M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Warsztatowy zasilacz szufladkowy
Jeøeli w†swoim
warsztacie
(laboratorium) nie masz
duøo miejsca, a†masz
metalow¹ szafkÍ
z†szufladkami na
elementy, proponujemy
Ci wykonanie prostego
zasilacza, ktÛry moøna
zamontowaÊ w†miejscu
jednej szufladki. Szafka
moøe byÊ bowiem
doskona³ym stelaøem
dla rÛønego rodzaju
przyrz¹dÛw
warsztatowych.

BudowÍ zasilacza oparto
na specjalizowanym uk³adzie
stabilizacyjnym TDA8138,
ktÛry jest przeznaczeny do
zasilania prostych systemÛw
mikrokomputerowych. Uk³ad
TDA8138 dostarcza wysokostabilnych napiÍÊ +5V
i†+12V, przy obci¹øalnoúci
kaødego z†wyjúÊ pr¹dem
o†natÍøeniu do 1A. Niew¹tpliw¹ zalet¹ stabilizatora jest
odpornoúÊ na przeci¹øenia
uzyskane dziÍki wbudowaniu
zabezpieczenia przeciwzwarciowego oraz zabezpieczenia
termicznego, wy³¹czaj¹cego
obci¹øenie po osi¹gniÍciu
przez stabilizator temperatury ok. 125oC.
Uk³ad TDA8138 wystÍpuje w†obudowie (rys. 1) jednorzÍdowej SIP9 lub HEPTA-

Rys. 1.

WATT.
Niezaleønie od wariantu
zastosowanej obudowy, uk³ad
w†wersji oznaczonej TDA8138
wyposaøono w†dwa stabilizatory napiÍcia, wejúcie blokady napiÍcia 12V oraz wyjúcie
sygna³u RESET, ktÛre moøna
wykorzystaÊ do zerowania zasilanego systemu cyfrowego.
Uk³ady oznaczone liter¹
ìAî (czyli TDA8138A) nie
posiadaj¹ wyjúcia sygna³u RESET, a†TDA8138B nie posiadaj¹ wejúcia blokowania napiÍcia +12V.
Na rys. 2 przedstawiono
schemat elektryczny zasilacza. NapiÍcie z†transformatora, po wyprostowaniu przez
mostek M1 i†filtracji tÍtnieÒ
(zespÛ³
kondensatorÛw
C1...C6), jest podane na wy-

prowadzenia
wejúciowe
1†i†2†stabilizatora. NapiÍcia
wyjúciowe o†wartoúciach +5V
i†+12V s¹ dostÍpne na wyprowadzeniach 7†i†6, do ktÛrych do³¹czono kondensatory
C8...C11 filtruj¹ce napiÍcia
wyjúciowe stabilizatora.
MozaikÍ úcieøek p³ytek
drukowanych pokazano na
wk³adce wewn¹trz numeru,
a†rozmieszczenie elementÛw
na rys. 3. Jak widaÊ, wzÛr
mozaiki nie jest zbyt skomplikowany, nie powinno wiÍc
byÊ k³opotÛw z†samodzielnym wykonaniem p³ytek.
Montaø uk³adu moøemy
podzieliÊ na dwa etapy:
- pierwszy, to montaø elementÛw elektronicznych,
- drugi, to z³oøenie trzech
p³ytek drukowanych w†ca³oúÊ przypominaj¹c¹ szufladÍ.
Na p³ycie czo³owej zasilacza zamontowano cztery zaciski laboratoryjne, w³¹cznik
zasilania oraz diody LED sygnalizuj¹ce wystÍpowanie napiÍÊ roboczych +5V i†+12V.
W†celu zabezpieczenia druku
przed zwarciem, doln¹ p³ytkÍ
zasilacza zabezpieczono dodatkow¹ p³ytk¹ umocowan¹
za pomoc¹ úrub z†tulejkami

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1, C7: 220nF
C2...C6: 1000µF/25V
C9, C10: 220µF/25V
C8, C11: 100nF
Półprzewodniki
D1, D2: LED
M1: mostek prostowniczy 1A
U1: TDA8138A
Różne
Transformator TS12/004
B1: bezpiecznik 160mA
Zaciski laboratoryjne (4 szt.)
Włącznik miniaturowy (1 szt.)
Złącze śrubowe ARK2 (2 szt.)
Złącze śrubowe ARK3 (1 szt.)

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1332.
Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
luty02.htm oraz na p³ycie
CD-EP02/2002 w katalogu PCB.

Rys. 2.
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dystansowymi. Miejsce przeznaczone na transformator
zosta³o celowo tak wybrane,
aby nie ìwi¹zaÊî zasilacza
z†konkretnym typem transformatora. Daje to moøliwoúÊ
wybrania transformatora stosownie do swoich potrzeb
i†moøliwoúci. Oczywiúcie,
rozmiar transformatora jest
ograniczony rozmiarami ca-
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³ego uk³adu i†nie moøe wystawaÊ poza krawÍdzie p³ytek. Przy wyborze typu transformatora naleøy rÛwnieø pamiÍtaÊ o†maksymalnym pr¹dzie jaki bÍdzie pobierany
z†zasilacza. W†uk³adzie modelowym uøyto transformatora typu TS12/004 dostarczaj¹cego napiÍcia 2x12V 0,5A.
Do uk³adu stabilizatora nale-

øy koniecznie przykrÍciÊ radiator, ktÛry moøemy wykonaÊ z†kawa³ka blachy aluminiowej, nadaj¹c mu taki
kszta³t jak zaznaczono (rysunek) na p³ytce drukowanej.
Nie jest to moøe najlepszy radiator, ale dla naszych potrzeb zupe³nie wystarczy.
P³ytÍ czo³ow¹ z†zaciskami
mocujemy do p³ytki zabezpie-

czaj¹cej druk dwoma k¹townikami przykrÍcanymi úrubami. Przypominamy o†zachowaniu szczegÛlnej ostroønoúci przy pod³¹czaniu zasilacza
do sieci 220VAC. Zasilacz moøe byÊ zamontowany w†miejsce szufladki magazynowej
o†wymiarach 135x57x64mm.
Krzysztof Górski, AVT
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