a nastavte hodnotu 

vstupního napětí U1 = 8 V. Odečtěte výstupní napětí U2’ a poznamenejte. Připojte 

k výstupu stabilizátoru zátěž RZ’ = 51  (1W) a opět odečtete hodnotu výstupního napětí 

U2‘‘ a poznamenejte. Zátěž RZ’ odpojte. Nalezený rozdíl U2 = U2‘‘ - U2’ odpovídá hodnotě 

„Load“ regulace. Nalezenou hodnotu „Load“ regulace porovnejte s katalogovým listem. 

 
OBR. 4: Schéma zapojení pro měření „Load“ regulace stabilizátoru napětí 

4. Zapojte stabilizátor proudu CL20M45 (OBR. 1b) podle schématu na OBR. 5a. Změřte 

závislost proudu I2 na napětí U1. Zvětšujte napětí U1 od 0 V do 20 V s krokem 5 V, pro 

napětí U1 v rozpětí 3 až 5 V postupujte s krokem 0,2 V, a odečítejte hodnotu proudu I2. 

Zapisujte hodnoty napětí a proudu a zakreslete do grafu I2 = f (U1). K měření napětí a 

proudu použijte multimetry. Věnujte pozornost použití správných zdířek. Označte 

v grafu oblast stabilizace proudu I2 a zjistěte pro tuto oblast minimální pracovní napětí 

U1min.  

5. Navrhněte stabilizátor proudu s tranzistorem J-FET J310 (OBR. 5b). Vypočtěte velikost 

rezistoru RS tak, aby byla hodnota proudu ID = 2 mA. K návrhu použijte síť výstupních 

charakteristik ID = f (UDS) a převodní charakteristiku ID = f (UGS) z úlohy „Návrh a měření 

zesilovače s tranzistorem J-FET“.  



 
 

 

 
 

    

 

OBR. 5: Schéma zapojení pro měření závislosti I2 = f (U1) stabilizátorů proudu 

6. Zapojte stabilizátor proudu s tranzistorem J-FET podle schématu na OBR. 5b. Změřte 

závislost proudu I2 na napětí U1. Zvětšujte napětí U1 od 0 V do 20 V s krokem 1 V a 

odečítejte hodnotu proudu I2. Zapisujte hodnoty napětí a proudu a zakreslete do grafu I2 

= f (U1). K měření napětí a proudu použijte multimetry. Věnujte pozornost použití 

správných zdířek. Označte v grafu oblast stabilizace proudu I2 a zjistěte pro tuto oblast 

minimální pracovní napětí U1min. 
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