
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformă de e-learning și curriculă e-content 
pentru învățământul superior tehnic 

Elemente de Electronică Analogică 

35. Stabilizatoare de tensiune integrate 

 



STABILIZATOARE  DE TENSIUNE INTEGRATE 
 

Stabilizatoarele de tensiune cu componente discrete pot fi executate cu 
uşurinţă, dar prezintă o serie de neajunsuri legate de performanţele de stbilizare, 
gabaritul lor relativ mare şi a preţului de cost ridicat. În general, stabilizatoarele cu 
buclă de reacţie se implementează cu structuri integrate. 

Prin integrare se pune accent pe: sursa de referinţă, amplificatorul de eroare 
şi protecţii. 

Stabilizatoarele de tensiune integrate se pot clasifica, în funcţie de structură, 
în mai multe clase: 

 stabilizatoare de uz general; 
 stabilizatoare cu trei terminale. 

Stabilizatoarele cu trei terminale se pot clasifica la rândul lor în: 

 stabilizatoare de tensiune fixă; 
 stabilizatoare de tensiune variabilă. 
 
 
 

STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE DE UZ GENERAL 
 

Schema bloc a unui stabilizator integrat, de uz general (stabilizatoare din 
prima generaţie, cel mai reprezentativ tip fiind: LM723, μA723), utilizat pentru 
implementarea stabilizatoarelor de tensiune, atât de tip derivaţie cât şi serie, este 
prezentatǎ în figura (1.66), structura acestuia înglobând principalele elemente ale 
schemelor de stabilizator de tensiune realizat cu componente discrete.  

 



 

 

Fig. 1. 66.  Structura circuitului integrat μA723 

  

Principalii parametri ai stabilizatorului de tensiune LM723 sunt:  

 referinţa de tensiune: REFU  = 7,15V , REFI  = 15mA; 
 dioda Zener: DZU  = 6,2V, DZI  = 25mA; 
 amplificatorul de eroare: A = (74 – 86)dB, tensiunea diferenţială de 
intrare: +/-5V; 
 curentul maxim al tranzistorului de reglare: 150mA; 
 tensiunea diferenţială intrare – ieşire: 3-38V; 
 domeniul tensiunii de ieşire: 2-37V; 
 tensiune diferenţială de alimentare: 40V; 
 putere pe integrat: 800mW. 

 

Cu această structură se pot implementa scheme de stabilizator cu reacţie atât 
pentru tensiuni pozitive cât şi pentru tensiuni negative (pentru această situaţie 
structura a fost prevăzută cu o diodă Zener), în configuraţie cu element de control 
serie sau paralel. Structura conţine şi un tranzistor pentru implementarea protecţiei 
la supracurent. În figura (1.67) este prezentată schema unui stabilizator pentru 
tensiuni de ieşire pozitive, mici: S REFU U , realizat cu circuitul integrat LM723. 

 



 

 

Fig. 1. 67.  Stabilizator pentru tensiuni de ieşire pozitive, mici, realizat cu 
circuitul LM723 

 

 

 

Fig. 1. 68  Stabilizator pentru tensiuni de ieşire pozitive, mari, realizat cu 
circuitul LM723 



 În figura (1.68) este prezentată schema unui stabilizator pentru tensiuni de 
ieşire pozitive, mari: S REFU U , realizat cu circuitul integrat LM723.  

Pentru cele două configuraţii elementul de reglare este de tip serie, iar 
tensiunea de ieşire este descrisă de relaţia (1.167), respectiv relaţia (1.168). 

 

 S REF REF
PU U U ;    (0 <  < 1)

P


     (1.167) 

 

 S REF REF
P 1U U U ;    (0 <  < 1)
P

  
   (1.168) 

 

(α se referă la poziţia cursorului potenţiometrului P faţă de punctul de masă) 

  

În cazul în care tranzistorul de reglare nu asigură curentul solicitat de 
condiţiile iniţiale de proiectare ale stabilizatorului, se pot utiliza tranzistoare 
compuse (Darlington sau superG), la care primul tranzistor îl reprezintă chiar 
tranzistorul intern ERT . 

 În figura (1.69) este prezentată schema unui stabilizator cu element de 
reglare serie, pentru tensiuni de ieşire negative. 

 



 

 

Fig. 1. 69.  Stabilizator pentru tensiuni de ieşire negative, realizat cu circuitul 
LM723 

 

 

 
Fig. 1. 70.  Stabilizator derivaţie pentru tensiuni de ieşire pozitive, realizat cu 

circuitul LM723 



 

 

 

Fig. 1. 71 Circuit de protecţie la supratensiuni a stabilizatoarelor, realizat cu 
circuitul integrat LM723 

 

Stabilizatorul prezentat în figura (1.69) asigură la ieşire o tensiune a cărei 
valoare este descrisă de relaţia (1.169), iar pentru configuraţia de stabilizator cu 
element de reglare paralel (figura 1.70) de relaţia (1.170). 
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 (1.169) 
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1 2
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R R




 (1.170) 

 

 Firmele producătoare de componente recomandă compensarea în frecvenţă a 
amplificatorului de eroare (cuplarea între ieşirea amplificatorului de eroare, 



terminalul CF, şi intrarea inversoare a sa, terminalul I, a unei capacităţi cu o 
valoare cuprinsă în domeniul 100pF – 1nF ). 

 

STABILIZATOARE INTEGRATE DE TENSIUNE FIXĂ, CU TREI 
TERMINALE 

 

Schema bloc generală a stabilizatoarelor de tensiune cu trei terminale este 
prezentată în figura (1.72). 

 

 

 

Fig. 1. 72.  Schema bloc a unui stabilizator de tensiune cu trei terminale 

 

Comparativ cu stabilizatoarele de tensiune de uz general (din prima 
generaţie), stabilizatoarele de tensiune cu trei terminale (considerate ca 
stabilizatoare din a doua generaţie) prezintă suplimentar următoarele avantaje: 

 integrează circuitele de protecţie (termică, la suprasarcină şi scurtcircuit, 
funcţionarea tranzistorului de reglare serie în plaja de siguranţă); 

 conţin un circuit de start al stabilizatorului; 
 conţin integrată reţeaua de compensare în frecvenţă; 



 furnizează la ieşire curenţi de ordinul amperilor; 
 în aplicaţii uzuale necesită cel mult trei componente pasive. 

 

Din categoria stabilizatoarelor de tensiune fixă, cu trei terminale, un tip 
reprezentativ îl reprezintă circuitele din seria FF78XX (pentru tensiuni pozitive) şi 
FF79XX (pentru tensiuni negative), produse de mai multe firme (FF este 
indicativul  firmei: μA – Fairchild, LM – Naţional Semiconductor, ...). Ultimele 
două cifre înscrise pe integrat (XX) reprezintă tensiunea fixă pe care o furnizează 
la ieşire.   

În figura (1.73) este prezentată schema de principiu a stabilizatoarelor din 
seria 79XX, iar în figura (1.74) schema de principiu a stabilizatoarelor din seria 
78XX. 

  

 

 

Fig. 1. 73.  Schema de principiu a stabilizatoarelor de tensiune din seria 
79XX 



 

 

 

Fig. 1.74.  Schema de principiu a stabilizatoarelor de tensiune din seria 78XX 

 

 Din analiza schemei bloc din figura (1.73), faţă de principiile şi tehnicile de 
implementare  prezentate în subcapitole anterioare, se remarcă prezenţa circuitului 
de start al stabilizatorului. Circuitul format din tranzistorul 1T  şi dioda Zener 1D  
constitue un stabilizator parametric, care prin intermediul tranzistorului 2T , 
indeplineşte mai multe funcţii:  

 furnizează tensiunea de bază necesară polarizării tranzistorului 3T  (detectorul 
de temperatură al protecţiei termice); 

 furnizează o tensiune necesară schemelor de polarizare ale tranzistoarelor ce 
constitue amplificatorul de eroare. 

 



A doua funcţie este necesară deoarece majoritatea amplificatoarelor de 
eroare sunt polarizate de la tensiunea de ieşire care, la alimentarea stabilizatorului, 
are valoarea zero. În regim normal de funcţionare, consumul circuitului de start nu 
trebuie să afecteze valoarea curentului consumat în gol. Deşi curentul necesar 
diodei 1D  este mic, variaţia sa proporţională cu variaţia tensiunii de intrare, este 
supărătoare. Polarizarea diodei, printr-un generator de curent realizat cu un 
tranzistor cu efect de câmp cu joncţiune (TEC-J) elimină această deficienţă. În 
condiţii de tensiune drenă – sursă mai mică decât tensiunea de prag şi de tensiune 
grilă – sursă redusă, tranzistorul TEC-J prezintă o rezistenţă drenă – sursă de 
valoare mică. Această valoare mică a rezitenţei permite deschiderea rapidă a 
tranzistorului 2T şi diodei 1D . 

Creşterea tensiunii de intrare are ca efect intrarea tranzistorului 1T  în zona de 
saturaţie (prin creştera tensiunii drenă - sursă). Rezistenţa dintre drenă şi sursă are 
o creştere semnificativă, ceea ce justifică echivalarea sa cu un generator de curent. 
Funcţionarea sa pe post de generator de curent constant, desensibilizează consumul 
circuitului de start la variaţiile tensiunii de intrare. 

 Stabilizatoarele din seriile 78XX şi 79XX se produc în mai multe variante 
constructive, care se deosebesc prin parametrii functionali. 

 

Principalii parametri funcţionali ai stabilizatoarelor de tensiune din 
seria 78XX  / 79XX sunt următorii: 

 

 tensiunea de ieşire: OUTU  =  5V,  6V,  8V,  9V,  10V,  12V, 
 15V,  18V,  24V; 
 coeficientul de rejecţie al ondulaţiilor pe ieşire: (54 – 70)dB; 
 curentul maxim al tranzistorului de reglare: 500mA, 1A; 
 curentul de scurtcircuit: ~ 250mA; 
 tensiunea diferenţială intrare – ieşire: > 2,5V; 
 tensiune de alimentare: 8V - 40V; 
 putere pe integrat: 500mW – 20W. 

 



Cu stabilizatoarele de tensiune fixă, cu trei terminale, se pot implementa şi 
stabilizatoare de tensiune variabilă.  Aceasta implică utilizarea unei referinţe de 
tensiune de valoare reglabilă, care fixează potenţialul terminalului comun al 
stabilizatorului cu trei terminale. Pentru a nu afecta performanţele dinamice ale 
stabilizatorului integrat, de obicei, aceste referinţe se realizează cu amplificatoare 
operaţionale. Utilizarea amplificatoarelor operaţionale poate necesita, în funcţie de 
tipul de stabilizator integrat folosit şi a tensiunii de ieşire dorite, utilizarea şi a unui 
redresor de polaritate opusă polarităţii stabilizatorului dorit.   

Prin caracteristicile tehnice şi prin specificul aplicaţiilor stabilizatoarele din 
această categorie sunt o verigă de legătură între stabilizatoarele din prima generaţie 
şi stabilizatoarele de tensiune reglabilă cu trei terminale. 

 

 


