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Poniewaø w†momencie
w³¹czania zasilacza filtruj¹ce
kondensatory elektrolityczne
s¹ roz³adowane, stanowi¹
pozorne zwarcie. Takøe
transformatory duøej mocy
pobieraj¹ w†momencie w³¹-
czenia pr¹d o†wiele rzÍdÛw
wielkoúci wiÍkszy od ich
pr¹du nominalnego.

Pr¹d ten moøe byÊ ogra-
niczony poprzez w³¹czenie
proponowanego uk³adu
opÛüniaj¹cego pomiÍdzy
gniazdko sieciowe i†pierwot-
ne uzwojenie transformato-
ra. W†wyniku tego wzmac-
niacz lub inny odbiornik
energii jest zasilany dwu-
stopniowo. W†pierwszym
etapie pr¹d jest ograniczony
rezystorem szeregowym
o†duøej obci¹øalnoúci,
a†w†sekundÍ pÛüniej rezys-

tor ten jest zwierany
przez zestyk przekaünika.

Zastosowanie propo-
nowanego uk³adu do za-
bezpieczania zasilaczy
sieciowych duøej mocy
jest tylko jednym z†przy-
k³adÛw wykorzystania
opisanego niøej urz¹dze-
nia. RÛwnie dobrze moøe
on zostaÊ uøyty do zasi-
lania wszelkiego rodzaju
grzejnikÛw i†øarÛwek du-
øej mocy. W†szczegÛlnoú-
ci te ostatnie charaktery-
zuj¹ siÍ bardzo ma³¹
opornoúci¹ zimnego
w³Ûkna i†bezpoúrednio po
w³¹czeniu zasilania po-
bieraj¹ przez u³amek se-
kundy pr¹d udarowy
o†znacznej wartoúci.

Uk³ad jest niezwykle

prosty, nie zawiera ani
jednego czynnego
elementu elekt-
r o n i c z n e g o ,
i†jest ³atwy
w † b u d o -
wie. Naleøy
jednak pod-
kreúliÊ, øe
ca³a p³ytka
obwodu druko-
wanego znajdu-
je siÍ pod niebez-
piecznym dla øy-
cia i†zdrowia na-
piÍciem 220V!

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny

uk³adu opÛüniaj¹cego w³¹-
czanie napiÍcia sieciowego
pokazano na rys. 1. Po w³¹-
czeniu zasilania kondensa-
tor elektrolityczny C1 zaczy-
na siÍ ³adowaÊ poprzez re-
zystor R3, kondensator C2
i†prostownik pe³nookresowy
BR1. Do odbiornika energii
do³¹czonego do z³¹cza CON2
pr¹d p³ynie poprzez dwa
szeregowo po³¹czone rezys-
tory R1, R2 i†jest ograniczo-
ny do wartoúci ok. 5A. Moc
wydzielana w†tym momen-
cie w†rezystorach R1 i†R2
jest bardzo duøa, lecz ze
wzglÍdu na krÛtki czas dzia-
³ania uk³adu nie doprowa-
dzi do ich zniszczenia.

W†momencie kiedy war-
toúÊ napiÍcia na C1 przekro-
czy napiÍcie zadzia³ania
przekaünika PK1, styki zo-
stan¹ zwarte i†pr¹d zaczyna
p³yn¹Ê do odbiornika z†po-
miniÍciem rezystorÛw ogra-
niczaj¹cych. Czas opÛünienia
uk³adu zaleøy od pojemnoú-
ci kondensatora C1 i†z†war-
toúciami elementÛw podany-
mi na schemacie wynosi ok.
0,5s.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej. MozaikÍ
úcieøek obwodu drukowane-
go znajdziecie na wk³adce
wewn¹trz numeru.

Montaø urz¹dzenia wy-
konujemy wed³ug ogÛlnie

znanych zasad,
rozpoczynaj¹c od ele-

mentÛw o†najmniejszych ga-
barytach, a†koÒcz¹c na wlu-
towaniu kondensatora elek-
trolitycznego i†przekaünika
PK1.

Uk³ad zmontowany
z†dobrych elementÛw dzia³a
natychmiast poprawnie i†nie
wymaga jakiejkolwiek regu-
lacji. Moøna jedynie poeks-
perymentowaÊ z†doborem
wartoúci C1 tak, aby uzyskaÊ
inny czas zw³oki w†do³¹cze-
niu odbiornika energii do
sieci. PamiÍtajmy jednak, øe
uk³ad powinien byÊ porz¹d-
nie obudowany, tak aby
uniemoøliwiÊ przypadkowe
dotkniÍcie pozostaj¹cej pod
napiÍciem p³ytki.
RR

Uk³ad pracuje prawid³o-
wo przy pr¹dach obci¹øenia
do 5A.

Układ opóźniający włączanie zasilania sieciowego
Prezentowany

w†artykule uk³ad
opÛüniaj¹cy jest
przeznaczony do

stopniowego w³¹czania
zasilania sieciowego

przy duøych
obci¹øeniach
o†nieliniowej

charakterystyce
opornoúci. Elementami,
ktÛre powoduj¹ przy
w³¹czaniu zasilania

przep³yw duøych pr¹dÛw
groø¹cych przepaleniem

bezpiecznika s¹ na
przyk³ad kondensatory

elektrolityczne
w†zasilaczach

wzmacniaczy duøej
mocy.

Rys. 1.

Rys. 2.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 22Ω/10W
R3: 220Ω/0,5W
R4: 1MΩ/0,5W
Kondensatory
C1: 1000µF/350V
C2: 470nF/400V
Półprzewodniki
BR1: mostek prostowniczy 1A
na napięcie 400V
Różne
CON1, CON2: ARK2
PK1: RM82/12

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1226.


