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Przetwornica napięcia 12/220V
o mocy 150W, część 1

Budowa przetwornicy
Schemat blokowy prze-

twornicy napiÍcia przedsta-
wiono na rys. 1. Sk³ada siÍ
ona z†nastÍpuj¹cych blokÛw:
- generatora sygna³u o†czÍs-
totliwoúci 50Hz oraz uk³a-
dÛw rÛøniczkuj¹cych,

- stabilizatora napiÍcia 220V,
- stopnia koÒcowego steruj¹-
cego transformatorem,

- bloku zabezpieczaj¹cego
akumulator przed roz³ado-
waniem,

- bloku zabezpieczenia prze-
twornicy przed przeci¹øe-
niem lub zwarciem,

- transformatora toroidalnego.
Przetwornica jest zasilana

z†12-woltowego akumulatora
o†pojemnoúci 55Ah.

Schemat elektryczny prze-
twornicy przedstawiono na
rys. 2. Wyposaøono j¹ w†kil-
ka sygnalizatorÛw optycz-
nych:

- dioda LED D11 (øÛ³ta) syg-
nalizuje pracÍ uk³adu,

- dioda LED D12 (czerwona)
sygnalizuje zwarcie lub
przeci¹øenie,

- dioda LED D13 (czerwona)
sygnalizuje odwrotne do³¹cze-
nie zaciskÛw akumulatora,

- dioda LED D14 (czerwona)
wskazuje iø akumulator za-
silaj¹cy przetwornicÍ jest
roz³adowany.

Dzia³anie przetwornicy
Uk³ad scalony US1 (555)

pracuje jako generator astabil-
ny, wytwarzaj¹c przebieg
prostok¹tny o†czÍstotliwoúci
50Hz i†wspÛ³czynniku wype³-
nienia 50%. O czÍstotliwoúci
generowanego przebiegu de-
cyduj¹ elementy R1, C2 oraz
PR1, ktÛry s³uøy do precyzyj-
nego ustawienia czÍstotliwoú-
ci sygna³u wyjúciowego 50Hz.
Kondensatory C1 oraz C3 fil-
truj¹ napiÍcie zasilania, aby
zapewniÊ stabiln¹ pracÍ ge-
neratora. Z†wyjúcia 3 US1
przebieg prostok¹tny trafia
poprzez R2 na bazÍ T1 i†zo-
staje odwrÛcony o†180o. Tran-
zystor T1 pe³ni tutaj rolÍ
uk³adu separuj¹cego miÍdzy
generatorem a†uk³adami rÛø-
niczkuj¹cymi. Na wejúcia

uk³adÛw rÛøniczkuj¹cych
trafia sygna³ prostok¹tny
za poúrednictwem T1. Na
wejúciu US2 napiÍcie jest
odwrÛcone o†180o w†stosun-
ku do wejúcia US3. Dzieje siÍ
tak za spraw¹ tranzystora T2.
Uk³ady rÛøniczkuj¹ce, po-
przez T3 i†T4, wyznaczaj¹
czas przewodzenia tranzysto-
rÛw mocy T9 i†T10. Obci¹øe-
niem kaødego z†tranzystorÛw
mocy jest po³owa uzwojenia
wtÛrnego transformatora to-
riodalnego, zaú úrodek uzwo-
jenia (poprzez przekaünik)
po³¹czony jest z†biegunem
dodatnim akumulatora. Ste-
rowane naprzemiennie T9
i†T10 wytwarzaj¹ w†dwÛch
po³Ûwkach uzwojenia trans-
formatora napiÍcie zmienne,
ktÛrego wartoúÊ zaleøna jest
od czasu przewodzenia T9
i†T10 oraz napiÍcia zasilaj¹-
cego. W†ten sposÛb w†uzwo-
jeniu pierwotnym transforma-
tora uzyskujemy napiÍcie
o†wiÍkszej wartoúci. Co praw-
da napiÍcie na wyjúciu trans-
formatora nie jest sinusoidal-
ne, lecz prostok¹tne, jednak
nie stanowi to problemu dla
zasi lanych urz¹dzeÒ. T9
i†T10 to tranzystory MOS
z†kana³em N. Ich wybÛr nie
jest przypadkowy, gdyø ele-
menty te doskonale nadaj¹
siÍ do pracy jako prze³¹czni-
ki. Elementy C6, D5 oraz od-
powiednio C7, D6 zabezpie-
czaj¹ tranzystory mocy przed
przepiÍciami, jakie powstaj¹
w†momencie wy³¹czania tran-
zystorÛw obci¹øonych induk-
cyjnoúci¹. Tranzystory koÒco-
we pozbawione tego zabez-
pieczenia bardzo ³atwo ule-
gaj¹ uszkodzeniu.

Uk³ad US4 pracuje jako
wzmacniacz rÛønicowy, ktÛ-
rego sygna³ami wejúciowymi
s¹ spadki napiÍcia na PR5
oraz R21. NapiÍcie na PR5

Przedstawiony uk³ad
przetwornicy DC/AC

przetwarza napiÍcie sta³e
12V na zmienne 220V.
Uk³ad moøe znaleüÊ

zastosowanie w†sytuacjach,
gdy do dyspozycji mamy

tylko napiÍcie 12V
(akumulator), a†chcemy

zasilaÊ urz¹dzenia
przystosowane do zasilania
tylko z†sieci energetycznej.

PrzetwornicÍ
z†powodzeniem moøemy

wykorzystaÊ takøe do
zasilania odbiornika

telewizyjnego lub wieøy
stereo w†przypadku awarii

zasilania sieciowego.
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to napiÍcie odniesienia, ktÛ-
rego wartoúÊ siÍ nie zmie-
nia. Natomiast napiÍcie na
R21 moøe siÍ zmieniaÊ w†za-
leønoúci od obci¹øenia prze-
tworn i cy . Dla t ego US4
wzmacnia rÛønicÍ spadkÛw
napiÍc ia na PR5 i †R21 .
Z†wyjúcia 6†US4 sygna³ tra-
fia na bramkÍ T11, ktÛry w³¹-
czony w†obwÛd sprzÍøenia
zwrotnego uk³adÛw rÛønicz-
ku j ¹cych , pracu j e j ako
zmienna rezystancja.

Zmiana rezys t anc j i
w†uk³adzie rÛøniczkuj¹cym
powoduje zmianÍ szerokoúci
impulsÛw wychodz¹cych
z†uk³adÛw US2 i†US3. Zmie-
niaj¹c szerokoúÊ impulsÛw
wyznaczamy czas przewo-
dzenia T9 i†T10, a†tym sa-
mym zmieniamy napiÍcie na
uzwojeniach transformatora.
Oczywiúcie impuls o†maksy-
malnej szerokoúci 10ms dla
kaødej po³Ûwki napiÍcia bÍ-
dzie wtedy, gdy przetworni-
ca bÍdzie obci¹øona maksy-
malnie tj. 150W. Jeúli obci¹-
øen i e bÍdz i e mnie j s ze ,
mniejsza bÍdzie takøe szero-
koúÊ impulsÛw na emiterach
T3 i†T4. W†ten sposÛb prze-

twornica realizuje stabiliza-
cjÍ napiÍcia na poziomie
220V, niezaleønie od obci¹-
øenia. Zastosowana metoda
stabilizacji powoduje, øe
zmiana napiÍcia zasilaj¹cego
przetwornicÍ w†przedziale
11,1V do 12,5V nie wp³ywa
na jej napiÍcie wyjúciowe
220V. W†celu ochrony aku-
mulatora przed nadmiernym
roz³adowaniem, w†przetwor-
nicy znalaz³ siÍ uk³ad, ktÛry
chroni akumulator. Gdy na-
piÍcie zasilaj¹ce spadnie po-
niøej wartoúci 11,1V, zacz-
nie przewodziÊ tranzystor
T6, ktÛry podaj¹c dodatni
potencja³ na bazÍ T7 zablo-
kuje jego pracÍ. W†konsek-
wencji przekaünik od³¹czy
dodatni biegun akumulatora
od odczepu transformatora,
uniemoøliwiaj¹c dalsz¹ pra-
cÍ przetwornicy. Jednoczeú-
nie przewodz¹cy T6 powo-
duje, iø zaúwieci siÍ dioda
LED D14 sygnalizuj¹c roz³a-
dowanie akumulatora. Dioda
D10 ma za zadanie zabezpie-
czyÊ T7 przed przepiÍciami
wynikaj¹cymi z†indukcyjnoú-
ci cewki przekaünika.
Micha³ Cembrzyñski

Rys. 2.

Rezystory
R1, R3, R5, R28: 3kΩ
R2, R4, R9, R13, R24: 47kΩ
R6: 430Ω
R7, R11: 22kΩ
R8, R12, R36, R41: 1MΩ
R10, R14, R22, R23, R25,
R33, R39: 10kΩ
R15..R17: 1,5kΩ
R16, R18, R21: 4,7kΩ
R19: 47kΩ/1W
R20: 100kΩ/1W
R26: 1,2MΩ
R27: 150kΩ
R29: 120Ω
R30, R32, R34, R43: 1kΩ
R32: 33kΩ
R35, R37: 200Ω
R38: 12kΩ
R40, R42: 100kΩ
Rb − bocznik wykonany wg
opisu
PR1: 470kΩ
PR2, PR3, PR4, PR5, PR6:
22kΩ
Kondensatory
C1: 47µF/16V
C2: 100nF
C3: 10nF
C4, C5: 220nF

WYKAZ ELEMENTÓW
C6, C7: 47nF
C8: 47nF/400V
C9: 470µF/25V
C10, C14: 100µF/16V
C11, C12: 470µF/16V
C13: 22nF
C15: 47µF/16V
Półprzewodniki
US1: TLC555
US2, US3, US4, US5: LM741
US6: 4013
US7: 7809
T1..T5: BC237
T6..T8: BC308
T9, T10: IRF540
T11: BS107
D1..D4: 1N4148
D5..D10: 1N4007
D11: żółta dioda LED
D12..D14: czerwona dioda
LED
DZ: dioda Zenera 10V
Różne
B1: bezpiecznik 25AT
B2: bezpiecznik 1,5AT
PK: przekaźnik RM83P/12V
V1: warystor 250V
W: wyłącznik 20A
Tr: transformator toroidalny
150W/2x12V


