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

Układ opóźniający włączanie zasilania sieciowego
Prezentowany
w†artykule uk³ad
opÛüniaj¹cy jest
przeznaczony do
stopniowego w³¹czania
zasilania sieciowego
przy duøych
obci¹øeniach
o†nieliniowej
charakterystyce
opornoúci. Elementami,
ktÛre powoduj¹ przy
w³¹czaniu zasilania
przep³yw duøych pr¹dÛw
groø¹cych przepaleniem
bezpiecznika s¹ na
przyk³ad kondensatory
elektrolityczne
w†zasilaczach
wzmacniaczy duøej
mocy.
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Poniewaø w†momencie
w³¹czania zasilacza filtruj¹ce
kondensatory elektrolityczne
s¹ roz³adowane, stanowi¹
pozorne zwarcie. Takøe
transformatory duøej mocy
pobieraj¹ w†momencie w³¹czenia pr¹d o†wiele rzÍdÛw
wielkoúci wiÍkszy od ich
pr¹du nominalnego.
Pr¹d ten moøe byÊ ograniczony poprzez w³¹czenie
proponowanego
uk³adu
opÛüniaj¹cego pomiÍdzy
gniazdko sieciowe i†pierwotne uzwojenie transformatora. W†wyniku tego wzmacniacz lub inny odbiornik
energii jest zasilany dwustopniowo. W†pierwszym
etapie pr¹d jest ograniczony
rezystorem
szeregowym
o†duøej
obci¹øalnoúci,
a†w†sekundÍ pÛüniej rezys-

tor ten jest zwierany
przez zestyk przekaünika.
Zastosowanie proponowanego uk³adu do zabezpieczania zasilaczy
sieciowych duøej mocy
jest tylko jednym z†przyk³adÛw wykorzystania
opisanego niøej urz¹dzenia. RÛwnie dobrze moøe
on zostaÊ uøyty do zasilania wszelkiego rodzaju
grzejnikÛw i†øarÛwek duøej mocy. W†szczegÛlnoúci te ostatnie charakteryzuj¹ siÍ bardzo ma³¹
opornoúci¹
zimnego
w³Ûkna i†bezpoúrednio po
w³¹czeniu zasilania pobieraj¹ przez u³amek sekundy pr¹d udarowy
o†znacznej wartoúci.
Uk³ad jest niezwykle

prosty, nie zawiera ani
jednego czynnego
elementu elektronicznego,
i†jest ³atwy
w†budowie. Naleøy
jednak podkreúliÊ, øe
ca³a p³ytka
obwodu drukowanego znajduje siÍ pod niebezpiecznym dla øycia i†zdrowia napiÍciem 220V!

Opis dzia³ania
Schemat
elektryczny
uk³adu opÛüniaj¹cego w³¹czanie napiÍcia sieciowego
pokazano na rys. 1. Po w³¹czeniu zasilania kondensator elektrolityczny C1 zaczyna siÍ ³adowaÊ poprzez rezystor R3, kondensator C2
i†prostownik pe³nookresowy
BR1. Do odbiornika energii
do³¹czonego do z³¹cza CON2
pr¹d p³ynie poprzez dwa
szeregowo po³¹czone rezystory R1, R2 i†jest ograniczony do wartoúci ok. 5A. Moc
wydzielana w†tym momencie w†rezystorach R1 i†R2
jest bardzo duøa, lecz ze
wzglÍdu na krÛtki czas dzia³ania uk³adu nie doprowadzi do ich zniszczenia.
W†momencie kiedy wartoúÊ napiÍcia na C1 przekroczy napiÍcie zadzia³ania
przekaünika PK1, styki zostan¹ zwarte i†pr¹d zaczyna
p³yn¹Ê do odbiornika z†pominiÍciem rezystorÛw ograniczaj¹cych. Czas opÛünienia
uk³adu zaleøy od pojemnoúci kondensatora C1 i†z†wartoúciami elementÛw podanymi na schemacie wynosi ok.
0,5s.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej. MozaikÍ
úcieøek obwodu drukowanego znajdziecie na wk³adce
wewn¹trz numeru.
Montaø urz¹dzenia wykonujemy wed³ug ogÛlnie

z na ny c h zas ad ,
rozpoczynaj¹c od elementÛw o†najmniejszych gabarytach, a†koÒcz¹c na wlutowaniu kondensatora elektrolitycznego i†przekaünika
PK1.
Uk³ad
zmontowany
z†dobrych elementÛw dzia³a
natychmiast poprawnie i†nie
wymaga jakiejkolwiek regulacji. Moøna jedynie poeksperymentowaÊ z†doborem
wartoúci C1 tak, aby uzyskaÊ
inny czas zw³oki w†do³¹czeniu odbiornika energii do
sieci. PamiÍtajmy jednak, øe
uk³ad powinien byÊ porz¹dnie obudowany, tak aby
uniemoøliwiÊ przypadkowe
dotkniÍcie pozostaj¹cej pod
napiÍciem p³ytki.
RR
Uk³ad pracuje prawid³owo przy pr¹dach obci¹øenia
do 5A.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 22Ω/10W
R3: 220Ω/0,5W
R4: 1MΩ/0,5W
Kondensatory
C1: 470µF/63V
C2: 470nF/400V
Półprzewodniki
BR1: mostek prostowniczy 1A
na napięcie 400V
Różne
CON1, CON2: ARK2
PK1: RM82/12

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1226.
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