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WspÛ³czeúnie pow-
szechnie s¹ stosowane
zasilacze z dwoma ro-
dzajami stabilizatorÛw
napiÍcia wyjúciowego.
S¹ to doskonale znane
wszystkim naszym Czy-
telnikom stabilizatory
o dzia ³aniu ci¹g ³ym
(g³Ûwnie kompensacyjne
- przyk³adem takiego sta-
bilizatora jest popularny
uk³ad monolityczny 7805)
oraz impulsowe, ktÛrych pro-
pagatorem na naszych ³amach
jest Robert Magdziak. Publiko-
wane w†EP jego opracowania,
w†ktÛrych wykorzystuje ultranowo-
czesne scalone sterowniki VIPer, TOP-
Switch s¹ przyk³adami ci¹gle nowego, lecz

dobrze juø ugruntowanego energo-
oszczÍdnego standardu zasilania. Bo
w³aúnie ze wzglÍdu na koniecznoúÊ
zwiÍkszania sprawnoúci zasilaczy, kon-
struktorzy z†rÛønych firm podjÍli doúÊ
niewdziÍczne prÛby opracowania ³atwych
w†produkcji seryjnej zasilaczy impulsowych.
Poniewaø automatycy naleø¹ do elektronicznej
awangardy, zasilacze impulsowe zaczÍli stoso-
waÊ jako jedni z†pierwszych, a†to dziÍki od-
waønym decyzjom duøych firm, takich jak np.
japoÒska firma Omron. Obecnie w†aplikacjach
zwi¹zanych z†automatyk¹ zasilacze impulsowe
stanowi¹ prawie 90% wszystkich stosowanych
i ich udzia³ ci¹gle siÍ zwiÍksza.

OprÛcz ogromnej zalety,
tj. wysokiej sprawnoúci, zasi-
lacze impulsowe maj¹ takøe
szereg wad, do ktÛrych nale-
øy przede wszystkim duøy
poziom generowanych do oto-
czenia zak³ÛceÒ elektromag-
netycznych. Do otoczenia do-
staj¹ siÍ one zazwyczaj dwie-
ma drogami.
✓ W†postaci fali EM emito-
wanej przez úcieøki obwodu
drukowanego i†wyprowadze-
nia elementÛw przewodz¹-
cych pr¹dy o†duøym natÍøe-
niu, kluczowane z†wysokimi
czÍstotliwoúciami.

✓ Z†sieci energetycznej,
z†ktÛrej zasilacz pobiera krÛtko-

trwa³e impulsy pr¹dowe o†bardzo duøej am-
plitudzie i†stromych zboczach.
Niezaleønie od drogi, jak¹ wydostaj¹ siÍ

zak³Ûcenia, maj¹ one charakter z³oøonych im-
pulsÛw o†bogatym widmie (nawet do 15 har-
monicznej!), co moøe wywo³ywaÊ niepopraw-
ne dzia³anie innych urz¹dzeÒ znajduj¹cych siÍ
w†pobliøu takiego zasilacza.

Problem 1
- zak³Ûcenia

MiÍdzynarodowe organizacje standaryza-
cyjne doúÊ szybko dostrzeg³y ten problem
i†wprowadzi³y normy ograniczaj¹ce moøliwoúÊ
szkodliwych emisji EM zarÛwno do sieci ener-

getycznej, jak i†do bezpoúredniego otoczenia
zasilacza (IEC555-2 i†jej unowoczeúniona wer-
sja IEC1000-3-2). Od 1†stycznia 2001 w†krajach
Unii Europejskiej obowi¹zywaÊ bÍdzie nowa
norma oznaczona symbolem EN61000-3-2, ktÛ-
ra zmusza producentÛw urz¹dzeÒ z†zasilacza-
mi o†mocy wiÍkszej od 75W do zastosowania
modu³Ûw elektronicznej korekcji wspÛ³czynni-
ka mocy. Wszystkie obecnie dostÍpne zasilacze
do systemÛw automatyki i†sterowania oferowa-
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ne przez firmÍ Omron maj¹ juø wbudowane
modu³y PFC (ang. Power Factor Controller). Na
rys. 1 przedstawiono schemat blokowy zasila-
czy serii S82J o†mocy wyjúciowej do 150W,
wyposaøonych w†system pasywnej korekcji
wspÛ³czynnika mocy, a†na rys. 2 efekty jego
dzia³ania. Zasilacze serii S82L/G/L/D s¹ wypo-
saøone w†wejúcie zdalnego sterowania, ktÛre
umoøliwia w³¹czanie i†wy³¹czanie zasilacza
bez koniecznoúci za³¹czania bezpoúrednio na-
piÍcia sieci energetycznej - wystarczy zwyk³y
prze³¹cznik lub klucz tranzystorowy (rys. 3).
Poniewaø przetÍøenia podczas startu zasilaczy
wystÍpuj¹ niezaleønie od sposobu ich w³¹cza-
nia, na rys. 2†rÛwnowaønie potraktowano do-
³¹czenie do wejúcia napiÍcia sieci i zdalne
w³¹czenie zasilacza.

Kolejn¹, bardzo klasyczn¹ metod¹ re-
dukcji zak³ÛceÒ jest skrÍcanie przewodÛw
doprowadzaj¹cych i†odprowadzaj¹cych
pr¹d do wejúcia i†z†wyjúcia, dziÍki czemu
emisja zak³ÛceÒ, z†takich jakøe skutecz-
nych, anten jest zredukowana do mini-
mum (rys. 4).

Problem 2†
- skutecznoúÊ stabilizacji

WiÍkszoúÊ zasilaczy stosowanych
w†systemach automatyki ma trudne zada-
nie do spe³nienia, poniewaø musi zwykle

dostarczaÊ do obci¹øenia pr¹d o
duøych wartoúciach, przy czym
czÍsto d³ugimi przewodami.
Specjalnie do takich zastosowaÒ
oferowane s¹ zasilacze z†osobno
wyprowadzonymi wejúciami czujnika napiÍcia,
ktÛre naleøy do³¹czyÊ bezpoúrednio do zacis-
kÛw obci¹øenia. Instalatorzy systemÛw, chc¹c
sobie uproúciÊ pracÍ, czÍsto wykonuj¹ insta-
lacje podobne do przedstawionej w†lewej czÍú-
ci rys. 5, zamiast prawid³owej, ktÛr¹ przedsta-
wiamy w†prawej czÍúci tego rysunku.

Jeøeli wejúcia czujnika napiÍcia do³¹czymy
w†sposÛb przedstawiony w†lewej czÍúci rys. 5,
napiÍcie na obci¹øeniu nie bÍdzie poprawnie
stabilizowane, poniewaø zasilacz nie bÍdzie
w†stanie úledziÊ spadku napiÍcia na przewo-
dach zasilaj¹cych obci¹øenie.

Kolejn¹ przyczyn¹ nieprecyzyjnej stabili-
zacji napiÍcia na wyjúciu mog¹ byÊ nieekra-
nowane przewody czujnika napiÍcia. Poniewaø
impedancja wejúciowa czujnika napiÍcia jest -
przynajmniej w†stosunku do impedancji obci¹-
øenia - bardzo duøa, przewody doprowadzaj¹-
ce do niego sygna³ powinny byÊ ekranowane.
Na rys. 6 prezentujemy zalecany sposÛb ich
prowadzenia. W†ofercie firmy Omron do tego
typu aplikacji s¹ zalecane zasilacze serii S82L/
H-3/G/F i†S82D, ktÛre umoøliwiaj¹ kompensa-
cjÍ spadku napiÍcia rzÍdu ±10%.

Innym bardzo interesuj¹cym zastosowa-
niem wejúcia czujnika napiÍcia jest zdalna re-
gulacja napiÍcia wyjúciowego, co wymaga jed-
nak zastosowania zewnÍtrznego potencjomet-
ru, jak to pokazano na rys. 7.
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Problem 3†
- za ma³a moc, za ma³e napiÍcie

W†praktycznych aplikacjach moøe okazaÊ
siÍ, øe moc zastosowanych typowych zasilaczy
jest zbyt ma³a. Przewidzieli to oczywiúcie pro-
ducenci zasilaczy, wyposaøaj¹c niektÛre z†nich
w†moøliwoúÊ ³¹czenia szeregowego (w celu
podniesienia napiÍcia) lub rÛwnoleg³ego (w†ce-
lu zwiÍkszenia obci¹øalnoúci pr¹dowej).

ZwiÍkszenie napiÍcia dostarczanego wy-
maga szeregowego po³¹czenia wyjúÊ zasilaczy
(jak na rys. 8), co firma Omron dopuszcza
w†przypadku modeli S82J (100/150W), S82L
(30/60/100/150W), S82H, S82F (150/300W),
S82D (300 i†600W) oraz S8E1 w†wersji 50W.

ZwiÍkszenie wypadkowej wydajnoúci pr¹-
dowej kilku zasilaczy wymaga ich po³¹czenia
w†sposÛb przedstawiony na rys. 9, przy czym
naleøy pamiÍtaÊ, øe ich nominalne napiÍcia
wyjúciowe musz¹ byÊ jednakowe, a†konstruk-
cja musi dopuszczaÊ tego typu po³¹czenia.
W†ofercie firmy Omron odpowiednie w³aúci-
woúci konstrukcyjne umoøliwiaj¹ce rÛwnoleg³e
³¹czenie maj¹ zasilacze S82F i S82L w†wersji
150W oraz S82D i†S82K w†wersji 100W.

Co ponadto trzeba braÊ
pod uwagÍ?

Problemy przedstawione w†artykule s¹ bar-
dzo istotne, ale tylko czÍúciowo wyczerpuj¹
listÍ zagadnieÒ, jakie naleøy braÊ pod uwagÍ
podczas dobierania zasilacza do wymagaÒ ap-
likacji.

Waøn¹ cech¹ uøytkow¹ jest takøe sposÛb
ochrony wyjúciowych obwodÛw zasilacza przed
nadmiernym pr¹dem obci¹øenia (trzy podstawo-
we charakterystyki, w†tym dwie z†ìredukcj¹ pr¹-
du wyjúciowego), a takøe sposÛb montaøu za-
silacza. Problem montaøu zasilacza rozwi¹zuj¹
(przynajmniej w†przypadku firmy Omron) akce-
soria, pozwalaj¹ce montowaÊ wiÍkszoúÊ zasila-
czy zarÛwno jako modu³y na szynie DIN, jak
i†w†racku 19'.
Tomasz Paszkiewicz

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†materia³y
firmy Omron, tel. (0-22) 645-78-60.


