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Przedstawiony w†artykule
uk³ad pozwala na wykorzys-
tanie napiÍcia dostÍpnego na
z³¹czu USB komputera. Na
z³¹czu tym, oprÛcz dwÛch li-
nii s³uø¹cych do wymiany
danych, dostÍpne jest takøe
napiÍcie 5V, ktÛre moøe s³u-
øyÊ do zasilania urz¹dzeÒ pe-
ryferyjnych. Maksymalny
pr¹d pobierany przez do³¹-
czone urz¹dzenia nie moøe
przekraczaÊ 500mA.

Na rys.1 przedstawiono
schemat elektryczny uk³adu
umoøliwiaj¹cego bezpieczne
wykorzystanie tego napiÍcia.
Z³¹cze CON1 jest z³¹czem
wejúciowym - do niego nale-
øy pod³¹czyÊ kabel USB typu
A-B z†komputera. Drugie z³¹-
cze CON2 jest gniazdem USB
typu A†i†stanowi wyjúcie dla
uk³adÛw peryferyjnych. Po-
zwala ono na wykorzystanie

Zasilacz USB
Przy stosowaniu

uk³adÛw wspÛ³pracuj¹cych
z†komputerem czÍsto

napotyka siÍ na problemy
z†ich zasilaniem.

Stosowanie zewnÍtrznego
zasilacza dla uk³adu

pobieraj¹cego kilka czy
kilkadziesi¹t miliamperÛw

pr¹du jest zbÍdne
i k³opotliwe.

Rekomendacje:
projekt szczegÛlnie

przydatny pocz¹tkuj¹cym
elektronikom, ktÛrzy
mog¹ wykorzystaÊ
swojego PC-ta jako
bezpieczny zasilacz
laboratoryjny dla

systemÛw
mikroprocesorowych.

Rys. 2

portu USB do zasilania ze-
wnÍtrznych uk³adÛw i†jedno-
czeúnie do komunikacji z†do-
wolnym urz¹dzeniem USB.
NapiÍcie zasilania z†kompu-
tera jest pobierane z†gniazda
CON1, nastÍpnie poprzez
bezpiecznik jest podawane na
z³¹cze CON3. Zastosowanie
bezpiecznika zabezpiecza
obwody wyjúciowe kompute-
ra przed zwarciem mog¹cym
powstaÊ przy pod³¹czaniu ze-
wnÍtrznych urz¹dzeÒ do z³¹-
cza CON3, a†kondensator C1
filtruje uzyskane napiÍcie.
Pomimo iø porty USB oferuj¹
pr¹d 500mA, to nie naleøy
ich zbytnio obci¹øaÊ. W†prze-
prowadzonych testach, przy
obci¹øeniu 100mA powsta-

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1: 100nF
Różne
B1: bezpiecznik 0,315A
CON1: gniazdo USB typ”B”
CON2: gniazdo USB typ”A”
CON3: ARK2 (5mm)

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1352.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
listopad02.htm oraz na p³ycie
CD-EP11/2002 w katalogu PCB.Rys. 1

wa³ znaczny spadek napiÍcia
i†wynosi³o ono 4,6V. Zasilacz
moøe s³uøyÊ wiÍc do zasila-
nia niezbyt rozbudowanych
uk³adÛw.
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