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Schemat elektryczny
przetwornicy pokazano na
rys. 1. Jest to klasyczna prze-
twornica impulsowa ze stabi-
lizacj¹ napiÍcia wyjúciowego,
wykonana na specjalizowa-
nym sterowniku MC34063.
Poniewaø uk³ad ten integruje
w†sobie wszystkie bloki fun-
kcjonalne poza koÒcÛwk¹
mocy (w stopniu mocy pra-
cuje tranzystor Q1), diod¹
kluczuj¹c¹ (D1) i†d³awikiem
(L1), budowa przetwornicy
jest ma³o skomplikowana.
DziÍki temu z†jej wykona-
niem nie bÍd¹ mieli proble-
mu takøe mniej wprawni
elektronicy.

JakoúÊ napiÍcia uzyskiwa-
nego na wyjúciu przetworni-
cy (tzn. wspÛ³czynnik jego
stabilizacji i†napiÍcie tÍtnieÒ)
nie s¹ zbyt wysokie, ale nie
ma to istotnego znaczenia dla
jakoúci dzia³ania lamp Nixie

Przetwornica do lamp Nixie
Opublikowane w†EP

opisy zegarÛw
z†gazowanymi
wyúwietlaczami

lampowymi Nixie
zachÍci³y wielu naszych

CzytelnikÛw do
przeszukania swoich
magazynkÛw. Okazuje

siÍ, øe najpowaøniejszym
problemem zg³aszanym
nam przez CzytelnikÛw
jest zasilanie tych lamp.
Urz¹dzenie przedstawione
w†artykule ten problem

rozwi¹zuje.
Rekomendacje: dla

projektantÛw urz¹dzeÒ
lampowych, szczegÛlnie
dobrze nadaje siÍ do
zasilania wyúwietlaczy

lampowych Nixie.

czy magicznego oka, do zasi-
lania ktÛrego moøna takøe za-
stosowaÊ tÍ przetwornicÍ.

Na rys. 2 pokazano
schemat montaøowy p³ytki
drukowanej przetwornicy.
Jej montaø nie wymaga
posiadania specjalnego
sprzÍtu ani szczegÛl-
nych umiejÍtnoúci.
UwagÍ naleøy
zwrÛciÊ jedynie na
s p o s Û b †m o n t a ø u
tranzystora Q1 - wypro-
wadzenie jego drenu jest
jednoczeúnie radiatorem, ktÛ-
ry naleøy przylutowaÊ do od-
s³oniÍtego pola na p³ytce dru-
kowanej. Czas lutowania na-
leøy skrÛciÊ do minimum,
dbaj¹c jednoczeúnie o†zapew-
nienie wysokiej jakoúci lutu.

Uruchomienie przetwor-
nicy sprowadza siÍ do usta-
wienia poø¹danego napiÍcia
na wyjúciu. Przy zasilaniu

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1: 2,2kΩ
R2: 4,7kΩ
R4: 330Ω
R3: 680kΩ
R1: zworka
Kondensatory
C1: 1000µF/25V
C2, C3: 100nF
C4: 1nF
C5: 47µF/350V
Półprzewodniki
U1: MC34063A
Q1: IFR840S
D1: BYV29/400
Różne
F1: 0,4AT
J1, J2: ARK2
L1: 330µH (max. 1Ω/min. 1,5A)

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1385.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
pcb.ep.com.pl oraz na p³ycie CD-
EP12/2003B w katalogu PCB.

Rys. 2

Rys. 1

przetwornicy napiÍciem 12 V
i†obci¹øeniu jej wyjúcia re-
zystorem 20 kΩ moøna uzys-
kaÊ na jej wyjúciu stabilne
napiÍcie o†wartoúci 160 do
205 V.
Andrzej Gawryluk


