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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu w typowym przypadku wystarcza kwadrans.
Mogą to być układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uru−
chomieniu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zwykle zawarta w układach scalonych.
Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są praktycznie wykonane w laboratorium AVT.
Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o nume−
racji zaczynającej się na 1000.

Połącznik z optoizolacją
W†pewnych

zastosowaniach automatyki
przemys³owej istnieje
potrzeba prze³¹czania

urz¹dzeÒ o†doúÊ duøej
mocy. Najprostszym

sposobem ich sterowania
jest uøycie przekaünikÛw

lub stycznikÛw.
W†artykule

proponujemy bardziej
eleganck¹ metodÍ

rozwi¹zania tego problemu,
zastosujemy bowiem

przekaüniki
pÛ³przewodnikowe.

Przekaüniki elektromecha-
niczne maj¹ niew¹tpliw¹ wadÍ,
jak¹ jest iskrzenie stykÛw, co
wymaga stosowania specjalnych
uk³adÛw wygaszaj¹cych. Cena
przekaünika renomowanej firmy
plus uk³ady wygaszaj¹ce jest
w†przybliøeniu rÛwna cenie
wspÛ³czesnych przekaünikÛw
optoelektronicznych.

Na rys. 1†przedstawiono
schemat elektryczny po³¹czni-
ka. Sk³ada siÍ on z†dwÛch prze-
kaünikÛw optoelektronicznych
typu TS203CS0E.

Maksymalny pr¹d przewo-
dzenia dla tego uk³adu wynosi
3A. WartoúÊ ta wynosi 1A, jeúli
przekaünik optoelektroniczny
nie jest umieszczony na radia-
torze. Przy napiÍciu sieci odpo-
wiada to mocy 200W, czyli dla
naszych potrzeb (sterowanie
urz¹dzeniami wykonawczymi
ma³ej mocy) jest wystarczaj¹ce.

Schemat na rys. 1†zawiera
dwa przekaüniki optoelektro-
niczne. Sterowane mog¹ byÊ za-
tem dwa obwody zasilane z†te-
go samego przewodu fazowego.
Efekt komplementarnoúci dzia-

³ania obu tych obwo-
dÛw uzyskano drog¹ od-
powiednich po³¹czeÒ
obwodu wyjúciowego
jednego przekaünika
z†obwodem wejúciowym

drugiego przekaünika. W†wa-
runkach amatorskich takie roz-

wi¹zanie moøe mieÊ za-
stosowanie w†urz¹dze-
niu iluminofonicznym.

Diody D2 i†D3 za-
bezpieczaj¹ obwody ste-
ruj¹ce przekaünikÛw
przed zmian¹ bieguno-

woúci ich zasilania. Rezystory
R3 i†R4 ograniczaj¹ wielkoúÊ
pr¹du p³yn¹cego w†obwodach
diod nadawczych. Rezystory te

decyduj¹ o†napiÍciowym pozio-
mie progu prze³¹czenia. Dla
wartoúci z†rys. 1†prÛg ten wy-
nosi ok. 16V.

Dioda D1, rezystory R1 i†R2
oraz kondensator C1 tworz¹
uk³ad sprzÍøenia dla uzyskania
komplementarnego prze³¹cza-
nia przekaünikÛw optoelektro-
nicznych.

Dwa z³¹cza: JP1 i†JP2, po-
przez swoj¹ rozbudowÍ zapew-
niaj¹ pracÍ uk³adu w†dwÛch
wariantach. Pierwszy wariant to
po³¹cznik komplementarny, zaú
drugi wariant tworzy dwa nie-
zaleøne po³¹czniki steruj¹ce
dwoma niezaleønymi odbiorni-
kami.

Na rys. 2†pokazano uk³ad
skonfigurowany jako po³¹cznik
komplementarny. W†tym wa-
riancie ga³¹ü D3, R4 nie odgry-
wa øadnej roli. Dioda D1, rezys-
tory R1 i†R2 oraz kondensator
C1 tworz¹ uk³ad prostownika
jednopo³Ûwkowego. Jeúli U2 jest
wy³¹czony, czyli napiÍcie we-
júciowe podane na nÛøki 1-2 z³¹-
cza JP1 jest niøsze od progowe-
go, wtedy poprzez obci¹øenie
gÛrnego obwodu na nÛøce
2†uk³adu U2 odk³ada siÍ pe³ne
napiÍcie sieci. Prostownik D1,
R1, R2 prostuje napiÍcie prze-
mienne, ktÛre jest dodatkowo
wyg³adzone przez duø¹ pojem-
noúÊ C1. Przewodz¹ca dioda
LED uk³adu U1 za³¹cza obci¹-
øenie dolne.

W†sytuacji odwrotnej - prze-
kroczenia napiÍcia progowego
na nÛøkach 1-2 z³¹cza JP1, na-
stÍpuje w³¹czenie przekaünika
U2. Poten-
cja³ na
n Û ø c e
4 † z ³ ¹ c z a
JP2 jest
bliski po-
tencja³owi
linii zero-
wej, czyli
z † k o l e i
przekaünik
U1 pozo-
s t a n i e
w † s t a n i e
wy ³ ¹ c z e -
nia.

Na rys.
3 † z o s t a ³
przedsta-

wiony drugi wariant wykorzys-
tania p³ytki po³¹cznika. Jest
konfiguracja dwÛch niezaleø-
nych przekaünikÛw pÛ³prze-
wodnikowych. Oczywiúcie pros-
townik jednopo³Ûwkowy jest tu-
taj nieczynny, z†kolei sygna³ ste-
ruj¹cy jest podawany przez dio-
dÍ zabezpieczaj¹c¹ D3 i†rezys-
tor ograniczaj¹cy R4.

P³ytka drukowana z†roz-
mieszczeniem podzespo³Ûw zo-
sta³a pokazana na rys. 4. Mon-
taø tej p³ytki nie jest skompli-
kowany, to zaledwie kilka pod-
zespo³Ûw. Uruchomienie uk³a-
du polega na po³¹czeniu p³ytki
w†konfiguracjÍ z†rys. 2†albo rys.
3. Po podaniu napiÍcia na we-
júcia steruj¹ce wiÍkszego niø
16V powinien za³¹czyÊ siÍ od-
powiedni przekaünik, stosownie
do opisu danego wariantu w³¹-
czenia.
Mirosław Lach, AVT

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 2,7kΩ/2W
R3, R4: 2,7kΩ
Kondensatory
C1: 1000µF/25V
Półprzewodniki
D1, D2, D3: 1N4007
U1, U2: TS203CS0E
Różne
JP1: dwa złącza ARK3/500
JP2: dwa złącza ARK3/500
plus jedno złącze ARK2/500

Rys. 3.

Rys. 2.

Rys. 1.

Rys. 4.

Kompletny uk³ad i p³ytki druko-
wane s¹ dostÍpne w†ofercie AVT
pod oznaczeniem AVT-1142.


