 جلسه بیست و یکم 
تِ ًام خذا
 ، LM317کٌتزل کٌٌذُ ٍلتاص یا جزیاى ...
ایي جلسِ هیخَاّین ضوا رٍ تا رگَالتَر  LM317آضٌا کٌین .
رگَالتَرّایی کِ ها تا تِ حال تا آى ّا آضٌا ضذُ این ّوگی ٍلتاص
خزٍجی ثاتتی داضتٌذ ،هثالً  5005خزٍجی ثاتت ٍ 5لت تِ ها
هیدّذ ٍ  5007خزٍجی ثاتت ٍ 7لت .
اها تا رگَالتَر  ٍ LM317تِ کوک یک هقاٍهت ثاتت ٍ یک
پتاًسیَهتز  ،هی تَاًین سطح ٍلتاص خزٍجی را تِ دلخَاُ خَد
تٌظین کٌین  .درست هثل رگَالتَرّای تاال سطح ٍلتاص خزٍجی ایي
رگَالتَر ًیش اس ٍلتاص ٍرٍدی حذاقل حذٍد یک ٍلت کوتز است .
تزتیة پایِ ّای  LM317در ضکل سیز ًطاى دادُ ضذُ است .
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ّواىطَر کِ در ضکل هیتیٌیذ  ،تزای پاییي آٍردى دهای آی سی در هذارّایی کِ ًیاس تِ جزیاى دّی تاال دارًذ  ،عالٍُ
تز ّیت سیٌک (صفحِ فلشی سفیذ) خَد آی سی  ،اس یک ّیت سیٌک کوکی تشرگتز ًیش استفادُ هیضَد ّ .یت سیٌک
یک قطعِ فلشی است کِ گزها را تِ خَتی اًتقال هیدّذ ٍ ًوی گذارد دهای آی سی تیص اس حذ تاال رٍد  .ایي قطعِ
تِ صَرت آهادُ در اًذاسُّای هختلف هَجَد است .
تَصیِ  :تزای اًتقال تْتز حزارت  ،تیي ّیت سیٌک آی سی ٍ ّیت سیٌک کوکی اس ٍرق یا خویز سیلیکَى استفادُ
ضَد .
تزای استفادُ اس ایي آی سی در حالت کٌتزل کٌٌذُی ٍلتاص  ،تایذ هذار سیز را تثٌذین :

در هذار تاال  R1= 450Ω ،است ٍ  ، R2یک پتاًسیَهتز یا هَلتیتزى . 10KΩ
حاال تا تغییز هقاٍهت پتاًسیَهتز  ،سطح ٍلتاص خزٍجی تغییز هی کٌذ ٍ هیتَاًین آى را تٌظین کٌین .
تزای هحاسثِ ی سطح ٍلتاص خزٍجی  ،فزهَل سیز ٍجَد دارد :
V = 1.25 ( 1+ ( R2 ÷R1 ) ) + I adj× R2
در فزهَل تاال  I adj = 100 µAکِ تسیار ًاچیش ٍ قاتل چطن پَضی است  .تٌاتزایي :
) ) V = 1.25 ( 1+ ( R2 ÷R1
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طثیعتاً ًیاسی ًیست ضوا ّزدفعِ تزای هحاسثِی ٍلتاص خزٍجی اس ایي فزهَل استفادُ کٌیذ  ،ضوا هیتَاًیذ تا
چزخاًذى پیچ پتاًسیَهتز ٍ ،لتاص خزٍجی را در سطح ٍلتاص هَرد ًظز تٌظین کٌیذ  .حذاقل ٍلتاص خزٍجی در ایي آی سی
ٍ 1.25لت هی تَاًذ تاضذ  ٍ ،حذاکثز ٍلتاص خزٍجی ًیش ٍ 35 ،لت است .
ّوچٌیي ایي آی سی هیتَاًذ تا یک هذار کَچک دیگز  ،تِ عٌَاى کٌتزل کٌٌذُی هیشاى جزیاى خزٍجی استفادُ ضَد .
تِ هذار دقت کٌیذ :
تِ ٍسیلِ ی راتطِ  Iout=Vin÷R1هیتَاى هیشاى جزیاى
خزٍجی را حساب کزد  .الثتِ ایي هذار کارتزد تسیار کوی
دارد  ٍ ،تزای کٌتزل جزیاى در هذارّای سادُ  ،هعوَالً اس
هقاٍهتّای هعوَلی استفادُ هیکٌین .

آهَسضْای رتات یک طثقِ تٌذی ضذُ تَسط کویتِ هٌْذسی رتاتیک  ( nrec.ir /طزح ساهاًذّی آهَسش رتاتیک در
ایٌتزًت ) تزگزفتِ اس سایت رضذ هخصَظ ردُ سٌی  13تا  25سال
گزدآٍری ٍ ٍیزایص اٍلیِ  :خاًن فزًاس عطاءالْی
ٍیزایص علوی ٍ گزافیکی ًْایی  :سّزُ داراتیاى

ف ـــزٍضگاُ عزضِ قطعات الکتزًٍیک  ،هکاًیک ٍ رتاتیک
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