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Zasilacz impulsowy
do transceivera FM
kit AVT−472

Opis uk³adu
Schemat elektryczny zasilacza

przedstawiono na rys. 1. Na wej-
úciu zasilacza zosta³ zastosowany
klasyczny uk³ad filtru przeciwza-
k³Ûceniowego z†kondensatorami C1
i†C2 t³umi¹cymi sk³adow¹ niesy-
metryczn¹ zak³ÛceÒ, oraz konden-
satorami C3 i†C4 i†skompensowa-
nym pr¹dowo d³awikiem DL1, t³u-
mi¹cymi sk³adow¹ symetryczn¹.
Prawid³owe i†skuteczne dzia³a-

nie filtru wymaga pod³¹czenia za-
silacza do sieci trÛjøy³owym kab-
lem, oczywiúcie do gniazdka z†bol-
cem uziemiaj¹cym. Umieszczone
w†obu przewodach sieciowych bez-
pieczniki daj¹ gwarancjÍ bezpie-
czeÒstwa uøytkowania, przy obu
kombinacjach pod³¹czenia przewo-
du fazowego i†zerowego do uk³adu.
Rezystor R1 zabezpiecza przed

poraøeniem przy dotkniÍciu
wtyczki sieciowej, a†opcjonalnie
montowany warystor zabezpiecza
uk³ad zasilacza przed przepiÍcia-
mi pojawiaj¹cymi siÍ w†sieci. Wy-
prostowane napiÍcie sieciowe jest
filtrowane za pomoc¹ kondensa-
torÛw C7 i†C8. Szeregowo w³¹czo-
ny z†mostkiem prostowniczym re-
zystor R12 skutecznie ³agodzi im-
puls pr¹du w†momencie w³¹cze-
nia uk³adu do sieci. Podczas
normalnej pracy moc tracona
w†tym oporniku powinna byÊ jak
najmniejsza, dlatego po starcie
przetwornicy rezystor ten jest
zwierany przez triak TY2.

W³¹czenie zasilania powoduje
przep³yw pr¹du przez R2 i†³ado-
wanie kondensatora C6. Po osi¹g-
niÍciu 16V przetwornica startuje,
tzn. kontroler U1 korzystaj¹c
z†energii zgromadzonej w†C6 uru-
chamia tranzystor kluczuj¹cy. Za-
indukowane w†uzwojeniu ìDî na-
piÍcie, po wyprostowaniu w uk³a-
dzie prostownika D3 i†D4 oraz
odfiltrowaniu przez d³awik DL2
i†kondensator C9, s³uøy do zasi-
lania kontrolera podczas pracy.
Poniewaø przy zmianach pr¹du
obci¹øenia napiÍcie na C9 zmie-
nia siÍ w†dosyÊ szerokich grani-
cach, zosta³ zastosowany trÛjkoÒ-
cÛwkowy stabilizator U2. DziÍki
niemu kontroler jest zasilany na-
piÍciem stabilizowanym, co zde-
cydowanie pozytywnie wp³ywa na
pracÍ uk³adu totem-pole steruj¹-
cego bramk¹ T1. Dodatkowa dioda
D6 rozdziela niskopr¹dowy ob-
wÛd startowy od zasilacza z†U2,
a†poprzez rezystor R10 p³ynie
pr¹d bramki triaka TY2. Dioda
Zenera DZ1 zapobiega wzrostowi
napiÍcia na kondensatorze C6 przy
ewentualnym uszkodzeniu kontro-
lera przetwornicy U1 (lub wyjÍciu
go z†podstawki).
Uk³ad UC3844 pracuje z†wy³¹-

czonym wewnÍtrznym wzmacnia-
czem napiÍcia b³Ídu, co jest re-
alizowane poprzez zwarcie koÒ-
cÛwki 2†do masy (wejúcie odwra-
caj¹ce). Na wyprowadzeniu 1 jest
dostÍpne bezpoúrednio wejúcie

Prezentowany zasilacz
impulsowy úredniej mocy

zosta³ skonstruowany
specjalnie do zasilania

urz¹dzeÒ
radiokomunikacyjnych FM

mobile úredniej mocy (8A).
Rozbudowane uk³ady filtrÛw

i†zabezpieczeÒ powinny
prze³amaÊ barierÍ niechÍci do

takiego sposobu zasilania,
a†uøycie popularnych

elementÛw oraz taniego
i†³atwego do kupienia

kontrolera powinno podzia³aÊ
mobilizuj¹co nawet na

chronicznych malkontentÛw.
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modulatora szerokoúci
impulsÛw PWM, dodat-
kowo pod³¹czone do
plusa zasilania poprzez
ürÛd³o pr¹dowe o†wydaj-
noúci oko³o 100µA.
Sterowanie modulato-

rem sprowadza siÍ wiÍc do
zwierania koÒcÛwki 1†do masy,
na przyk³ad za pomoc¹ tranzys-
tora zawartego w†transoptorze.
Dodatkowy rezystor R8, w³¹czo-
ny pomiÍdzy wyjúciem napiÍcia
odniesienia 5V, znajduj¹cym siÍ
na koÒcÛwce 8, a†wejúciem PWM
powiÍksza pr¹d steruj¹cy ze
100µA do oko³o 1†miliampera.
Istotnie poprawia to warunki pra-
cy tranzystora zawartego w†trans-
optorze i†jednoczeúnie zmniejsza
do w³aúciwej wartoúci wzmocnie-
nie pÍtli sprzÍøenia zwrotnego.
Rezystor R6 w³¹czony pomiÍ-

dzy wyjúciem uk³adu, znajduj¹-
cym siÍ na wyprowadzeniu 6
i†bramk¹ T1, ogranicza amplitudÍ
impulsÛw pr¹du, prze³adowuj¹-
cych pojemnoúÊ bramka - ürÛd³o

T1, do wartoúci bezpiecznej dla
kontrolera, zaú diody D1 i†D2
utrudniaj¹ uszkodzenie uk³adu U1
przy ewentualnym spaleniu siÍ
klucza T1. W³¹czony pomiÍdzy
dren T1 a†masÍ rezystor dostarcza
kontrolerowi informacji o†p³yn¹-
cym w†obwodzie pierwotnym pr¹-
dzie. CzÍstotliwoúÊ pracy prze-
twornicy wynosi 45kHz i†wyzna-
cza j¹ sta³a czasowa elementÛw
R7 i†C19.
Przetransformowany do obwo-

du wtÛrnego pr¹d jest prostowany
i†filtrowany w†charakterystycznym
dla przetwornicy forward uk³adzie
diod, d³awika i†kondensatora.
DwÛjnik R20 i†C10 eliminuje im-
pulsy szpilkowe powstaj¹ce na
diodach przy prze³¹czaniu (s¹ one
ürÛd³em silnych zak³ÛceÒ). Wiel-
koúÊ tÍtnieÒ w†napiÍciu wyjúcio-
wym zaleøy w†duøej mierze od
wartoúci szkodliwej rezystancji sze-
regowej kondensatora wyjúciowego
(ESR) i†dlatego w†uk³adzie zasto-
sowano cztery rÛwnolegle po³¹czo-
ne kondensatory. Istotnie zmniej-
sza to efektywny ESR uk³adu.
Rezystor R10 realizuje mini-

malne obci¹øenie uk³adu - zasi-
lacz, jak kaødy impulsowy, nie
pracuje stabilnie bez obci¹øenia.
Poniewaø w†R10 wydziela siÍ moc
oko³o 1 wata, to zamiast niego
moøna uøyÊ øarÛwki 12V/1,2W
i†wykorzystaÊ j¹ np. jako kontrol-
kÍ zasilania zamiast tradycyjnej
diody LED.
Wzmacniaczem napiÍcia b³Ídu

jest wzmacniacz operacyjny za-
warty w†strukturze regulowanej
diody Zenera TL431. Rezystory
R14 i†R15 wraz z†potencjometrem
PR1 decyduj¹ o†wielkoúci napiÍ-
cia wyjúciowego zasilacza, zaú
R13 ogranicza maksymalny pr¹d
diody LED zawartej w†transopto-
rze. Kondensator C25 oraz dwÛj-
nik C17-R21 s¹ elementami kom-
pensacji pÍtli sprzÍøenia zwrotne-
go. IzolacjÍ galwaniczn¹ na dro-
dze sygna³u steruj¹cego modula-
torem szerokoúci impulsu zapew-
nia uk³ad szybkiego transoptora
6N135 zawieraj¹cego szybk¹ parÍ
fotodioda - tranzystor zamiast wol-
nego fototranzystora. Autor mia³
szczer¹ chÍÊ zast¹pienia tego ele-
mentu innym popularnym i†tanim
transoptorem CNY17-1, jednak
eksperymenty pokaza³y, iø nie
nadaje siÍ on do takich zastoso-
waÒ.Rys. 1. Schemat elektryczny zasilacza.
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Elementy indukcyjne
Najmniejszy problem jest z†d³a-

wikami, gdyø zarÛwno przeciwza-
k³Ûceniowy DL1 jak i†pomocniczy
DL2 moøna kupiÊ gotowe, a†d³a-
wik wyjúciowy nawin¹Ê jest bar-
dzo ³atwo. Potrzebne bÍd¹: rdzeÒ
kubkowy M36/22 z†materia³u
F2001 o†sta³ej Al=630 wraz z†kar-
kasem-szpulk¹. Na karkasie trzeba
nawin¹Ê ciasno 9†zwojÛw drutu -
miejsca jest sporo i†uzwojenie
powinno siÍ zmieúciÊ bez prob-
lemÛw. NawiniÍte uzwojenie na-
leøy nasyciÊ odpornym na pod-
wyøszon¹ temperaturÍ klejem, np.
Distal Rapid, tak aby ca³oúÊ by³a
stabilna mechanicznie. Na koÒce
uzwojenia trzeba koniecznie za³o-
øyÊ koszulki igielitowe i†tak przy-
gotowan¹ cewkÍ, po okrÍceniu
jeszcze warstw¹ taúmy izolacyjnej,
trzeba wsun¹Ê w†po³Ûwki kubka.
Jakim przewodem zostanie na-

winiÍty d³awik zaleøy g³Ûwnie od
tego co posiadamy. Istotne jest
aby przekrÛj sumaryczny przewo-
du by³ nie mniejszy niø 2mm2.
Moøna wiÍc nawin¹Ê uzwojenie
pojedynczym drutem 1,6..1,7mm
lub (jak zrobi³ autor) piÍcioma
drutami 0,7mm jednoczeúnie.
Do wykonania transformatora

TR1 (rys. 2) potrzebny bÍdzie
rdzeÒ ETD44 i†karkas. Nawijanie
rozpoczyna siÍ od uzwojenia wtÛr-
nego ìAî. Zaczynamy od koÒcÛw-
ki 14 i†úciúle nawijamy 11 zwo-
jÛw drutem o†úrednicy 1,8..2mm.
Ca³oúÊ musi zmieúciÊ siÍ w†jednej
warstwie, a†koniec tymczasowo
naleøy wyprowadziÊ przez otwÛr
wywiercony uprzednio w†gÛrnej
úciance karkasu. NawiniÍte uzwo-
jenie naleøy starannie zaizolowaÊ
grub¹ warstw¹ folii styrofleksowej
lub podobnej (ale nigdy nie miÍk-
k¹ i†elastyczn¹ taúm¹).

Jako nastÍpne nawija siÍ uzwo-
jenie ìDî. Liczy ono jedynie 10
zwojÛw i†do nawiniÍcia wystarczy
cienki drut o†úrednicy oko³o
0,3mm. Zaczynamy od koÒcÛwki
3, a†koÒczymy na 2 (uzwojenie
nawija siÍ poúrodku karkasu). Da-
lej izolacja i†uzwojenie ìCî. Start
na 6, koniec na 7, 70 zwojÛw
drutem 0,5mm w†trzech lub czte-
rech izolowanych warstwach.
Z†uwagi na moøliwoúÊ przebiÊ, nie
wolno nawijaÊ przewodu od úcian-
ki karkasu do úcianki - musi
zostaÊ odleg³oúÊ dystansowa oko³o
3..5mm. Ostatnie uzwojenie ìBî
nawija siÍ cienkim przewodem
o†úrednicy oko³o 0,15mm, zaczyna-
j¹c od koÒcÛwki 5, a†koÒcz¹c na
4. Nawijamy rÛwnieø 70 zwojÛw,
w†dwÛch izolowanych warstwach.
Podczas nawijania nie øa³ujmy

izolacji. Miejsca jest sporo
i†wszystkie uzwojenia mieszcz¹
siÍ bezproblemowo. Grube wars-
twy izolacyjne nie tylko polepsza-
j¹ bezpieczeÒstwo uøytkowania za-
silacza, ale rÛwnieø u³atwiaj¹
uk³adanie uzwojeÒ wyrÛwnuj¹c
powsta³e garby. Z†tego samego
powodu moøna teø kaød¹ warstwÍ
impregnowaÊ cienk¹ warstw¹ øy-
wicy epoksydowej (rzadkiej).
Wystaj¹cy przewÛd uzwojenia

wtÛrnego naleøy obecnie zagi¹Ê
i†pod³¹czyÊ (na zewn¹trz) do koÒ-
cÛwki 10. Poniewaø nie jest ³atwo
przymocowaÊ i†przylutowaÊ gruby
drut do cienkiego wyprowadzenia
karkasu, moøna wyrwaÊ tÍ cienk¹
nÛøkÍ, rozwierciÊ otwÛr w†karka-
sie pozosta³y po niej i†przewlec
przez niego drut uzwojenia wtÛr-
nego tak, aby udawa³ wyprowa-
dzenie lutownicze karkasu.
W†zmontowan¹ cewkÍ wk³ada-

my rdzeÒ, owijamy go úciúle taúm¹
izolacyjn¹ i†kontrolujemy indukcyj-

noúÊ uzwojenia ìCî. Powinna ona
wynosiÊ oko³o 16mH. Gdy zasilacz
zostanie uruchomiony, rdzeÒ trzeba
porz¹dnie skleiÊ, a†taúmÍ zdj¹Ê.
Jeúli dysponujemy cienk¹ foli¹

miedzian¹ i†nawijanie nie stanowi
dla nas problemu, to warto poku-
siÊ siÍ o†wykonanie ekranu pomiÍ-
dzy uzwojeniem wtÛrnym a†pier-
wotnym. PrzypomnÍ tylko, iø nie
moøe on tworzyÊ zwartego zwoju
i†musi byÊ z†obu stron porz¹dnie
zaizolowany. Ekran pod³¹czamy do
wyprowadzenia nr 1 karaksu.

Uk³ady zabezpieczeÒ
Aby ze spokojem zasilaÊ drogi

fabryczny transceiver z†jakiegokol-
wiek zasilacza sieciowego, trzeba
mieÊ pewnoúÊ, iø nawet w†ekstre-
malnych warunkach nie uszkodzi
on radia. Ta uwaga w†sposÛb
szczegÛlny dotyczy zasilaczy im-
pulsowych, gdyø jest moøliwe
takie ich uszkodzenie, øe napiÍcie
wyjúciowe wzroúnie znacznie po-
wyøej dopuszczalnych wartoúci.
Przyk³adowo niech uszkodzeniu

ulegnie ktÛryú z†elementÛw pÍtli
sprzÍøenia zwrotnego, np. R13, R15.
Przerwa w†tych rezystorach spowo-
duje, iø kontroler przez ca³y czas
bÍdzie pracowa³ z†maksymalnym
wspÛ³czynnikiem wype³nienia 50%
i†napiÍcie wyjúciowe przy ma³ym
obci¹øeniu osi¹gnie nawet 25V!
Konieczne jest wiÍc wbudowa-

nie w†uk³ad skutecznych zabezpie-
czeÒ. Poniewaø elementy zabezpie-
czaj¹ce teø mog¹ ulec uszkodze-
niu, naleøy d¹øyÊ do tego, aby
uk³ad zabezpieczenia by³ maksy-
malnie prosty i†skuteczny. Prezen-
towany zasilacz dysponuje ograni-

Rys. 2. Sposób wykonania transformatora TR1.

Rys. 3. Sposób podłączenia
przekaźnika kontaktronowego.
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czeniem maksymalnego pr¹du od-
dawanego do obci¹øenia i†zabez-
pieczeniem bezpiecznikowym
przed niekontrolowanym wzrostem
napiÍcia na wyjúciu powyøej 15V.
Kontrola wartoúci pr¹du p³yn¹-

cego przez uzwojenie wtÛrne jest
dokonywana po stronie pierwotnej
poprzez pomiar spadku napiÍcia
na rezystorze R4. DziÍki takiemu
w³¹czeniu unika siÍ koniecznoúci
wtr¹cania w†obwÛd wtÛrny rezys-
torÛw pomiarowych oraz, co jest
nawet waøniejsze, nie ma proble-
mu z†separacj¹ galwaniczn¹ tego
sygna³u. Podana na schemacie war-
toúÊ 0,75Ω zapewnia ograniczenie
na poziomie oko³o 10A.
Jeúli napiÍcie na wyjúciu zasi-

lacza wzroúnie powyøej 15V, zaczy-
na p³yn¹Ê pr¹d w†ga³Ízi R16, R17
i†DZ2. Zaczyna p³yn¹Ê rÛwnieø
pr¹d bramki tyrystora TY1, co
powoduje zwarcie przez niego wy-
júcia zasilacza. NapiÍcie na prze-
wodz¹cym tyrystorze jest rzÍdu
wolta. Tak silne st³umienie obwo-
du wtÛrnego przenosi siÍ rÛwnieø
do uzwojenia ìDî, kasuj¹c zasilanie
z†niego kontrolera i†zatrzymuj¹c
pracÍ zasilacza. Po krÛtkiej chwili
uk³ad ponownie prÛbuje siÍ uru-
chomiÊ i†ca³y proces siÍ powtarza.
O†ile zwarcie zaciskÛw wyjúcio-

wych nie jest zjawiskiem szczegÛl-
nym lub niebezpiecznym, o†tyle
wzrost napiÍcia na wyjúciu powyøej
15V i†zadzia³anie tyrystora jest prak-
tycznie pewnym dowodem, øe uk³ad
uleg³ uszkodzeniu
lub dzia³a niesta-
bilnie.
Dlatego propo-

nujÍ wbudowanie
do uk³adu nie-
zwykle prostego
i † j ednoczeún ie
skutecznego bez-
piecznika. PomiÍ-
dzy masÍ a†katodÍ
TY1 naleøy w³¹-
czyÊ przekaünik
kontakt ronowy
wykonany wed³ug
rys. 3. Do jego
wykonania bÍdzie
potrzebna ìrurkaî
na napiÍcie pracy
220V, drut o†úred-
nicy oko³o 1mm
i†izolacja z†tworzy-
wa sztucznego.
Zadzia³anie ty-

rystora i†zwi¹za-

ny z†tym przep³yw pr¹du przez
cewkÍ kontaktronu spowoduje
chwilowe zwarcie jego zestykÛw.
Uøycie drutu w†dobrej izolacji i†sta-
ranne wykonanie przekaünika po-
zwala na pod³¹czenie zestykÛw do
czÍúci pierwotnej uk³adu - autor
pod³¹czy³ je po prostu rÛwnolegle
do kondensatora C3. Awaria powo-
duje wiÍc natychmiastowe spalenie
siÍ bezpiecznikÛw F1 i†F2, co
trwale unieruchamia uk³ad.
Prostota tego zabezpieczenia

ma rÛwnieø i†wady - nie naleøy
³udziÊ siÍ, øe po dokonaniu zwar-
cia w†sieci energetycznej zestyki
kontaktronu bÍd¹ jeszcze dzia³aÊ,
lepiej jednak kupiÊ i†wymieniÊ
kontaktron niø transceiver.

Montaø i†obudowa
Montaø uk³adu jest typowy

i†nie nastrÍcza trudnoúci. Widok
úcieøek przedstawiono na wk³adce
wewn¹trz numeru, a†rozmieszcze-
nie elementÛw na rys. 4.
Ze wzglÍdÛw praktycznych

uk³ad U1 powinien byÊ umiesz-
czony w†podstawce. Nieco uwagi
naleøy jedynie poúwiÍciÊ na sta-
ranne i†dok³adne odizolowanie od
radiatora tranzystora T1. Nie grzeje
siÍ on silnie, bior¹c wiÍc pod
uwagÍ, iø szczytowe napiÍcie na
nim przekracza 700V, trzeba zasto-
sowaÊ doúÊ grub¹ i†szerok¹ prze-
k³adkÍ, najlepiej silikonow¹. Ra-
diator T1 zosta³ po³¹czony z†mas¹
poprzez rezystor R11. W†razie gdy-

by nast¹pi³o przebicie pomiÍdzy
tranzystorem a†radiatorem, rezystor
ten natychmiast siÍ spali, zasilacz
zaú powinien nadal dzia³aÊ. R11
jest zatem w†omawianym uk³adzie
bezpiecznikiem, a†izolowanie dre-
nu T1 od radiatora ma za zadanie
przede wszystkim zmniejszenie za-
k³ÛceÒ generowanych przez uk³ad.
DuodiodÍ D7 naleøy przymoco-

waÊ do radiatora bez przek³adki,
smaruj¹c miejsce styku past¹ si-
likonow¹. Podczas pracy z†pe³-
nym obci¹øeniem w†tym elemen-
cie wydziela siÍ znaczna moc
(oko³o 7W) i†dlatego naleøy zwrÛ-
ciÊ szczegÛln¹ uwagÍ na dobr¹
jakoúÊ powierzchni stykowych
i†silny docisk diody.
Omawiany uk³ad by³ konstruo-

wany do zasilania transceivera.
W†takim przypadku duøy pobÛr
mocy wystÍpuje tylko podczas na-
dawania, moøna wiÍc zastosowaÊ
mniejsze radiatory (krÛtsze profile)
i†wentylator sterowany termostatem.
D³awik wyjúciowy jest moco-

wany bezpoúrednio do p³ytki ìna
leø¹coî. RdzeÒ naleøy umocowaÊ
za pomoc¹ úruby M4, koniecznie
zakoÒczonej od gÛry szerokimi
podk³adkami: metalow¹ (zewnÍt-
rzn¹) i†gumow¹ od rdzenia. årubÍ
tÍ trzeba dobrze dokrÍciÊ, aby
po³Ûwki kubka pewnie i†úciúle do
siebie przylega³y. Nie wolno jed-
nak przesadziÊ, bo rdzeÒ jest
kruchy i†pÍknie.
Zaproponowane powyøej zabez-

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.
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Rezystory
(o mocy 0,125W o ile nie podano
inaczej)
R1: 1MΩ
R2: 220kΩ/1W
R3: 22kΩ
R4: 0,75Ω/1W bezindukcyjny
R5: 18kΩ
R6: 27Ω/0,5W
R7: 8,2kΩ
R8, R10: 3kΩ
R9: 1kΩ
R11, R14: 10kΩ
R12: 33Ω/5W
R13: 1,1kΩ
R15: 2,2kΩ
R16, R17: 100Ω
R18: 2,4kΩ/0,5W
R19: 200Ω/2W (lub zarówka 12V
minimum 1,2W)
R20: 22Ω/2W
PR1: wieloobrotowy ze śrubą
u góry, 1kΩ, wyprowadzenia “w
trojkącie”
Kondensatory
C1, C2: 1nF/630V, ceramiczny
C3, C4: 220nF/400V typ KMP−10
C5: 100nF/63V
C6: 100µF/40V
C7: 100nF/400V
C8: 220µF/350V
C9: 47µF/63V
C10: 5,6nF/250V ceramiczny
C11..C14: 470µF/25V, niski ESR
C15, C16: 220nF/63V
C17, C20: 100nF/63V
C18: 220pF/63V
C19: 2,7nF/63V foliowy
C21: 220nF/63V
C22: 10nF/63V
C23: 1nF/63V
C24: 47nF/63V

C25: 4,7nF/63V foliowy
Półprzewodniki
M1: mostek okrągły 1A/400V
DZ1: dioda Zenera 33V
DZ2: dioda Zenera 15V
D1, D3..D5: BA159
D2: 1N6280 (dioda Zenera 20..24V
dużej mocy)
D6: BYP401/100
D7: MBR2045CT (TO−220)
D8: TL431 (TO−92)
T1: BUZ80, BUK 456−800 (TO−220)
U1: UC3844
U2: 7818 stabilizator 3−
końcówkowy
O1: 6N135
TY1: BTA16−600 (TO−220) lub
podobny
TY2: TIC225 (TO−220)lub podobny
Różne
F1, F2: bezpieczniki zwłoczne 2A/
250V i oprawki do druku
DL1: dławik przeciwzakłóceniowy
DpsU21L21 (Polfer)
DL2: dławik 150µH/0,5A np.
DSp70.10−151K lub DEp10.12−151K
(Polfer)
DL3: dławik 55µH na rdzeniu
kubkowym M36/22 F2001 Al=630
(Polfer), uzwojenie według opisu
w tekście
TR1: transformator impulsowy na
rdzeniu ETD 44 (materiał 3C8 lub
lepiej 3F3) + karkas, uzwojenia
według opisu w tekście
V1: warystor 250V (opcja) np.
S10K275
dioda LED, radiator dla
tranzystora T1 (np. KS35.4−38E)
i diody D7 (np. KS35.4−70E — firmy
Austerlitz), przekładka izolacyjna
dla TO−220, kontaktron na
220VAC

WYKAZ ELEMENTÓWpieczenie bezpiecznikowe na kon-
taktronie jest opcjonalne i†na p³yt-
ce drukowanej nie ma miejsca dla
tego elementu, przewidziane zosta-
³y jednak pola lutownicze pozwa-
laj¹ce zamocowaÊ ten element
w†powietrzu ponad p³ytk¹. Z†pun-
ktu widzenia jakoúci izolacji nie
jest to rozwi¹zanie z³e. Elementem
opcjonalnym jest rÛwnieø warystor
V1 - montaø tego elementu popra-
wia odpornoúÊ zasilacza na prze-
piÍcia, jakie mog¹ pojawiÊ siÍ
w†sieci. Gotowy zasilacz powinien
zostaÊ umieszczony w†przewiew-
nej, metalowej obudowie

Uruchomienie
Szybkie i†bezproblemowe uru-

chomienie zasilacza zaleøy przede
wszystkim od jakoúci uøytych ele-
mentÛw, a†szczegÛlnie poprawne-
go wykonania transformatora TR1.
Zaczynamy od wyjÍcia kontro-

lera U1 z†podstawki, nastÍpnie
przez bezpiecznikowy rezystor
o†rezystancji oko³o 100Ω/2W po-
dajemy na wejúcie zasilacza na-
piÍcie sieci. Nic z³ego nie powin-
no siÍ zdarzyÊ, napiÍcie na kon-
densatorze C6 powinno byÊ zbli-
øone do 33V, na C8 oczywiúcie
powinno byÊ oko³o 310V.
W†drugim kroku, po od³¹czeniu

sieci, do wyjúciowych zaciskÛw
zasilacza pod³¹czamy zasilacz war-
sztatowy o†regulowanym napiÍciu
i†z†funkcj¹ ograniczenia pr¹du
zwarcia. RÛwnolegle do rezystora
R13 naleøy pod³¹czyÊ woltomierz
i†powoli zwiÍkszaÊ napiÍcie z†za-
silacza. Aø do momentu, gdy
podawane napiÍcie osi¹gnie prÛg
zadzia³ania TL431 (12..14V, w†za-
leønoúci od tolerancji elementÛw
i†po³oøenia PR1), wskazywane
przez woltomierz napiÍcie powin-
no byÊ bliskie zera. Przy dalszym
zwiÍkszaniu napiÍcia z†zasilacza
wskazania miernika powinny za-
cz¹Ê szybko rosn¹Ê, co úwiadczy
o†prawid³owej pracy wzmacniacza
napiÍcia b³Ídu. Dalsze zwiÍksze-
nie napiÍcia z†zasilacza warszta-
towego pozwala sprawdziÊ popra-
wnoúÊ pracy uk³adu zabezpiecza-
j¹cego przed nadmiernym wzros-
tem napiÍcia na wyjúciu.
W†trzecim kroku, do wyjúcia

zasilacza pod³¹czamy øarÛwkÍ sa-
mochodow¹ 12V/21W, wk³adamy
U1 w†podstawkÍ, a†zasilacz war-
sztatowy ustawiony na napiÍcie
20..24V przy³¹czamy bezpoúrednio

do zaciskÛw sieciowych. Zwarcie
rezystora R2 musi spowodowaÊ
start uk³adu i†wzrost pobieranego
z†zasilacza pr¹du (nie wiÍcej jed-
nak niø 1A). Obserwowane
w†ciemnoúci w³Ûkno øarÛwki po-
winno siÍ lekko øarzyÊ.
Przejúcie pomyúlne uk³adu

przez te testy pozwala w³¹czyÊ
uk³ad do sieci. Po starcie pozo-
staje do wykonania jedynie spraw-
dzenie, czy napiÍcie zasilaj¹ce
kontroler jest zbliøone do 18V,
a†napiÍcie na rezystorze R12 jest
(pod obci¹øeniem) nie wiÍksze
niø 1 V (úwiadczy to o†dobrej
pracy triaka TY2) i†wyregulowa-
nie napiÍcia wyjúciowego (13,8V).
Zamiast proponowanego w†wy-

kazie elementÛw rdzenia Polferu

z†materia³u 3C8 moøna bez øad-
nych przerÛbek uøyÊ takiej samej
kszta³tki ale z†materia³u 3F3 (Phi-
lips). Taka zamiana zmniejszy
straty mocy w†rdzeniu o†oko³o
40%! W†przypadku d³awika, za-
miast rdzenia kubkowego moøna
uøyÊ toroidalnego rdzenia prosz-
kowego (np. 2P80 Philipsa o†wy-
miarach 27x14x11mm i†Al=94,
w†kolorze zielonym).
Opisany powyøej uk³ad od kil-

ku miesiÍcy z†powodzeniem stosu-
jÍ do zasilania fabrycznego trans-
ceivera Kenwood FM/SSB TR-751.
Przez ten czas ani razu nie otrzy-
ma³em raportu negatywnie ocenia-
j¹cego jakoúÊ mojego sygna³u.
Robert Magdziak, AVT
e−mail: trebor@mi.com.pl


