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Przeczytaj w domu i zapamiętaj !!!
wiedza niezbędna podczas wykonywania ćwiczenia.

^
Schemat ideowy zasilacza ze stabilizatorem wtórnikowym:

Parametry zasilacza ze stabilizatorem wtórnikowym:
Nazwa parametru Wartość

Zakres napięć zasilania UZ 230 V ± 10%
Maksymalna moc zasilania PZ 18 W
Napięcie wyjściowe UWY 12 V
Maksymalny prąd obciążenia IWYmax 0,75 A
Współczynnik stabilizacji napięcia SU 5%
Obciążeniowy współczynnik 
stabilizacji napięcia SUI

15%

Maksymalna moc wyjściowa PWYmax 9 W
Sprawność energetyczna η 50%
Napięcie tętnień Utpp 500 mV
Współczynnik tętnień kt 5%

Schemat ideowy zasilacza ze stabilizatorem Kompensacyjnym:



Parametry zasilacza ze stabilizatorem kompensacyjnym:
Nazwa parametru Wartość

Zakres napięć zasilania UZ 230 V ± 10%
Maksymalna moc zasilania PZmax 15 W
Napięcie wyjściowe UWY 10 V
Maksymalny prąd obciążenia IWYmax 0,5 A
Współczynnik stabilizacji napięcia SU 0,2%
Obciążeniowy współczynnik 
stabilizacji napięcia SUI

1,5%

Maksymalna moc wyjściowa PWYmax 5 W
Sprawność energetyczna η 35%
Napięcie tętnień Utpp 20 mV
Współczynnik tętnień kt 0,2%

Sposoby pomiaru i Wzory niezbędne do obliczeń parametrów zasilacza:

✔ współczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego SU: SU=
UWYmax−U WYmin

U Zmax−U Zmin
⋅100% , 

✔ obciążeniowy współczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego SUI: SUI=
U WYmax−U WYmin

U WY
⋅100% , 

✔ maksymalna moc wyjściowa PWYmax: PWYmax=U WY⋅IWYmax ,
✔ maksymalna moc zasilania PZmax: zmierzyć watomierzem moc pobieraną z sieci w warunkach 

znamionowych,

✔ sprawność energetyczna η: η=
PWYmax
P Zmax

⋅100% ,

✔ napięcie tętnień Utpp: zmierzyć oscyloskopem w trybie AC średnie napięcie międzyszczytowe 
na wyjściu w warunkach znamionowych,

✔ współczynnik tętnień kt: k t=
U tpp

U WY
⋅100% .

Oznaczenia wyprowadzeń zastosowanych elementów:



Program ćwiczenia.

U
1. Uruchomienie układu zasilacza ze stabilizatorem wtórnikowym. 
1.1. Na  podstawie  schematu  zasilacza  ze  stabilizatorem  wtórnikowym  uzupełnij  niezbędne 

połączenia  układów prostownika  i stabilizatora  na  płytce  stykowej.  Podłącz  do  wejścia 
prostownika  transformator  sieciowy,  a na  wejście  transformatora  podaj  napięcie  230  V 
używając autotransformatora i podłączonego do niego woltomierza.

1.2. Do  wyjścia  zasilacza  podłącz  woltomierz,  amperomierz  oraz  rezystor  obciążenia. 
Następnie  włącz  zasilanie  i  zmierz  napięcie  wyjściowe.  Jeżeli  układ  uruchomił  się 
poprawnie, ustaw za pomocą rezystora obciążającego znamionowy prąd wyjściowy.

2. Sprawdzenie poprawności działania zasilacza przez Pomiar jego 
parametrów.

2.1. Do  wejścia  zasilacza  podłącz  autotransformator  i  woltomierz,  a  następnie  zmieniając 
wartość  napięcia  zasilania  w  określonych  warunkami  znamionowymi  granicach 
(230 V ± 10%), zmierz charakterystykę przejściową zasilacza UWY = f(UZ) utrzymując stałą 
wartość prądu obciążenia równą IWYmax. Wyniki zapisz w poniższej tabeli:

UZ [V] UWY [V]

2.2. Na podstawie uzyskanych pomiarów wyznacz współczynnik stabilizacji SU:

SU = ….....................................................................................................................................
2.3. Ustaw  na  autotransformatorze  230  V,  ustaw  prąd  wyjściowy  znamionowy  IWYmax, 

a następnie zmierz charakterystykę obciążeniową zasilacza UWY = f(IWY)  zmieniając prąd 
obciążenia od stanu znamionowego do stanu jałowego (rozwarte wyjście). Wyniki zapisz 
w poniższej tabeli:

IWY [A] UWY [V]



2.4. Na podstawie uzyskanych pomiarów wyznacz obciążeniowy współczynnik stabilizacji SUI:

SUI = ….....................................................................................................................................
2.5. Ustaw warunki znamionowe, do wyjścia zasilacza podłącz oscyloskop i zmierz w trybie AC 

oscylogram napięcia wyjściowego ustawiając podstawę czasu na wartość 1 ms.
2.6. Na podstawie oscylogramu za pomocą kursorów wyznacz wartość napięcia tętnień U tpp:

Utpp = …....................................................................................................................................
2.7. Ustaw  warunki  znamionowe,  na  wejście  zasilacza  podłącz  watomierz  elektroniczny 

i zmierz  moc  czynną  PZmax pobieraną  przez  zasilacz  z  sieci,  a  następnie  oblicz  moc 
wyjściową PWYmax:

PZmax = …...................., PWYmax = …..........................................................................................
2.8. Na podstawie powyższych obliczeń wyznacz sprawność energetyczną zasilacza η:

η = ….......................................................................................................................................
2.9. Dokonaj porównania parametrów wyznaczonych w powyższych punktach z parametrami 

znamionowymi zasilacza uzupełniając poniższą tabelę:

Parametr Wartość 
znamionowa

Wartość 
wyznaczona Zgodność

2.10. Na  podstawie  oceny  zgodności  parametrów  z  wartościami  znamionowymi  sformułuj 
wniosek dotyczący poprawności działania zasilacza:
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................

3. Uruchomienie układu zasilacza ze stabilizatorem kompensacyjnym.
3.1. Na podstawie schematu zasilacza ze stabilizatorem kompensacyjnym uzupełnij niezbędne 

połączenia  układów prostownika  i stabilizatora  na  płytce  stykowej.  Podłącz  do  wejścia 
prostownika  transformator  sieciowy,  a na  wejście  transformatora  podaj  napięcie  230  V 
używając autotransformatora i podłączonego do niego woltomierza.

3.2. Do  wyjścia  zasilacza  podłącz  woltomierz,  amperomierz  oraz  rezystor  obciążenia. 
Następnie  włącz  zasilanie  i  zmierz  napięcie  wyjściowe.  Jeżeli  układ  uruchomił  się 
poprawnie, ustaw za pomocą rezystora obciążającego znamionowy prąd wyjściowy.



4. Sprawdzenie poprawności działania zasilacza przez Pomiar jego 
parametrów.

4.1. Zmieniając wartość napięcia zasilania w określonych warunkami znamionowymi granicach 
(230 V ± 10%), zmierz charakterystykę przejściową zasilacza UWY = f(UZ) utrzymując stałą 
wartość prądu obciążenia równą IWYmax. Wyniki zapisz w poniższej tabeli:

UZ [V] UWY [V]

4.2. Na podstawie uzyskanych pomiarów wyznacz współczynnik stabilizacji SU:

SU = ….....................................................................................................................................
4.3. Ustaw  na  autotransformatorze  230  V,  ustaw  prąd  wyjściowy  znamionowy  IWYmax, 

a następnie zmierz charakterystykę obciążeniową zasilacza UWY = f(IWY)  zmieniając prąd 
obciążenia od stanu znamionowego do stanu jałowego (rozwarte wyjście). Wyniki zapisz 
w poniższej tabeli:

IWY [A] UWY [V]

4.4. Na podstawie uzyskanych pomiarów wyznacz obciążeniowy współczynnik stabilizacji SUI:

SUI = ….....................................................................................................................................
4.5. Ustaw warunki znamionowe, do wyjścia zasilacza podłącz oscyloskop i zmierz w trybie AC 

oscylogram napięcia wyjściowego ustawiając podstawę czasu na wartość 1 ms.
4.6. Na podstawie oscylogramu za pomocą kursorów wyznacz wartość napięcia tętnień U tpp:

Utpp = …....................................................................................................................................



4.7. Ustaw  warunki  znamionowe,  na  wejście  zasilacza  podłącz  watomierz  elektroniczny 
i zmierz  moc  czynną  PZmax pobieraną  przez  zasilacz  z  sieci,  a  następnie  oblicz  moc 
wyjściową PWYmax:

PZmax = …...................., PWYmax = …..........................................................................................
4.8. Na podstawie powyższych obliczeń wyznacz sprawność energetyczną zasilacza η:

η = ….......................................................................................................................................
4.9. Dokonaj porównania parametrów wyznaczonych w powyższych punktach z parametrami 

znamionowymi zasilacza uzupełniając poniższą tabelę:

Parametr Wartość 
znamionowa

Wartość 
wyznaczona Zgodność

4.10. Na  podstawie  oceny  zgodności  parametrów  z  wartościami  znamionowymi  sformułuj 
wniosek dotyczący poprawności działania zasilacza:
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................

opracowanie ćwiczenia.
wskazówki niezbędne podczas wykonywania 

sprawozdania.

U
 Sprawozdanie  wykonaj  według  kolejnych  podpunktów  zamieszczonych 

w programie ćwiczenia.
 W  punktach  2.1.  i  2.3  oraz  4.1  i  4.3  narysuj  odpowiednie  charakterystyki  na 

podstawie przeprowadzonych pomiarów.

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

✔ Na  podstawie  schematu  zasilacza  ze  stabilizatorem  wtórnikowym  lub 
kompensacyjnym uzupełnij niezbędne  połączenia układu na płytce stykowej. 
Podłącz  do  wejścia  prostownika  transformator  sieciowy,  a  na  wejście 
transformatora podaj napięcie 230 V używając autotransformatora.

✔ Do  wyjścia  zasilacza  podłącz  woltomierz,  amperomierz  oraz  rezystor 
obciążenia.  Pod  kontrolą  nauczyciela  włącz  zasilanie,  jeżeli  układ 
uruchomił się poprawnie, ustaw znamionowy prąd wyjściowy.



✔ Zmierz  charakterystykę  przejściową  zasilacza  UWY = f(UZ)  w  określonych 
warunkami znamionowymi granicach napięcia zasilania.

✔ Zmierz wartość napięcia tętnień Utpp.
✔ Oblicz na podstawie przeprowadzonych pomiarów współczynnik stabilizacji SU 

oraz  współczynnik  tętnień  kt.  Porównaj  obliczone  wartości  z  wartościami 
znamionowymi.

lub
✔ Na  podstawie  schematu  zasilacza  ze  stabilizatorem  wtórnikowym  lub 

kompensacyjnym uzupełnij niezbędne  połączenia układu na płytce stykowej. 
Podłącz  do  wejścia  prostownika  transformator  sieciowy,  a  na  wejście 
transformatora podaj napięcie 230 V używając autotransformatora.

✔ Do  wyjścia  zasilacza  podłącz  woltomierz,  amperomierz  oraz  rezystor 
obciążenia.  Pod  kontrolą  nauczyciela  włącz  zasilanie,  jeżeli  układ 
uruchomił się poprawnie, ustaw znamionowy prąd wyjściowy.

✔ Zmierz  charakterystykę  obciążeniową  zasilacza  IWY = f(UWY)  od  prądu 
znamionowego do stanu jałowego.

✔ Zmierz moc czynną PZmax pobieraną przez zasilacz z sieci .
✔ Oblicz na podstawie przeprowadzonych pomiarów obciążeniowy współczynnik 

stabilizacji  SUI oraz  sprawność  energetyczną  zasilacza  η.  Porównaj 
obliczone wartości z wartościami znamionowymi.


