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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu w typowym przypadku wystarcza kwadrans.
Mogą to być układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uru−
chomieniu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zwykle zawarta w układach scalonych.
Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są praktycznie wykonane w laboratorium AVT.
Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o nume−
racji zaczynającej się na 1000.

Zasilacz laboratoryjny dużej mocy

Kondensatory C1 i†C2
spe³niaj¹ rolÍ filtrÛw tÍtnieÒ.
Jeøeli stabilizatory bÍd¹ pra-
cowa³y obci¹øane przewaønie
pr¹dami o†duøych wartoú-
ciach moøna pokusiÊ siÍ
o†zwiÍkszenie pojemnoúci
tych kondensatorÛw do
6.8mF, a†nawet 10mF.

Kondensatory C3..6 zapo-
biegaj¹ wzbudzaniu siÍ uk³a-
dÛw stabilizacyjnych US1
i†US2. Rezystory R1 i†R2 po-
laryzuj¹ wejúcia uk³adu refe-

Parametry egzemplarza modelowego
✓ zakres napięć wyjściowych: −20..−1.5V oraz +1.5..+20V;
✓ maksymalny prąd obciążenia stabilizatora napięcia dodatniego:

(napięcie pomiędzy wejściem i wyjściem < 12V) 3.6A;
(napięcie pomiędzy wejściem i wyjściem 12..20V)  2.6A;

✓ maksymalny prąd obciążenia stabilizatora napięcia ujemnego:
(napięcie pomiędzy wejściem i wyjściem < 10V) 3.0A;
(napięcie pomiędzy wejściem i wyjściem 10..15V)  2.5A;
(napięcie pomiędzy wejściem i wyjściem 15..20V)  1.4A;

Cechy charakterystyczne zasilacza z układami LM333 i LM350:
✓ dobra stabilność napięcia wyjściowego;
✓ dobra liniowość regulacji napięcia wyjściowego;
✓ wbudowane ograniczniki prądowe;
✓ wbudowane bezpieczniki termiczne.

Zasilacze laboratoryjne
s¹ zazwyczaj urz¹dzeniami
bardzo skomplikowanymi,

wymagaj¹cymi duøej
wiedzy i†doúwiadczenia

od konstruktora.
Samodzielne wykonanie
takiego uk³adu wymaga
ponadto duøego nak³adu
úrodkÛw, na co nie kaødy

amator moøe sobie
pozwoliÊ.

Prezentowany
w†artykule uk³ad

pozbawiony jest tych wad,
spe³niaj¹c jednoczeúnie
wymagania stawiane
typowym zasilaczom

stosowanym w†niewielkich
pracowniach

elektronicznych.
DziÍki zastosowaniu
dwÛch nowoczesnych
uk³adÛw scalonych

samodzielne wykonanie
wysokopr¹dowego zasilacza
dwunapiÍciowego przesta³o

byÊ k³opotliwe.

Schemat elektryczny zasi-
lacza przedstawiono na†rys.1.
Duø¹ prostotÍ uk³adow¹ uda-
³o siÍ osi¹gn¹Ê dziÍki zasto-
sowaniu dwÛch
bardzo ciekawych
uk³adÛw stabiliza-
cyjnych:
- dla napiÍcia
ujemnego, uk³ad
LM333 (US1);

- dla napiÍcia do-
datniego, uk³ad
LM350 (US2).
Uk³ady te wy-

posaøone s¹ we
wszystkie elemen-
ty niezbÍdne do
zapewnienia po-
prawnej pracy,
w†tym szereg za-
bezpieczeÒ, ktÛre
zwiÍkszaj¹ odpor-
noúÊ uk³adu na
przeci¹øenia pr¹-
dowe i†termiczne.
Bezpieczniki ter-
miczne zosta³y
sprzÍøone z†ogranicznikami
pr¹du wyjúciowego, dziÍki
czemu wraz ze wzrostem
temperatury obudowy uk³adu
zmniejsza siÍ wartoúÊ maksy-
malnego pr¹du wyjúciowego.

W†uk³adzie z†rys.1 napiÍ-
cia wyjúciowe regulowane s¹
przy pomocy potencjometrÛw
P1 i†P2. Ze wzglÍdu na do-
k³adnoúÊ regulacji warto jest
zastosowaÊ potencjometry
wieloobrotowe, w†przypadku
koniecznoúci ograniczenia
kosztu wykonania zasilacza
moøna zastosowaÊ takøe stan-
dardowe potencjometry weg-
lowe.

Mostki prostownicze
w†uk³adzie Graetza M1 i†M2
umoøliwiaj¹ wspÛ³-
pracÍ stabilizatorÛw

bezpoúrednio z†transformato-
rami sieciowymi (zalecane s¹
transformatory toroidalne).
Moøliwe jest zastosowanie
pojedynczego transformatora
z†dwoma niezaleønymi uzwo-
jeniami wtÛrnymi o†mocy
ca³kowitej ok. 200W lub
dwÛch transformatorÛw z†po-
jedynczymi uzwojeniami
wtÛrnymi. Optymalna war-
toúÊ napiÍcia wtÛrnego trans-
formatorÛw powinna wynosiÊ
ok. 24VAC z†obci¹øeniem.

Rys. 2.

Rys. 1.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1, P2: 2.2kΩ potencjometr
(wieloobrotowy)
R1, R2: 120Ω
Kondensatory
C1, C2: 4700µF/35V
C3, C4, C5, C6: 100nF
C7, C8: 100µF/35V
Półprzewodniki
M1, M2: GBL02 lub inny
3.5A/50V
US1: LM333T
US2: LM350T
Różne
ARK2: 4 szt.
Radiatory dla ukladow
LM333/350 2 szt.

s¹ potencjometry P1 i†P2) na-
leøy wykonaÊ przy pomocy
z³¹czy úrubowych ARK. S¹
one lutowane bezpoúrednio
w†p³ytkÍ drukowan¹ przed-
stawion¹ na rys.2.

Po zmontowaniu uk³adu
naleøy pod³¹czyÊ do wejúÊ
AC1..4 uzwojenia transforma-
tora lub transformatorÛw sie-
ciowych zgodnie z†rys.3 .
W†szereg z†uzwojeniami sie-
ciowymi naleøy w³¹czyÊ bez-
pieczniki zw³oczne o†wartoú-
ciach dopasowanych do mo-
cy transformatorÛw.
WS

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†ofercie AVT pod oznacze-
niem AVT-1140.

rencyjnego, ktÛry odpowiada
za ustalenie wartoúci napiÍ-
cia wyjúciowego.

Modelowy zasilacz zmon-
towano na jednostronnej p³yt-
ce drukowanej, ktÛrej widok
znajduje siÍ na wk³adce we-
wn¹trz numeru. Rozmiesz-
czenie elementÛw przedsta-
wiono na rys.2.

Uk³ad jest prosty w†mon-
taøu, wymaga jednak nieco
wprawy od konstruktora, po-
niewaø naleøy koniecznie za-
stosowaÊ dla uk³adÛw US1
i†US2 radiatory (odseparowa-
ne galwanicznie od siebie)
z†kszta³tki walcowanej lub
giÍtej blachy aluminiowej.

Wszystkie pod³¹czenia ze-
wnÍtrzne (z wyj¹tkiem pun-
ktÛw do ktÛrych do³¹czoneRys. 3.


