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Apresentação
Durante nossa longa carreira como escritor de artigos e
livros técnicos, por diversas vezes abordamos o tema “coletânea
de
circuitos”,
incluindo
também
informações.
Assim,
anteriormente, abordando este tema, publicamos as séries
“Circuitos e Informações” (7 volumes) e “Circuitos e Soluções” (5
volumes) contendo centenas de circuitos úteis e informações
técnicas de todos os tipos. As séries se esgotaram, o tempo
passou, mas os leitores ainda nos cobram algo semelhante
atualizado e que possa ser usado ainda em projetos de todos os
tipos. De fato, circuitos básicos usando componentes discretos
comuns, de transistores a circuitos integrados, são ainda
amplamente usados como solução simples para problemas
imediatos, parte de projetos mais avançados e até com finalidade
didática atendendo à solicitação de um professor que necessita de
uma aplicação para uma teoria. Assim, voltamos agora com esta
série, mas com uma estrutura diferenciada, novos projetos e
nova abordagem. O diferencial na abordagem será dividir os
diversos volumes da série por temas. Assim, no nosso primeiro
volume tivemos circuitos de áudio, depois circuitos de fontes, no
terceiro, circuitos osciladores, e neste vigésimo volume, uma
segunda seleção de circuitos de fontes. A primeira seleção está
no volume 2 da série. Em nosso estoque de circuitos, coletados a
partir de uma grande variedade de fontes, já temos mais de 8000
deles, muitos dos quais podendo ser acessados de forma dispersa
no site. A vantagem de se ter estes circuitos organizados em
volumes, além do acesso em qualquer parte, está na fácil
localização de um circuito. As informações, por outro lado, serão
agregadas aos circuitos. A maioria destes circuitos, colhidos em
publicações que, em alguns casos, pode não ser muito atuais,
recebe um tratamento especial com comentários, sugestões e
atualizações que viabilizam sua execução mesmo em nossos dias.
Enfim, com esta série, damos aos leitores a oportunidade de ter
uma fonte de consulta de grande importância tanto para seu
trabalho, como para seus estudos ou simples como hobby.
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Introdução
Depois do sucesso do Banco de Circuitos no meu site e das
coleções esgotadas de Circuitos e Informações e Circuitos e
Soluções, levo aos meus leitores uma coletânea de circuitos
selecionados de minha enorme coleção de documentos técnicos e
livros. Durante minha vida toda colecionei praticamente todas as
revistas técnicas de eletrônica estrangeiras, dos Estados Unidos,
França, Espanha, Itália, Alemanha, Argentina e até mesmo do
Japão, possuindo assim um enorme acervo técnico. Não posso
reproduzir os artigos que descrevem os projetos que saem nessas
revistas, por motivos ditados pela lei dos direitos autorais, mas a
mesma lei permite que eu utilize uma figura do texto, com
citação, comentando seu conteúdo para efeito de informação ou
complementação de um conteúdo maior. É exatamente isto que
faço na minha seção no site e também disponibilizo neste livro.
Estou selecionando os principais circuitos destas publicações,
verificando quais ainda podem ser montados em nossos dias, com
a eventual indicação de componentes equivalentes, fazendo
alterações que julgo necessárias e disponibilizando-os aos nossos
leitores. Para o site já existem mais de 8000 circuitos, no
momento que escrevo este livro, mas a quantidade aumenta dia
a dia. Acesse o site, que ele poderá lhe ajudar a encontrar aquela
configuração que você precisa para seu projeto. Os 100 circuitos
selecionados para esta edição da série são apenas uma pequena
amostra do que você vai encontrar no site. Para esta edição
escolhemos mais uma remessa com 100 circuitos de fontes, já
que a primeira remessa, no volume 1, não correspondeu a tudo
que temos em nosso estoque.
Newton C. Braga
Volumes Anteriores:
Volume 1 - 100 Circuitos de áudio
Volume 2 – 100 Circuitos de fontes
Volume 3 – 100 Circuitos osciladores
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Volume 4 - 100 Circuitos de potência
Volume 5 – 100 Circuitos com LEDs
Volume 6 – 100 Circuitos de rádios e transmissores
Volume 7 – 100 Circuitos de Filtros
Volume 8 – 100 Circuitos de Alarmes e Sensores
Volume 9 – 100 Circuitos de Testes e Instrumentação
Volume 10 – 100 Circuitos de Tempo
Volume 11 – 100 Circuitos com Operacionais
Volume 12 – 100 Circuitos de Áudio 2
Volume 13 – 100 Circuitos com FETs
Volume 14 – 100 Circuitos Diversos
Volume 15 – 100 Circuitos com LEDs e Displays
Volume 16 – 100 Circuitos de Potência 2
Volume 17 – 100 Circuitos Automotivos
Volume 18 – 100 Circuitos de Efeitos de Luz e Som
Volume 19 – 100 Circuitos Fotoelétricos
- Como Testar Componentes em quatro volumes
- Como Fazer Montagens
- Os segredos no Uso do Multímetro
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1-

Fonte de 12 V x 500 mA

Esta antiga fonte de alimentação variável com transistor
PNP foi obtida numa publicação argentina da década de 1970. O
circuito pode ser montado com um transistor TIP32 e os diodos
podem ser os 1N4002 ou 1N4004. O transformador deve ter
secundário de 12 V x 500 mA e o transistor deve ser dotado de
radiador de calor. A fonte não possui proteção contra curtocircuitos na saída. Tensões em outras faixas podem ser obtidas
com alteração do transformador na faixa de 5 a 9 V.
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2-

Fonte de 9 V x 40 mA

Esta fonte foi encontrada numa velha publicação argentina
de 1973. O transistor pode ser o BC558. Os diodos podem ser
1N4002 e o transformador tem enrolamento secundário de 9 V
com 50 mA ou mais. A lâmpada indicadora de 20 mA, não acende
com o brilho máximo e é opcional. O circuito não tem regulagem
e o resistor é de 1k. Os capacitores podem ter valores de 2 200
uF e 470 uF em lugar dos originais de valores não padronizados
atualmente.
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3-

Fonte de 6 V x 1 A

Esta pequena fonte de uma publicação dos anos 1970 usa
um transistor de germânio. Podemos usar um transistor de silício
como o TIP32 e em lugar do OA85 um zener de 6V6 (6,6 V) ou
próximo. No caso do zener, observe que a simbologia é outra. O
transistor deve ser dotado de dissipador e o secundário do
transformador deve ter 1 ou 1,2 A. Os diodos podem ser os
1N4002. O emissor do transistor é a saída.
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4-

Fonte de 5 V x 4 A

Com este regulador podemos ter correntes de até 4
ampères com 5V na saída. O transistor pode ser substituído por
equivalentes Darlingtons de 10 A e deve ser montado num bom
radiador de calor. O sufixo H indica que o LM109 tem invólucro
metálico com pinagem mostrada junto ao diagrama.
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5-

Regulador de 10 V de Alta Estabilidade

Alta estabilidade é a principal característica do circuito
regulador de 10 V mostrado na figura e sugerido pela National
Semiconductor. O circuito integrado deve ser montado num
radiador de calor e os resistores usados são de precisão com uma
tolerância de 1%. A tensão de entrada é de 15 V.
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6-

Regulador de 10 A

O circuito da figura é sugerido pela National
Semiconductor podendo servir de base para uma excelente fonte
ajustável de 1,2 a 25 V com corrente de saída de até 10
ampères. Todos os circuitos integrados devem ser montados em
bons radiadores de calor. Os resistores de 0,1 ohms em série com
os reguladores devem ser de fio de pelo menos 2 W de
dissipação. A tensão de entrada precisa ser pelo menos 2 V maior
que a tensão desejada na saída no ponto máximo. As trilhas de
circuito impresso para a montagem deste circuito regulador têm
que ser largas o suficiente para que possam trabalhar com as
elevadas intensidades das correntes de saída.
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7-

Fonte Transistorizada Regulada por Zener

Na figura apresentamos um circuito extremamente simples
de uma fonte de tensão regulada por diodo zener. Dependendo
do transistor usado podemos obter correntes de até alguns
ampères de saída. Observamos que o diodo zener deve ter uma
tensão de 0,6 V a mais do que a tensão desejada na saída, já que
existe uma queda de tensão dessa ordem na junção base-emissor
do transistor. A potência dissipada pelo transistor, que deve ser
montado num bom radiador de calor será dada pelo produto da
diferença entre a tensão de entrada e saída, pela corrente
drenada pela carga. A dissipação do diodo zener é função do
ganho do transistor, devendo ser determinada a corrente nesse
componente e multiplicada pela sua tensão. Aplicações típicas
desta fonte estão na alimentação de pequenos dispositivos de
baixas tensões (entre 3 e 12 V) que precisem de correntes até 1
A aproximadamente.
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