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W†trakcie testowania uk³adÛw
zachodzi niekiedy potrzeba w³¹-
czenia napiÍcia zasilania w†da-
nym momencie albo stopniowo.
Przedstawiony tutaj automa-

tyczny wy³¹cznik jest oparty na
uk³adzie oscylatora/licznika bi-
narnego - IC1. CzÍstotliwoúÊ os-
cylatora jest okreúlona przez R9,
R10, P1 i C5. Uk³ad scalony ma
dziesiÍÊ wyjúÊ przyjmuj¹cych ko-
lejno poziom wysoki, co moøna
wykorzystaÊ do sterowania iden-
tycznych stopni tranzystorowych
(z ktÛrych trzy zamieszczono na
schemacie). Kaødy z†tych stopni
sk³ada siÍ z†dzielnika napiÍcia
i†tranzystora BC548B, dzia³aj¹ce-
go jako klucz.
Rzeczywisty zasilacz, w†po³¹-

czeniu z†tranzystorem mocy T1,
dzia³a jak stabilizator rÛwnoleg³y.
NapiÍcie wyjúciowe jest okreúlone
przez napiÍcie Zenera diody D1,
pomniejszone o†spadek napiÍcia
na z³¹czu baza-emiter T1 plus
spadki na tych diodach, ktÛre nie
s¹ zwarte przez tranzystor.
Na przyk³ad, jeúli dioda Ze-

nera jest typu 12V, a†T3 i†T4 s¹
wy³¹czone, napiÍcie wyjúciowe
jest rÛwne 12+4x0,7-0,7=14,1V.

Automatyczny wyłącznik
zasilacza

NapiÍcie Zenera moøe byÊ dowol-
ne, ale zaleøy od wymaganego
napiÍcia wyjúciowego (plus Ube
T1). Gdy T2 jest w³¹czony, dioda
Zenera jest zwarta, tak øe napiÍ-
cie wyjúciowe jest wy³¹czone.
Rezystor R1 ogranicza pr¹d

p³yn¹cy przez diody po³¹czone
szeregowo. Chociaø uk³ad scalony
moøe dzia³aÊ w†szerokim zakresie
napiÍÊ zasilaj¹cych, zaleca siÍ
stosowanie stabilizatora 5V, IC2.
Jeúli pr¹d obci¹øenia przekracza
100mA, T1 musi byÊ zamontowa-
ny na odpowiednim radiatorze.
Tranzystor ten nie moøe nagrze-
waÊ siÍ tak, by nie moøna by³o
go dotkn¹Ê. Jeúli tak siÍ zdarzy,
naleøy ograniczyÊ pr¹d obci¹øe-
nia, powiÍkszyÊ zastosowany ra-
diator lub zwiÍkszyÊ wartoúÊ R2.
WartoúÊ tego rezystora (w†omach)
jest liczbowo rÛønic¹ miÍdzy na-
piÍciami wejúciowym a†wyjúcio-
wym (w†woltach), podzielon¹
przez szczytow¹ wartoúÊ pr¹du
obci¹øenia (w†amperach). Jego moc
wynika z iloczynu tych wielkoúci.
Na koniec zauwaømy, øe wy-

³¹cznik nie jest zabezpieczony
przed zwarciem.
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