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4.3. Prostowniki i stabilizatory 
 
4.3.1. Materiaá nauczania 

 
WiĊkszoĞü urządzeĔ i ukáadów elektronicznych wymaga zasilania napiĊciem staáym 

i w wiĊkszoĞci przypadków energiĊ prądu staáego dostarczają zasilacze wykorzystujące energiĊ 
sieci prądu przemiennego.  

  

Liczba rozwiązaĔ ukáadowych zasilaczy jest 
w zasadzie nieograniczona, lecz prawie we wszystkich 
okáadach wystĊpują podobne etapy przetwarzania 
energii. Typowe bloki, jakie mogą wchodziü w skáad 
zasilacza przedstawia rys. 4.45 a rys. 4.46 stanowi 
ilustracjĊ kolejnych etapów przetwarzania napiĊcia 
w ukáadzie zasilacza. NiĪej wymieniono bloki  zasilacza 
i ich funkcje. 
1. Transformator – obniĪa lub (rzadziej podwyĪsza) 

napiĊcie sieciowe – przebieg U1  rys. 4.46. 
2. Prostownik – zamienia napiĊcie przemienne na 

jednokierunkowy – przebieg U2  rys. 4.46. 
3. Filtr prostowniczy – wygáadza (zmniejsza tĊtnienia) 

napiĊcie wyprostowane (wyjĞciowe) – U3. 
4. Stabilizator napiĊcia – ukáad elektroniczny, którego 
zadaniem jest utrzymywanie staáej wartoĞci napiĊcia na 
obciąĪeniu mimo wahaĔ napiĊcia w sieci zasilającej 
oraz przy zmianach wartoĞci prądu obciąĪenia zasilacza – 
przebieg U4 rys. 4.46.  Nie wszystkie zasilacze posiadają 
wbudowany stabilizator; wtedy są to zasilacze 
niestabilizowane. Zasilacze stabilizowane charakteryzują siĊ 
lepszymi parametrami uĪytkowymi.  
 
Prostowniki jednofazowe to ukáady, których zadaniem jest 
zamiana jednofazowego napiĊcia przemiennego na 
jednokierunkowe zwane teĪ napiĊciem staáym. 

1. Prostownik jednopoáówkowy (póáfalowy) 
Najprostszy ukáad prostownika jednofazowego, zwanego 
jednopoáówkowym lub póáfalowym, przedstawiono na rys. 
4.47. DziĊki wáaĞciwoĞciom diody prostowniczej prąd              
w obwodzie wtórnym transformatora páynie tylko w jednym 
kierunku. Na wyjĞciu ukáadu prostownika uzyskujemy 
napiĊcie (UO- W-otwarty) z dodatnich póáfal napiĊcia 
wejĞciowego U2. WartoĞü Ğrednia napiĊcia wyprostowanego 
póáfalowo wynosi:       UOĞr= U2M /ʌ .  
Oznacza to, Īe staáe napiĊcie wyprostowane póáfalowo ma 
wartoĞü okoáo 1/3 amplitudy napiĊcia prostowanego. 
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Rys. 4.45. Schemat blokowy zasilacza sieciowego: 1 – transformator, 2 – prostownik,  
3 – filtr,  4 – stabilizator

Rys. 4.46.  Przykáadowe przebiegi napiĊü 
w ukáadzie zasilacza 
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Rys. 4.47. Prostownik  póáfalowy; 
schemat i przebiegi czasowe napiĊü     

w ukáadzie 
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 Przebieg napiĊcia wyprostowanego UO moĪemy modyfikowaü i bardziej upodobniü do 
napiĊcia staáego po wáączeniu kondensatora o odpowiedniej pojemnoĞci C (W-zamkniĊty). 
Przebieg napiĊcia wyjĞciowego ulega wygáadzeniu, tzn. napiĊcie wyjĞciowe UO jest bardziej 
zbliĪone jest do napiĊcia staáego. Kondensator, gromadzi tu energiĊ podczas dodatnich poáówek 
napiĊcia U2, a oddaje ją podczas ujemnych. Wprowadzony kondensator o wáaĞciwie dobranej 
pojemnoĞci poprawia parametry napiĊcia wyprostowanego gdyĪ: 
– zwiĊksza siĊ wartoĞü Ğrednia napiĊcia wyprostowanego do wartoĞci bliskiej wartoĞci 

maksymalnej napiĊcia zasilającego U2:         UOĞr § U2M, 
– zmniejsza siĊ amplituda tĊtnieĔ (zmian wartoĞci 

chwilowej) napiĊcia wyprostowanego.  
Ukáad póáfalowy bez kondensatora i z kondensatorem 
wygáadzającym napiĊcie wyprostowane, mimo 
prostoty jest rzadko stosowany ze wzglĊdu na swoje 
wady: 
– nieuniknione tĊtnienia napiĊcia wyprostowanego               

o czĊstotliwoĞü pulsacji wynoszącej 50 Hz, 
– moc pozorna zastosowanego transformatora musi 

byü trzy razy wiĊksza od mocy uĪytecznej, 
– rdzeĔ transformatora jest podmagnesowywany  

przez przepáyw prądu  staáego w  uzwojeniu 
wtórnym. 

2. Prostownik peánofalowy (caáofalowy, 
dwupoáówkowy) 

Od prostownika póáfalowego róĪni siĊ on tym, Īe 
wykorzystujĊ peáną falĊ napiĊcia zasilającego podczas 
prostowania. W ukáadach jednofazowych najczĊĞciej 
stosowanym jest ukáad mostkowy (Graetza), którego 
schemat pokazany jest na rys. 4.48.  
Jego zasada dziaáania jest nastĊpująca. W czasie 
kaĪdej poáowy okresu napiĊcia wejĞciowego U2 na 
przemian prąd przewodzi jednoczeĞnie para diod: D2, 
D4 dla póáfali dodatniej oraz D1, D3 dla póáfali ujemnej. W wyniku tego wartoĞü Ğrednia napiĊcia 
wyprostowanego jest tu dwa razy wiĊksza niĪ w ukáadzie  póáfalowym:       

UOĞr= 2U2M /ʌ. 
Po wáączeniu kondensatora filtrującego C o odpowiedniej pojemnoĞci uzyskamy napiĊcie 
o wartoĞci zbliĪonej do wartoĞci maksymalnej napiĊcia prostowanego U2 (przebieg, gdy 
W – zamkniĊty):        UOĞr§ U2M 
Jest to prostownik o najwiĊkszej sprawnoĞci i obecnie najczĊĞciej stosowany w jednofazowych 
ukáadach zasilających. Wadą wspólną dla wszystkich prostowników z kondensatorem 
wygáadzającym napiĊcie, są impulsy prądu doáadowania kondensatora, o krótkim czasie trwania 
i duĪej wartoĞci maksymalnej. Impulsy te stanowią  potencjalne Ĩródáo zakáóceĔ 
elektromagnetycznych dla zasilanej elektroniki. 

Oprócz opisanych tu ukáadów, obecnie rzadziej stosowany bywa prostownik peánookresowy 
z wyprowadzonym Ğrodkiem uzwojenia wtórnego transformatora [1], [2]. 

Prostowniki trójfazowe [1] to ukáady stosowane do zasilania odbiorników o zwiĊkszonym 
poborze mocy. Wykorzystują one energiĊ z trzech faz napiĊcia zasilającego co zapobiega 
nadmiernej asymetrii obciąĪania sieci trójfazowej.  

Prostowniki sterowane [1] to ukáady, w których dziĊki zastosowaniu tyrystorów 
z ukáadami sterującymi ich pracą, moĪliwa jest páynna regulacja wartoĞci napiĊcia i prądu 
wyprostowanego. MoĪliwoĞü regulacji wartoĞci napiĊcia wyjĞciowego pozwala na wáączanie ich 
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w ukáady regulacji automatycznej dla sterowania parametrami zasilania róĪnych obiektów. 
Stosowane są do zasilania silników prądu staáego, jako bloki zasilania dla przeksztaátników 
energoelektronicznych itp. 

Filtry tĊtnieĔ napiĊcia wyprostowanego to ukáady (czasem pojedyncze podzespoáy, jak 
kondensator wygáadzający) stosowane w celu zmniejszenia amplitudy tĊtnieĔ napiĊcia na 
wyjĞciu prostownika. Budowane są z elementów R, L, C, które powinny przepuszczaü skáadowe 
staáe prądu i napiĊcia przy jednoczesnym blokowaniu tĊtnieĔ (skáadowych zmiennych) [1]. 
SkutecznoĞü dziaáania filtrów LC wzrasta przy zwiĊkszeniu pojemnoĞci kondensatorów 
i indukcyjnoĞci dáawików. 

Stabilizatory elektroniczne to ukáady sáuĪące do utrzymywania teoretycznie staáej wartoĞci 
napiĊcia lub prądu wyjĞciowego przy zmianach napiĊcia zasilającego bądĨ prądu obciąĪenia. 
Ze wzglĊdu na rodzaj wielkoĞci, której wartoĞü stabilizują moĪna podzieliü je na: 

– stabilizatory napiĊcia, 
– stabilizatory prądu,  
Stabilizatory napiĊcia to ukáady 

o strukturze czwórnikowej, bo posiadają dwa 
zaciski wejĞciowe i dwa wyjĞciowe. NaleĪą do 
najbardziej rozpowszechnionych ukáadów gdyĪ 
wiĊkszoĞü ukáadów elektronicznych wymaga 
zasilania napiĊciem o staáej wartoĞci. WĞród 
rozwiązaĔ ukáadowych stabilizatorów napiĊcia 
moĪna spotkaü ogromną liczbĊ ukáadów, 
o róĪnej zasadzie dziaáania i technologii 
wykonania. Tymi szczegóáami nie bĊdziemy siĊ tu zajmowaü. Z punktu widzenia zastosowaĔ 
ukáadów elektronicznych w urządzeniach mechatronicznych, warto znaü podstawowe 
wáaĞciwoĞci, jakie powinien posiadaü sprawny stabilizator napiĊcia staáego. Stabilizator napiĊcia 
ma cechy zbliĪone do idealnego Ĩródáa napiĊcia. Na rysunku 4.49 pokazane są dwie  waĪne 
charakterystyki, z których przebiegu moĪna wnioskowaü o jakoĞci i moĪliwoĞciach stabilizatora 
napiĊcia. Rysunek 4.49a to charakterystyka przejĞciowa, z której moĪemy odczytaü:  
� wartoĞü napiĊcia stabilizowanego (USTAB) na wyjĞciu ukáadu, 
� zakres moĪliwych zmian napiĊcia wejĞciowego (Uwemin, Uwemax), przy których stabilizator  

pracuje poprawnie.  
Rys. 4.49b to charakterystyka obciąĪenia (wyjĞciowa), z której moĪemy odczytaü, w jakim 
zakresie zmian prądu obciąĪenia moĪemy wykorzystaü stabilizator. JeĞli wytwórca ukáadu nie 
zaáącza charakterystyk, to zwykle podawane są wartoĞci napiĊü i prądów, oznaczone na 
podanych tu charakterystykach. WaĪnymi parametrami stabilizatorów napiĊcia podawanymi 
w kartach katalogowych są:  
� wspóáczynnik stabilizacji napiĊcia:   SU= ¨UWY/ ¨UWE przy IWY = const., powinien byü jak 

najmniejszy a jego wartoĞü moĪna okreĞliü z charakterystyki na rys. 4.49a, 
� opornoĞü wyjĞciowa stabilizatora (odpowiednik rezystancji wewnĊtrznej Ĩródáa napiĊcia): 

RWY =¨UWY / ¨IWY przy UWE= const; powinna byü jak najmniejsza; jej wartoĞü, podobnie jak 
inne parametry moĪna okreĞliü z  dokáadnie narysowanych charakterystyk rys. 4.49. 

� rodzaje zabezpieczeĔ ukáadu przed uszkodzeniem stabilizatora i ukáadów zasilanych; wiĊcej 
szczegóáów o ukáadach stabilizacji napiĊcia moĪna znaleĨü w literaturze, np. [1], [2].

Rys. 4.49.  Przykáadowe charakterystyki 
stabilizatorów napiĊcia: 

a) charakterystyka przejĞciowa, 
b) charakterystyka obciąĪenia (wyjĞciowa) 
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