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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 uru chamianiu, gdyż ich 
złożoność i inteligencja jest zawarta w układach sca lo nych. Wszystkie układy opisywane w tym dziale są wyko-
nywane i badane w la boratorium AVT. Większość z nich znajduje się w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii 
“Miniprojekty” o nu me racji zaczynającej się od 1000.

Inteligentny przełącznik zasilania awaryjnego
Najprostszym sposobem 

przełączania napięć jest ich 
„połączenie” poprzez diody 
przed stabilizatorem (rys. 
1). W takim przypadku, dla 
typowego stabilizatora na 
napięcie 5 V, jako główne 
napięcie zasilające należy 
zastosować napięcie o war-
tości około 12 V, a do za-
silania awaryjnego – baterię 
9 V. Główną wadą takiego 
rozwiązania jest koniecz-
ność  s tosowania  ba te r i i 
o stosunkowo wysokim na-
pięciu znamionowym (przez 
co bateria ma małą pojem-
ność lub konieczne jest sto-
sowanie wielu ogniw) oraz 
fakt,  że pobierany z ba-
terii prąd jest powiększo-
ny o pobór prądu przez 
stabilizator. Przedstawiony 
w artykule przełącznik jest 
włączany za stabilizatorem, 
dlatego pobierany prąd za-
leży jedynie od obciążenia. 
Dodatkowo możl iwe jest 
zredukowanie l iczby po-
trzebnych ogniw podtrzy-
mujących pracę urządzenia, 
gdyż nie występuje spadek 
napięcia na diodach i sta-
bilizatorze.

W przestawionym prze-
łączniku zastosowany został 
specjalizowany układ typu 
TPS2111A firmy Texas In-
struments,  który zawiera 
rozbudowany układ steru-
jący wraz z komparatorami 
analogowymi i tranzystorami 

p r z e ł ą c z a j ą c y -
mi umożliwiający-
mi przełączanie prądów 
o natężeniu do 1 A.

S c h e m a t  e l e k t r y c z n y 
przełącznika przedstawiono 
na rys. 2. Ponieważ układ 
TPS2111A ma w swoje j 
strukturze wszystkie nie-
zbędne bloki funkcjonalne, 
do jego prawidłowej pracy 
wymagane jest dołączenie 
tylko kilku elementów ze-
wnętrznych. Kondensatory 
C1...C3 filtrują napięcia wej-
ściowe i wyjściowe. Rezystor 
R3 ogranicza wartość przełą-
czanego prądu. Dla podanej 
na schemacie wartości mak-
symalny prąd jest ustalony 
na poziomie około 200 mA. 
Z uwagi na fakt, że tranzy-
story przełączające sterowa-
ne są poprzez przetworni-
cę podwyższającą napięcie, 
w stanie włączenia mają one 
niewielką rezystancję (typo-
wo 84 mV), co powoduje, 
że występuje na nich nie-
wielki spadek napięcia. Dla 
prądu o wartości 200 mA 
spadek ten wynosi zaledwie 
20 mV. Podstawowym źró-
dłem napięcia zasilania jest 
napięcie przyłożone do wej-
ścia IN1. W przypadku za-
niku tego napięcia następuje 
automatyczne przełączenie 
do wyjścia napięcia podane-
go na wejście IN2. Przełą-

czenie może nastąpić wtedy, 
kiedy napięcie na wejściu 
IN1 zmniejszy się poniżej 
pewnej wartości progrowej. 
Dla podanych wartości rezy-
storów R1 i R2 ta wartość 
progowa wynosi 4,5 V. Po 
obniżeniu napięcia na wej-
ściu IN1 poniżej zadanego 
progu nie następuje jeszcze 
przełączenie na zasilanie ze 
źródła IN2, lecz od tego 
momentu jest porównywa-

Aby zapewnić 
urządzeniu 

elektronicznemu 
niezawodne źródło 

zasilania należy 
zastosować rozbudowany 

system zasilania, 
umożliwiający 

dostarczenie wymaganego 
napięcia z zasilacza oraz 

z rezerwowego źródła – 
baterii lub akumulatora. 

Zasilacz taki musi 
być wyposażony 
w automatyczny 

przełącznik, który 
w przypadku zaniku 

napięcia głównego 
(z zasilacza) przyłączy 

odbiornik do rezerwowego 
źródła napięcia 

(najczęściej baterii).
Rekomendacje: 

polecamy szczególnie 
użytkownikom 

i projektantom urządzeń 
elektronicznych zasilanych 

bateryjnie.       

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 47 kV 1206

R2: 10 kV 1206

R3: 1 kV 1206

Kondensatory
C1...C3: 100 nF 1206

Półprzewodniki
U: TPS2111A

Różne
JP1: goldpin 1x3 kątowy

JP2: goldpin 1x2 kątowy

Wzory płytek drukowanych 
w formacie PDF są dostępne 
w Internecie pod adresem: 
pcb.ep.com.pl oraz na płycie 
CD-EP9/2004B w katalogu PCB.

Rys. 1. Typowy układ przełą-
czania źródeł zasilania

Rys. 2. Schemat elektryczny przełącznika
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S c h e m a t  e l e k t r y c z n y 
przetwornicy pokazano na 
rys. 1. Jest to podstawowa 
aplikacja układu MAX1848, 
który integruje w swoim 
wnętrzu wszystkie elemen-
ty przetwornicy impulsowej 
podnoszącej napięcie. Na 
zewnątrz trzeba zastoso-
wać tylko diodę Schottky-
’ego (D4) oraz dławik (L1). 
W aplikacji przedstawionej 
na schemacie, przetwornica 
pracuje jako stabilizator prą-
du płynącego przez obcią-
żenie, przy czym natężenie 
prądu można regulować za 
pomocą potencjometru P1. 
Napięcie zasilania powin-
no się mieścić w zakresie 
2,5...5,5 V, co wystarcza do 
zasilenia do trzech szere-
gowo połączonych białych 
diod LED.

Urządzenie zmontowa-
no na płytce drukowanej, 
której schemat montażowy 

pokazano na rys. 2. Dła-
wik, potencjometr P1 i złą-
cze śrubowe są montowane 
w sposób przewlekany, po-
zostałe elementy są monto-
wane powierzchniowo. Co 
prawda producent ostrzega 
w nocie katalogowej przed 
ręcznym lutowaniem układu 
MAX1848, ale w praktyce 
jest to możliwe i to z wy-
korzystaniem standardowego 
sprzętu lutowniczego. Montaż 
przetwornicy najlepiej jest 
zacząć od U1, w dalszej ko-

lejności należy zamontować 
pozostałe elementy SMD, 
a na samym końcu elementy 
przewlekane.

Za pomocą opisanej prze-
twornicy można zasilać białe 
diody LED dowolnego typu 
o napięciu progowym wyno-
szącym do 5 V.
Andrzej Gawryluk

Przetwornica impulsowa do zasilania białych LED-ów
Opisana w EP2/2004 

pojemnościowa 
przetwornica do 

zasilania białych LED-
ów zainteresowała 

bardzo wielu naszych 
Czytelników. Teraz 

przedstawiamy 
rozwiązanie alternatywne, 

oparte na scalonej 
przetwornicy indukcyjnej.

Rekomendacje: 
polecamy fanom 

nowoczesnej 
optoelektroniki. 

Odpowiednie warunki 
zasilania diod LED 

nabierają bowiem coraz 
większego znaczenia dla 

ich trwałości i jakości 
osiąganych wyników.

Płytka drukowana jest dostępna 
w AVT – oznaczenie AVT-1406.

Wzory płytek drukowanych 
w formacie PDF są dostępne 
w Internecie pod adresem: 
pcb.ep.com.pl oraz na płycie 
CD-EP9/2004B w katalogu PCB.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory

R1: 5V 0805

P1: 10kV

Kondensatory

C1: 1mF/10V 1223

C2: 150nF 0805

C3: 3,3mF/10V 1223

Półprzewodniki

U1: MAX1848 SOT23-8

D1...D3: diody LED  
w obudowach φ5 mm

D4: 1N5189 MINIMELF

Różne

L1: 33mH/300mA

JP1: ARK2

Rys. 1

Rys. 2

na wartość napięć na obu 
wejściach i w zależności 

od tego, które ma większą 
wartość, z tego jest zasilany 
odbiornik. Gdy napięcie na 
wejściu IN1 jest większe od 
4,5 V odbiornik zawsze jest 
zasilany z tego źródła bez 
względu na wartość napięcia 
na wejściu IN2.

Montaż urządzenia wy-
konano na płytce, której 

schemat montażowy przed-
stawiono na rys. 3. Wszyst-
kie elementy przełącznika 
są umieszczone w obudo-
wach SMD, dlatego montaż 
należy wykonać ze szcze-
gólną precyzją. W pierwszej 
kolejności należy wlutować 
układ TPS2111A, a następ-
nie rezystory i kondensa-

tory, a na samym końcu 
złącza JP1 i JP2. Po zmon-
towaniu układu do złącza 
JP1 należy dołączyć na-
pięcie główne (wejście V1) 
oraz źródło napięcia po-
mocniczego (wejście V2), 
a do złącza JP2 zasilany 
układ.
KP

Rys. 3. Rozmieszczenie ele-
mentów na płytce przełącz-
nika


