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STABILIZÁTORY 

1) Stabilizátory napětí  
- udržují stálé napětí na zátěži při kolísajícím napětí zdroje nebo při 
změnách zatěžovacího proudu.  
Podle připojení regulačního prvku rozdělujeme stabilizátory na paralelní a 
sériové.  

 
Vlastnosti stabilizátoru charakterizuje činitel stabilizace S, který vyjadřuje, 
kolikrát zmenší stabilizátor poměrné kolísání napětí na svém výstupu při 
konstantní zátěži ve srovnání s poměrným kolísáním vstupního napětí. 
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Podle provedení dělíme stabilizátory na  
 
parametrické  
zpětnovazební 
integrované 

 

a) Parametrické stabilizátory 
 

Stabilizátor tvořený Zenerovou diodou patří mezi parametrické stabilizátory, 
u kterých se využívá parametrů nelineárních prvků, kde při velké změně proudu 
nastává jen malá změna napětí (doutnavky, stabilizační nebo Zenerovy diody). 
Zenerova dioda je součástka, u níž dochází v závěrném směru k rychlému nárůstu 
proudu při pomalém nárůstu napětí. Tato hodnota se nazývá Zenerovo napětí. 
Zenerovy diody se vyrábí s různými hodnotami výkonu 0,5 až 5W a napětím 0,8 až 
200V. Druh dotování polovodiče určuje výši průrazného napětí (Zenerova UZ) 
v závěrném směru. Pro   UZ < 5V převládá Zenerův efekt – el. napětí vyrazí valenční 
elektrony, ty spolu s děrami tvoří průrazový proud. Pro UZ > 7V vznikne lavinový 
efekt - el. napětí vyrazí vnitřní valenční elektrony. 

Obr.1: Zapojení stabilizátoru se Zenerovou diodou 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
Činnost stabilizátoru: Zvýšení napětí U2 způsobí prudký nárůst závěrného proudu 
diodou. V důsledku toho vznikne na rezistoru R zvýšený úbytek napětí, který snižuje 
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napětí U2. Přesnější vysvětlení tohoto jevu je patrné z grafického vyjádření V-A 
charakteristiky diody a rezistoru R. Dioda pracuje v režimu daném pracovním bodem 
P0, který určuje napětí na diodě a proud diodou v závěrném směru. Při změně napětí 
U1 se pracovní bod P0 posune a napětí na diodě se změní o hodnotu dUZ. Jak je 
patrné z obrázku, je změna napětí dUZ podstatně menší než změna napětí ∆U1.                
VA-charakteristiku rezistoru R  získáme ze dvou mezních stavů obvodu: naprázdno 
a nakrátko. 
U2 = 0     Imax = U1/R     

U2 = U1   I = 0  Velikost odporu R určíme ze vztahu: 
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Spojením obou bodů získáme VA - charakteristiku rezistoru. Tato protíná V-A char. 
diody v pracovním bodě P0. 

 
 
 
 
 
 

Obr.2: V-A charakteristika Zenerovy diody 

 

Požadavky na konstrukci stabilizátoru se Zenerovou diodou: 
 

Činitel stabilizace: 
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 nesmí být překročený ztrátový výkon na diodě 

 ochranný odpor R omezí proud přes ZD 

 R musí být volen tak, aby ZD pracovala mezi IZmin a IZmax 

 

Obvykle volíme proud diodou IF > I2 tak, aby při  I2  = 0 nebyla dioda přetížena 
nadměrnou hodnotou proudu IF a naopak, aby při maximální hodnotě I2 neklesl proud 
diodou pod minimální hodnotu, kdy začíná napětí na diodě v okolí kolena V-A 
charakteristiky prudce klesat. Při maximálním napětí na vstupu stabilizátoru a 
nulovém odebíraném proudu na výstupu musí téct diodou maximálně IZmax. 
 

 

b) Zpětnovazební stabilizátory 
 
Doplněním stabilizátoru se Zenerovou diodou vznikne sériový stabilizátor. 
Regulačním prvkem je tranzistor, který je připojen do série se zátěží. Elektrolytické 
kondenzátory slouží k filtraci výstupního napětí. Nevýhodou zapojení je malá 
odolnost proti zkratu na výstupu.  
 
 
Obr.3: Zapojení aktivního stabilizátoru s diskrétními součástkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Činnost stabilizátoru: Zenerova dioda slouží jako zdroj konstantního napětí pro 
bázi B tranzistoru T1. Stabilizační dioda je zatížena jen malým proudem báze 
tranzistoru, a proto je napětí UZ velmi stabilní. Přibližně platí, že UZ = U2.  
Poklesne-li U2, zvětší se tím napětí mezi bází B a emitorem E a tranzistor se více 
otevře, což má za následek zvětšení U2 = záporná zpětná vazba. Toto zapojení 
funguje zároveň jako aktivní filtr. 
Lepších výsledků stabilizace lze dosáhnout složitějším zapojením, ve kterém 
tranzistorový zesilovač zesiluje odchylku výstupního napětí od pevného 
(referenčního) napětí a tou řídí otevírání výkonového tranzistoru.  
 
 
 
 
Obr.4: Zapojení aktivního stabilizátoru s omezením výstupního proudu 
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Činnost stabilizátoru: 
 
Komparátor porovnává velikost U4 a UZ (referenční napětí)  

 pro U4 < UZ komparátor přiotevře V2 
 pro U4 > UZ komparátor přivře V2 
 je-li IL pod jmenovitou hodnotou, pak UBE3 je malé a neotevře V3, proto IC3 = 0 


 pro IL nad jmenovitou hodnotou se otevře V3, poklesne IB2 a V2 se přizavře, 

proto poklesne IL.  

 

 
Řízené stabilizátory 
 
Obr.5: Princip řízeného stabilizátoru 

 
Pokud se místo usměrňovacích diod použijí tyristory, lze velikost 
usměrněného napětí plynule řídit od nuly do maximální hodnoty. 
Otevírání tyristoru zajišťují řídící obvody. Tyristor je schopen 
podle svého typu usměrňovat kladné, nebo záporné půlvlny 
střídavého napětí, a to od okamžiku, kdy řídící elektroda 

dostane impuls pro uvedení tyristoru do propustného stavu. Tento impuls lze 
odvozovat od střídavého napětí, které se usměrňuje. Lze jej pomocí RC článku 
časově posouvat. Pak hovoříme o fázovém řízení tyristoru. Střední hodnotu 
usměrněného proudu lze tak měnit od maximální hodnoty při jednocestném 
usměrnění až do nuly. 
 

c) Integrované stabilizátory 
 
V katalogu součástek nalezneme specializované integrované obvody určené jako 
stabilizátory stejnosměrného kladného i záporného napětí v rozsahu od 2 do 
24V s výstupním proudem 0,1 až 3 A. Podle výstupního proudu jsou dodávány 
v pouzdrech se třemi vývody TO92 (mají navíc v označení L, např. 78L05) nebo 
v pouzdrech TO220 s možností připevnění na chladič. Podle doporučení výrobce je 
vhodné obvody doplnit kondenzátory zajišťujícími stabilitu. Nejčastěji se jedná o 
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keramické kondenzátory s hodnotou kolem 100nF. Maximální vstupní napětí je 
35-40V, resp. -35 až -40V. Integrované obvody obsahují proudovou ochranu a jsou 
odolné proti zkratu na výstupu. Běžné stabilizátory řady 78xx (78Lxx) pro stabilizaci 
kladného napětí a stabilizátory řady 79xx (79Lxx) pro stabilizaci záporného napětí 
vyžadují pro správnou činnost, aby vstupní napětí bylo alespoň o 3V vyšší než 
výstupní.  Tyto stabilizátory se dále dělí na výkonové a stabilizátory s proměnným 
napětím jako např. LM117. Příklad IO pro stabilizaci napětí je obvod MAA723. Vyrábí 
se i speciální obvody, určené především do bateriových zařízení a ty mají menší 
rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím.   
 
Obr.6: Zapojení integrovaných stabilizátorů 
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