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

Regulowany zasilacz wtyczkowy
Wszelkiego rodzaju
zasilacze s¹nie tylko
podstawowymi elementami
wyposaøenia warsztatu
elektronika, ale takøe
urz¹dzeniami bardzo
chÍtnie budowanymi przez
amatorÛw - hobbystÛw.
Dawniej, w czasach
niepodzielnego panowania
uk³adÛw budowanych
z†elementÛw dyskretnych,
zaprojektowanie
i†zbudowanie zasilacza
laboratoryjnego nie by³o
bynajmniej spraw¹ prost¹.
CzÍsto zamiast
planowanego urz¹dzenia
otrzymywaliúmy np.
generator o†zupe³nie
przyzwoitych parametrach.
Obecnie bardzo rzadko
stosuje siÍ w zasilaczach
stabilizatory z elementÛw
dyskretnych. W†klasie
wydajnoúci pr¹dowej do
2..3A stosuje siÍ
monolityczne stabilizatory
scalone, z†ktÛrych
dos³ownie w†ci¹gu
kilkunastu minut moøna
skonstruowaÊ zasilacz
o†doskona³ych
parametrach. S¹ to
z†regu³y uk³ady ca³kowicie
ìbezpieczneî,
zabezpieczone przed
zwarciem i†nadmiernym
wzrostem temperatury.

W†EP opisano juø wiele
uk³adÛw zasilaczy, ale praktyka wykazuje, øe opisÛw
tych urz¹dzeÒ zawsze jest za
ma³o. Moøna nawet powiedzieÊ, parafrazuj¹c s³ynne
powiedzenie o†krytykach
teatralnych: îIlu elektroni-

kÛw, tyle koncepcji budowy idealnego zasilacza laboratoryjnegoî.
WiÍkszoúÊ opisanych w†EP zasilaczy
by³o konstrukcjami zaprojektowanymi ìna
wyrostî, zapewniaj¹cymi bardzo duø¹ wydajnoúÊ pr¹dow¹, wyposaøonymi w†wbudowane mierniki
napiÍcia i†inne dodatkowe ìbajeryî.
Tymczasem, wielka moc zasilacza
na j c z Í úc i e j ni e
bywa obecnie wykorzystywana.
Uk³ady elektroniczne pobieraj¹ coraz mniej
pr¹ du
i † na j czÍúciej rozbudowany i†kosztowny zasilacz bywa obci¹øany pr¹dami rzÍdu kilkunastu czy kilkudziesiÍciu
mA. Nie bez znaczenia s¹
teø spore wymiary zasilaczy
laboratoryjnych, co utrudnia
zastosowanie ich poza warsztatem, ìw terenieî.
Proponujemy naszym
Czytelnikom wykonanie za-

silacza o†niewielkiej wydajnoúci pr¹dowej i†napiÍciu
regulowanym skokowo, ale
za to o†niewielkich wymiarach i†ciÍøarze. Moøna nawet powiedzieÊ, øe urz¹dzenie nie zabiera w†ogÛle miejsca na stole warsztatowym,
poniewaø jest mocowane do
gniazdka sieciowego. Atutem przemawiaj¹cym za wykonaniem proponowanego
uk³adu jest z†pewnoúci¹ niska cena zastosowanych podzespo³Ûw i†nieskomplikowany montaø.
Zasilacze ìwtyczkoweî
s¹ obecnie bardzo rozpowszechnione i†stosowane do
zasilania wielu urz¹dzeÒ,
tak przenoúnych jak i†stacjonarnych. S¹ to jednak najczÍúciej zasilacze o†niezbyt
rewelacyjnych parametrach
i†z†zasady z†ustalonym na
sta³e napiÍciem wyjúciowym. Nasz zasilacz bÍdzie
natomiast
wyposaøony
w†prze³¹cznik, za pomoc¹
ktÛrego moøna wybraÊ jedno
z†6
zaprogramowanych
uprzednio napiÍÊ. Zastosowanie w†uk³adzie nowoczesnego monolitycznego stabilizatora scalonego typu
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LM317 pozwoli³o na osi¹gniÍcie doskona³ych parametrÛw technicznych i†ca³kowite zabezpieczenie zasilacza
przed przeci¹øeniem (takøe
przed zwarciem) i†nadmiernym wzrostem temperatury.

Opis dzia³ania
uk³adu
Schemat elektryczny zasilacza zosta³ przedstawiony
na rys. 1. Z†pewnoúci¹ kaødy stwierdzi, øe wzmianka
o†prostocie uk³adu nie by³a
bynajmniej przesadzona, tym
bardziej, øe ca³a gÛrna, zaznaczona lini¹ przerywan¹,
czÍúÊ schematu jest uk³adem
opcjonalnym, ktÛrego nie
musimy wykonywaÊ.
Nasz zasilacz sk³ada siÍ
z†prostownika zbudowanego
z†scalonego mostka prostowniczego BR1, kondensatora
C1 wyg³adzaj¹cego wyprostowane napiÍcie i†kondensatora C2. Do wyjúcia prostownika jest do³¹czone wejúcie
stabilizatora napiÍcia IC1.
Uk³ad umoøliwia ustawienie
szeúciu rÛønych napiÍÊ wyjúciowych. Wyboru napiÍcia
dokonujemy za pomoc¹ prze³¹cznika obrotowego SW1A.
Aby umoøliwiÊ zaprogramowanie szeúciu napiÍÊ wyjúciowych naleøa³o zastosowaÊ szeúÊ odpowiednio dobranych dzielnikÛw napiÍcia,
a†úciúlej mÛwi¹c jednego rezystora do³¹czonego pomiÍdzy wyjúcie stabilizatora
i†jego wejúcie referencyjne
i†szeúciu rezystorÛw do³¹czanych od strony masy do tego
wejúcia (REF). Z†pozoru sprawa by³a trywialnie prosta:
naleøa³o jedynie za pomoc¹
ogÛlnie znanych wzorÛw obliczyÊ wartoúci rezystancji
rezystorÛw i†wlutowaÊ je
w†p³ytkÍ. Takie rozwi¹zanie
poci¹gnÍ³oby za sob¹ ko-
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niecznoúÊ zastosowania rezystorÛw precyzyjnych, drogich i†nie zawsze ³atwo dostÍpnych. Poradziliúmy sobie
jednak inaczej: zamiast jednego precyzyjnego rezystora
zastosowaliúmy potencjometr montaøowy i†zwyk³y rezystor o†wartoúci rezystancji
m n i e j s z e j o d w y m a g a ne j
o†mniej wiÍcej po³owÍ wartoúci rezystancji potencjometru montaøowego. Takie
rozwi¹zanie pozwoli na precyzyjn¹ regulacjÍ napiÍcia
wyjúciowego bez koniecznoúci stosowania trudno dostÍpnych elementÛw.
Kondensatory C3 i†C4 dodatkowo wyg³adzaj¹ i†blokuj¹
napiÍcie wyjúciowe. Dioda D1
s³uøy sygnalizowaniu w³¹czenia uk³adu do zasilania.
Pozosta³a jeszcze do
omÛwienia gÛrna czÍúÊ schematu, zawieraj¹ca elementy,
ktÛre moøemy zastosowaÊ
opcjonalnie. W†uk³adzie modelowym jako SW1 zastosowany zosta³ prze³¹cznik obrotowy szeúciopozycyjny,
dwusekcyjny, w†ktÛrym wykorzystana zosta³a tylko jedna sekcja. Nic zatem nie stoi
na przeszkodzie, aby wykorzystaÊ tÍ sekcjÍ do w³¹czania dodatkowych diod LED,
sygnalizuj¹cych jaka wartoúÊ
napiÍcia zosta³a wybrana
prze³¹cznikiem.
SposÛb
montaøu diod zosta³ wyraünie pokazany na fotografii,
a†sam uk³ad nie wymaga
chyba komentarza.

Montaø
i†uruchomienie
Na rys. 2 zosta³a pokazana mozaika úcieøek p³ytki
drukowanej oraz rozmieszczenie na niej elementÛw.
P³ytka wygl¹da doúÊ dziwnie, ale wyciÍty wewn¹trz
niej otwÛr jest absolutnie

niezbÍdny do zamocowania
transformatora w†proponowanej obudowie. Montaø
rozpoczynamy w†doúÊ nietypowy sposÛb uøywaj¹c p³ytki obwodu drukowanego jako
matrycy. P³ytkÍ prowizorycznie przykrÍcamy do ko³kÛw
mocuj¹cych wewn¹trz obudowy i†nastÍpnie cienkim
wiert³em przewiercamy p³ytkÍ i†obudowÍ w†miejscu
oznaczonym na p³ytce ìXî,
zwracaj¹c uwagÍ na idealnie prostopad³e prowadzenia wiert³a (naleøy uøyÊ
wiertarki na statywie). Taki
zabieg pozwoli na idealnie
centryczne wywiercenie otworu na oúkÍ prze³¹cznika,
ktÛry nastÍpnie musimy tylko poszerzyÊ do wymaganej
úrednicy. NastÍpnie p³ytkÍ
odkrÍcamy od obudowy
i†przestrzegaj¹c ogÛlnie znanych zasad montujemy kolejno elementy elektroniczne. Uwaga: uk³ad stabilizatora montujemy od strony lutowniczej tak, aby moøna go
by³o nastÍpnie przekrÍciÊ
do p³ytki za pomoc¹ úrubki
M3 (otwory w†p³ytce i†radiatorze stabilizatora musz¹
siÍ pokrywaÊ).
Po zmontowaniu ca³ego
uk³adu do³¹czamy do niego
transformator, a†na wyjúcie
woltomierz, najlepiej cyfrowy
dobrej klasy. Ustawiamy
prze³¹cznik w†pierwszej pozycji i†pokrÍcaj¹c potencjometrem montaøowym PR1
ustawiamy na wyjúciu napiÍcie 3V. NastÍpnie przestawiamy prze³¹cznik na kolejn¹
pozycjÍ i†regulujemy nastÍpnym PR-kiem napiÍcie 5V.
Powtarzamy regulacjÍ dla kolejnych napiÍÊ: 6, 9, 12 i†15V.
Jeøeli z†zasilacza nie bÍdziemy pobieraÊ duøych
pr¹dÛw, to stosowanie specjalnego radiatora nie bÍdzie

Rezystory
PR1: 220Ω miniaturowy
PR2: 500Ω (470Ω)
miniaturowy
PR3..PR6: 1kΩ miniaturowy
R1: 620Ω
R2: 1,2kΩ
R3: 1,5kΩ
R4: 2,7kΩ
R5: 3,6kΩ
R6: 5,1kΩ
R7: 510Ω
R8: 1kΩ
Kondensatory
C1: 1000µF/25
C2: 100nF
C3: 220µF/16
C4: 100nF
Półprzewodniki
IC1: LM317
D1: LED
BR1: mostek prostowniczy
1A/50V
Różne
CON1, CON2: ARK2
SW1: przełącznik obrotowy
sześciopozycyjny,
dwusekcyjny
Gałka do przełącznika
TR1: TS6/40
Obudowa Z−27
Uwaga: elementy R9,
D2..D7 są opcjonalne i nie
wchodzą w skład kitu AVT−
1154B

Kompletny uk³ad i p³ytk i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1154.

konieczne (rolÍ radiatora
pe³ni w†ograniczonym zakresie duøa p³aszczyzna miedzi, do ktÛrej stabilizator jest
przykrÍcony). Jeøeli jednak
stwierdzimy nadmierne nagrzewanie siÍ IC1, to naleøy
zastosowaÊ dodatkowe ch³odz e ni e .
W † na j pr o s t s zy m
przypadku rolÍ radiatora mog¹ pe³niÊ dwa duøe p³aty
miedzi, umieszczone na
p³ytce wewn¹trz otworu na
transformator. Naleøy je wyci¹Ê i†przylutowaÊ do duøego pola lutowniczego stabilizatora. Jeøeli taki zabieg
okaøe siÍ niewystarczaj¹cy,
to moøna zastosowaÊ radiator wyciÍty z†kawa³ka blachy aluminiowej.
NapiÍcia, do jakich zosta³ przystosowany zasilacz,
s¹ w†gruncie rzeczy jedynie
przyk³adowe i†uøytkownicy
mog¹ je zmieniÊ dobieraj¹c
inne wartoúci rezystorÛw
R1..R6 i potencjometrÛw
montaøowych PR1 PR6.
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