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Przy niewielkiej ilości miejsca w obudowie na radiator, 

chłodzenie wymuszone jest często jedynym 

sensownym rozwiązaniem. Obracający się z 

maksymalnymi obrotami (włączony na stałe) 

wentylator jest rozwiązaniem nieoptymalnym, 

zwłaszcza gdy moc tracona w chłodzonych 

elementach nie jest stała (np. jest zależna od  

obciążenia). W takim wypadku potrzebny jest 

możliwie prosty regulator obrotów wentylatora, który 

powinien spełniać opisane poniżej wymagania. 

Idealnie byłoby, aby wentylator w niskiej 

temperaturze radiatora był wyłączony i włączał się 

dopiero po przekroczeniu ustawionego progu 

temperaturowego. Natomiast po włączeniu jego 

obroty powinny być proporcjonalne do temperatury 

radiatora. Powinien również uniemożliwiać wzrost 

napięcia powyżej bezpiecznej granicy dla 

zastosowanego typu wentylatora. Powinien być 

również odporny na zwarcie wyjścia. Czy układ 

realizujący takie założenia może być prosty? Tak! 

Rysunek 1 przedstawia schemat ideowy układu. 

Opisany dalej sterownik spełnia powyższe założenia. 

Zastosowanie LM317 w regulatorze obrotów 

wentylatora jest korzystniejsze od tranzystora mocy 

ze względu na wbudowane zabezpieczenie termiczne 

(przeciwzwarciowe) oraz izolowaną obudowę. 

Stabilizator U1 utrzymuje stałe napięcie między 

wyjściem, a końcówką referencyjną (1,25 V). Zmiana 

rezystancji termistora NTC w funkcji temperatury 

powoduje zmianę płynącego przez niego prądu. Ze 

względu na ujemny współczynnik temperaturowy 

termistora, prąd rośnie wraz ze wzrostem temperatury 

(ponieważ maleje rezystancja termistora). 

Zabezpieczenie przed przekroczeniem napięcia 

wyjściowego stabilizatora powyżej bezpiecznej dla 

wentylatora granicy (12 V) realizuje dioda Zenera DZ1.
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Gdy przewidywane jest chłodzenie wymuszonym 

przepływem powierza, często istnieje potrzeba 

sterowania obrotami wentylatora zależnie od 

temperatury radiatora, co zapewnia opisywany 

prosty szeregowy regulator obrotów.

Właściwości
• linowa regulacja napięcia

• termistor NTC w roli czujnika temperatury

• regulacja prędkości wentylatorów "komputerowych" 12 V

• zasilanie: 20 V

• wymiary: 58×23 mm
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Rozmieszczenie elementów na obwodzie 

drukowanym widoczne jest na rysunku 2. Montaż jest 

standardowy, warto zaczynać od elementów 

najmniejszych, a zakończyć na największych.

Iloczyn spadku napięcia na U1 i poboru prądu przez 

wentylator wyznacza moc traconą w US1. Na 

przykład, przy zasilaniu układu napięciem 20 V i 

sterowaniu wentylatorem (12 V, 240 mA) maksymalna 

moc strat U1 wynosi około 2 W. US1 wymaga 

montażu na niewielkim radiatorze lub lepiej na 

radiatorze chłodzonym przez wentylator. Przykręcając 

układ do radiatora, między US1 a radiator należy 

zastosować pastę termoprzewodzącą. Termistor NTC 

należy przykręcić do chłodzonego radiatora (w 

pobliżu chłodzonych elementów mocy).

W przypadku dalszego wzrostu temperatury i co za 

tym idzie napięcia na R3 powyżej napięcia Zenera 

DZ1, dioda ta zaczyna przewodzić, odprowadzając do 

masy nadmiar prądu i uniemożliwiając tym samym 

dalszy wzrost napięcia na wentylatorze. Wartość 

napięcia Zenera równa napięciu pracy wentylatora 

wyznacza maksymalne napięcie wyjściowe, wyższe o 

1,25 V od napięcia nominalnego wentylatora, co jak 

najbardziej mieści się w granicach jego tolerancji. W 

niskiej temperaturze spadek napięcia na R2 wywołany 

prądem płynącym przez NTC nie przekracza 0,6 V i T1 

jest zatkany. Znikomy prąd płynący przez NTC i R2 

wywołuje niewielki spadek napięcia na R3, ustalając w 

ten sposób napięcie wyjściowe poniżej progu 

włączenia wentylatora. Gdy temperatura wzrośnie 

powyżej progu, przy którym prąd płynący przez NTC i 

R2 powoduje spadek napięcia na R2 ( ≈0,6V), 

tranzystor T1 zaczyna przewodzić. Wypływający z jego 

emitera prąd powoduje spadek napięcia na R1, 

wprowadzając tym samym ujemne sprzężenie 

zwrotne. Dioda D1 chroni US1 w sytuacji, przy której 

napięcie na wyjściu U1 jest większe od napięcia na 

wejściu np. po wyłączeniu zasilania. Podobnie D2 

zapewnia tłumienie szpilek napięciowych, 

powstających na indukcyjności silnika. Kondensatory 

C1, C2 oraz C3 przeciwdziałają niestabilnej pracy US1. 

Elementy R4, T2, R5 i LD1 realizują proste wyjście 

sygnalizujące, że temperatura jest powyżej założonej 

granicy i wentylator pracuje na maksymalnych 

obrotach. Prąd płynący przez DZ1 w takiej sytuacji 

powoduje wzrost napięcia na R4 i odetkanie T2, 

załączona zostanie dioda LED LD1.

Rys. 1. Schemat ideowy
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej
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Wykaz elementów

Montaż rozpocznij od wlutowania w płytkę elementów w 

kolejności gabarytowo od najmniejszej do największej. 

Montując elementy oznaczone wykrzyknikiem 

zwróć uwagę na ich biegunowość.

Pomocne mogą okazać się fotografie 

zmontowanego zestawu.

Aby uzyskać dostęp do obrazów w wysokiej 

rozdzielczości w formie linków, pobierz plik PDF. Pobierz PDF

  
Rezystory:

R1: .......................100 Ω

R2, R3, R4: ........4,7 kΩ

R5:.......................2 kΩ

termistor NTC 10kΩ

Kondensatory:

C1 C3: ................100 uF !

C2: .......................100 nF (może być oznaczony 104)

Półprzewodniki:

D1, D2, D3 .......1N5819 !

DZ1: ....................dioda Zenera 12V !

LD1: ....................dioda LED 3 mm !

T1, T2: ...............BC547C !

US1: ....................LM317 !

Pozostałe:

X1:.......................DG381-3.5/3 - 2 szt.
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Rys. 3 Przykład podłączenia
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AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 
Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz 
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. 
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one 
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami. 
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