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Reduktor mocy cewki elektrozaworu
Elektrozawory są urządzeniami szeroko rozpowszechnionymi 

w  przemyśle oraz poza nim. Niepodważalna wygoda stosowania 
jest okupiona znacznym poborem mocy przez cewkę, która 

–  w  oczywisty sposób –  nagrzewa się do znacznej temperatury, 
natomiast duża siła jest potrzebna jedynie podczas ruchu 

rdzenia w  elektromagnesie. Zaprezentowany układ pozwala na 
wyeliminowanie tego problemu.

Schemat ideowy proponowanego rozwiązania 
jest przedstawiony na rysunku 1. Multiwibrator 
wykonany na wzmacniaczu operacyjnym A ukła-
du US2 generuje falę prostokątną o częstotliwości 
ok. 23 kHz. Sygnał ten jest całkowany przez ob-
wód złożony z  rezystora R5 i  kondensatora C3 
– przebieg napięcia na tym drugim jest zbliżony 
do trójkątnego. Zbliżony, ponieważ w rzeczywi-
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Rysunek 3. Sposób włączenia układu 
w obwód elektrozaworu

Rysunek 1. Schemat ideowy układu regulatora mocy cewki elektrozaworu

Rysunek 2. Schemat montażowy układu regulatora mocy cewki elektrozaworu

stości zbocza mają kształt wykładniczy, lecz to 
odstępstwo nijak nie zmienia zasady pracy ukła-
du. Z kolei, potencjometr PR1 ustala maksymal-
ne napięcie, do jakiego naładuje się kondensator 
C6, zaś PR2 wraz z rezystorem R6 określają stałą 
czasową takiego obwodu. Wzmacniacze US2B 
i  US2C połączone są jako wtórniki napięciowe 
i  pełnią rolę stopnia sterującego bramką tran-
zystora MOSFET T1. Dioda D2 zwiera impulsy 
napięciowe, które mogłyby uszkodzić tranzystor.

Działanie jest następujące: przez chwilę od 
włączenia zasilania, komparator „porównuje” 
przebieg quasi-trójkątny z napięciem bliskim 0V, 

które jest na okładkach rozładowanego konden-
satora C6. Efektem tego porównania jest poja-
wienie się napięcia zbliżonego do 9 V na wyjściu 
wzmacniacza operacyjnego pracującego w  ot-
wartej pętli sprzężenia zwrotnego. Tranzystor 
T1 zostaje całkowicie otwarty. W miarę narasta-
nia napięcia na C6, na bramkę tranzystora trafia 
przebieg prostokątny o malejącym wypełnieniu. 
Minimalną wartość wypełnienia ustalana jest 
wspomnianym już potencjometrem PR1. 

Schemat montażowy regulatora jest poka-
zany na rysunku 2. Płytka jest jednostronna, jej 
wymiary to 50 mm×33 mm.

Wszystkie elementy, poza potencjometrami 
i stabilizatorem US1, montowane są powierzch-
niowo. Poprawnie złożony układ nie wymaga 
żadnych czynności uruchomieniowych, poza 
eksperymentalnym ustawieniem położenia 
ślizgaczy potencjometrów PR1 i PR2. Dostępne 
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• wzory płytek PCB
* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w  następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i  wyłącznie. Bez elementów 

dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w  opisie 

wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i  zaprogramowany układ (czyli połączenie 

wersji A  i  wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienio-

ny w  załączniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wluto-

wane w  PCB. Należy mieć na uwadze, że o  ile nie zaznaczono 
wyraźnie w  opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zostały wymienione w  załączniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, 
to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w  link 
umieszczony w  opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma 
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą 
wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

zakresy regulacji dla wartości elementów poda-
nych na schemacie:

– końcowe wypełnienie: od 0 do 100%,
– czas do rozpoczęcia kluczowania tranzysto-

ra T1: od kilkudziesięciu milisekund do ok. 
4 s.
Podczas ustawiania minimalnego wypeł-

nienia przy włączonym zasilaniu należy mieć 
na uwadze, że reakcja układu będzie opóźniona 
z  racji konieczności naładowania lub rozłado-
wania C6. Rozładowanie tego kondensatora po 
odłączeniu zasilania zajmuje kilkanaście sekund 
– warto o tym pamiętać podczas ustawiania PR2.

Napięcie zasilania układu powinno zawie-
rać się w przedziale 12…35 V. Prąd „konsumo-
wany” przez urządzenie nie przekracza 10 mA. 
Sterowany elektrozawór powinien być przy-
stosowany do zasilania napięciem stałym, nie 
większym niż ok. 40 V, przy poborze prądu do 
ok. 4 A. Prawidłowy układ połączeń prezentuje 
rysunek 3 przy założeniu, że napięcie zasilania 
nie przekracza wartości maksymalnej dla ukła-
du 78L09. 
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