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REGULADORES DE TENSÃO

OBJETIVOS

Analisar e montar reguladores de tensão para corrente contínua utilizando diodos zener,

transistores, e circuitos integrados das famílias 78XX e 79XX.

NOTAS DE TEORIA

Quando fazemos uso de fontes de alimentação lineares, ou seja, fontes não-chaveadas,

temos um inconveniente de  a tensão variar relativamente bastante conforme a carga apli-

cada em sua saída. Primeiro vamos entender dois termos que são diferentes: má estabili-

zação e má regulação.

Má estabilização se refere a uma grande variação na tensão de saída da fonte em relação

à tensão de entrada da mesma. Se ligarmos essa fonte em locais onde temos variações

repentinas de tensão da rede, a saída da fonte não conseguirá manter em seus terminais

uma tensão fixa precisa.

Má regulação é quando a tensão de saída da fonte varia muito conforme a carga é comuta-

da, ou seja, quanto mais a carga consumir menor será a tensão no circuito.

Aqui serão apresentados três métodos práticos de elementos reguladores e que também

possuem a função de estabilizadores, ou seja, a saída da fonte ficará com um valor fixo de

tensão independente da carga do circuito ou ruídos na entrada, lembrando obviamente que

temos limites para essas variações, o que será detalhado mais adiante.

Regulador a Diodo Zener

Diodo zener é um tipo especial de diodo que, quando inversamente polarizado consegue

manter em seus terminais um valor pré-estabelecido de tensão, determinado por seu códi-

go. Com essa característica significa que podemos usá-lo em situações onde a tensão de

entrada ou corrente de saída de um circuito varia.

Devemos usar em série com o diodo e a saída um resistor de limitação de corrente, o que

chamaremos de Rs. Vale lembrar que o diodo tem uma corrente mínima que deve passar

por ele para que possa começar a regular, e ao mesmo há uma corrente máxima que ele

suporta. A corrente máxima suportada é calculada pela fórmula de potência simples:  Izmax

= Pz/ Vz, onde Izmax= corrente máxima suportada pelo zener, Pz=potência máxima do zener

(dados fornecidos através dos data sheets) e Vz= tensão nominal do zener.

Abaixo é apresentado cálculos práticos do resistor em série com o zener. O valor desse

resistor deve estar entre Rmin e Rmax. Caso o Rmin seja maior que o Rmax, você deve

escolher um zener de potência maior para sua aplicação:
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Rsmin  =  __Vi max – Vo___                                Rs max = ___Vi min – Vo__

                    Iz max + IRL min                                                      Iz min + IRL max

Onde:

-  Rs min = mínimo valor do resistor em série;

- Rs max = máximo valor do resistor em série;

- Vi max = tensão máxima de entrada;

- Vi min = tensão mínima de entrada;

- Vo = tensão regulada na saída;

- Iz min = corrente mínima para o zener funcionar, encontrada no datasheet (utilize cerca de

1mA) para zener de ½ W;

- Iz max = corrente máxima suportada pelo diodo zener;

- IRL min = corrente mínima que a carga irá consumir;

- IRL max = corrente máxima que a carga irá consumir;

Regulação a Transistor

Fazendo uso de um diodo zener como regulador temos a corrente muito limitada, pois um

zener não suporta correntes mais elevadas. Há um método muito prático de contornar este

inconveniente, que é o uso de um transistor, indicado na figura abaixo:

Continuamos a usar um diodo zener como elemento regulador, porém agora quem determi-

na a corrente máxima de carga não é mais o zener e sim a corrente máxima que o coletor

do transistor suporta.

Para entender o funcionamento do circuito é simples: a tensão que está sobre o zener é a

mesma que estará entre e a base do transistor e o terra do circuito; essa será a tensão de

referência. Será essa tensão de referência MENOS a queda de tensão na junção BE do

transistor (cerca de 0,6V) que estará na saída, ou seja, emissor do transistor. Em termos de

cálculos a corrente de base é muito menor que a corrente de carga, o que possibilita o uso

de um diodo zener de baixa potência.
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Reguladores da Família 78XX e 79XX

Independente  do fabricante, 78XX e 79XX são famílias de circuitos integrados que têm

como função manter constante a tensão em sua saída.

Seus códigos são lógicos e obedecem ao padrão:

- 78XX- reguladores positivos em relação ao terra GND;

- 79XX- reguladores negativos em relação ao terra GND;

- Os dois últimos algarismos indicam a tensão regulada na saída (05 = 5V, 12 = 12V, etc),

sendo os mais usuais 05, 08, 09, 12, 15 e 24.

- Pinagem: como indicada na figura abaixo, 78XX possui pinagem IN, GND, OUT, enquanto

o 79XX os terminais são GND, IN, OUT.

   78XX 79XX

Um capacitor de ripple pode ser colocado na saída para corrigir pequenos erros de

regulação. Pede-se que esse valor seja de aproximadamente 100nF.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

EXPERIÊNCIA 1: REGULADOR A DIODO ZENER

1. Monte o circuito abaixo, lembrando de manter a maleta desligada durante todo o proces-

so de montagem:

2. Aumente gradativamente a tensão da fonte ajustável e complete a tabela abaixo anotan-

do os valores de tensão pedidos:

)V(ccV 5 6 7 8 9 01

022=sR ΩΩΩΩΩ

V 074 ΩΩΩΩΩ

V K1 ΩΩΩΩΩ

033=sR ΩΩΩΩΩ

V 074 ΩΩΩΩΩ

V K1 ΩΩΩΩΩ

022=sR ΩΩΩΩΩ

olelarap
moc

033=sR ΩΩΩΩΩ

V 074 ΩΩΩΩΩ

olelarap
moc

V K1 ΩΩΩΩΩ

3. Relate tudo o que você pôde observar com os dados obtidos na tabela do item “2”:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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EXPERIÊNCIA 2: REGULADOR A TRANSISTOR

1. Monte o circuito abaixo:

2. Aumente gradativamente a tensão de entrada (Vcc) e complete a tabela:

Vcc( V)  0 2 4 6 8 10 

       

Vz ( V)        

V R L (V)        

V B E  ( V)        

 

3. Com relação à tensão sobre o zener e a tensão sobre a carga RL, o que você pôde

observar?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Cite uma ou duas soluções para amenizar o efeito descrito no item “3”:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Para o circuito com fonte de tensão fixa de 12V abaixo, marque todos os valores pedi-

dos:
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- Vcc: _____ - I
TOTAL

: _____

- Vz: _____ - I
1
: _____

- V
RL

: _____ - I
RL

: _____

- V
RS

: _____

- V
CE

:
 
_____

-
 
V

BE
: _____

- V
CB

: _____

6. Observe as tensões V
RL ,

 V
CE e 

Vcc. Qual relação existente entre elas?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7. Da mesma forma como no item anterior, analise as correntes medidas e tire suas conclu-

sões:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Calcule a potência dissipada pelo diodo zener, potência dissipada pela carga e a geral,

utilizando a fórmula prática P= I x V
:

P zener = _____

P carga = _____

P total = _____
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EXPERIÊNCIA 3: REGULADOR 7805

1. Monte o circuito abaixo:

Obs.: Jampear o ponto 2e com o ponto 2i.

2. Aumente a tensão de entrada conforme a tabela abaixo e preencha os dados pedidos:

edoãsneT
)iV(adartne

edoãsneT
)oV(adías

oãsneT
oerbos

rodaluger
)gerV(

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

3. Para tensão de entrada Vi = 10V, meça a corrente I entre o terminal “GND” do regulador

7805 e o terra do circuito:

Corrente I= _____mA

4. Substitua o jumper do terminal “GND” do circuito integrado por uma segunda fonte de

tensão, que chamaremos de “Vref”;
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5. Com a fonte de entrada fixa em 10V, aumente gradativamente a tensão da segunda fonte

e complete a tabela:

Vi Vref Vo 
   

10V 0V  
10V 1V  

10V 2V  
10V 3V  
10V 4V  

 

6. Qual foi o principal efeito que uma fonte de referência causou no circuito? Explique de

forma objetiva por que isso acontece.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7. Se substituíssemos a fonte de referência por uma fonte negativa, qual seria o novo efeito

na saída do regulador?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Quais foram suas observações e conclusões em relação aos reguladores 78XX?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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EXPERIÊNCIA 4: REGULADOR 7905

1. Monte o circuito abaixo:

2. Da mesma forma como foi procedido na experiência anterior, aumente gradativamente a

tensão da fonte de entrada, meça a tensão na saída do regulador e complete a tabela:

Obs: Lembre-se que o terminal comum do multímetro deve estar no positivo da fonte de

entrada, pois ele será nossa referência a partir de agora.

Vi Vo 
  

-3V  
-4V  
-5V  

-6V  
-7V  

-8V  
 

3. Quais foram suas observações e conclusões em relação aos reguladores 79XX?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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