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ochłodzeniu wentylator 

się wyłącza.

Na rys. 2 przedstawiono 

rozmieszczenie elemen-

tów na jednostronnej 

płytce drukowanej. Mon-

taż układu zaczynamy od 

najmniejszych elemen-

tów, a kończymy na naj-

wyższych. Po zmontowa-

niu układu należy ustawić 

za pomocą potencjometrów mon-

tażowych temperaturę załączenia 

wentylatorów. Najlepiej to zrobić 

przez podgrzanie w pierwszym 

etapie regulacji termistora do danej 

temperatury, następnie za pomocą 

potencjometru szukamy punktu 

załączenia wentylatora. Zaleca się 

przykleić termistor do badanego 

układu za pomocą pasty termo-

przewodzącej. Chcąc zastosować 

mocniejszy wentylator, trzeba użyć 

tranzystorów sterujących o więk-

szej mocy, np. BD139. W zasto-

sowanym w układzie tranzystory 

mają prąd maksymalny 100 mA. 

Zasilanie układu to 12 V.

Piotr Witczak

Rys. 2. Schemat montażowy

Poczwórny zasilacz warsztatowy

Do zasilania prostych układów elektronicznych w domowym labora-

torium nie potrzeba super zasilaczy. Prezentowany układ z pewnoś-

cią spełni wymagania niejednego elektronika.

Rys. 2. Schemat montażowy

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R3, R4: 240 V
POT1, POT2, POT3, POT4: 5 kV 

liniowy
Kondensatory
C1, C2, C3, C4: 100 nF
C5, C6, C7, C8: 1 mF/63 V
Półprzewodniki
IC1, IC2, IC3, IC4: LM317
Inne
WE, WY1...WY4: złącze ARK2 
5 mm

Rys. 1. Schemat zasilacza warsztatowego

Układ jest poczwórnym zasilaczem 

z regulacją napięcia wyjściowego 

od 1,25 V do 24 V (rys. 1). Zasi-

lacz to cztery niezależne stabilizato-

ry napięcia typu LM317. Maksymal-

ny prąd obciążenia każdego z nich 

wynosi 1,5 A. Jednak przy takim 

obciążeniu trzeba zastosować od-

powiednie radiatory. Ponadto, ze 

względu na to, że stabilizatory mają 

wspólną masę nie wolno łączyć sze-

regowo napięć wyjściowych dla 

zwiększenia napięcia.

Układ można zmontować na dedy-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1...R4: 1 MV

R5...R8: 6,8 kV

R9...R12: 1,2 kV

R13...R16: 5,6 kV

R17...R20: 3,3 kV

R21...R24: 1,2 kV

PR1...PR4: 5 kV

RT1...RT4: termistor 20 kV/25oC
Półprzewodniki
IC1...IC4: TL081
T1...T4: BC548
Inne
ARK2 5 mm – 9 szt. W ofercie AVT jest dostępna:

[AVT–1475A] – płytka drukowana • [AVT–1475B] – komplet elementów

W ofercie AVT jest dostępna:
[AVT–1477A] – płytka drukowana • [AVT–1477B] – komplet elementów



57ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2008

kowanej płytce pokazanej na rys. 2. 

Montaż zaczynamy od wlutowania 

czterech zworek, a kończymy na 

stabilizatorach LM317. Stabilizatory 

należy przylutować w pozycji leżą-

cej, tak aby laminat pełnił rolę nie-

wielkiego radiatora. Rozwiązanie 

takie jest przewidziane jest tylko dla 

małych obciążeń, do 0,5 A na ka-

nał, lub małej różnicy pomiędzy na-

pięciami wejściowymi i wyjściowy-

mi. Po prawidłowym zmontowaniu, 

układ nie wymaga żadnej regulacji. 

Maksymalne napięcie zasilania jest 

równe 35 V.

Piotr Witczak

Rys. 3. Sposób połączenia kilku modułów

Przekaźnikowy moduł wykonawczy

Często spotykamy się z sytuacją, gdy nasz układ, mimo iż funkcjo-

nalnie jest rewelacyjny, to praktycznie potrafi tylko zmieniać poziomy 

napięć na wyjściach lub zaświecać diody LED. Poniższy moduł potrafi 

znacznie więcej.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 1 kV

R3, R4: 10 kV

Półprzewodniki
U1: CNY17-2
T1: BUZ11
D1: dioda Zenera 5,1 V
D2: 1N4007 lub podobna
Inne
K1: JQX-68F 12 V
X1...X6: ARK2/500

Rys. 1. Schemat modułu wykonawczego

Rys. 2. Schemat montażowy

Moduł umożliwia przełączanie 

napięcia sieci energetycznej (i nie 

tylko), sygnałami z większości ukła-

dów elektronicznych. Ponadto 

pozwala łączyć pojedyncze 

moduły w szereg lub zasilać 

je z dedykowanego zasilacza 

beztransformatorowego.

Schemat modułu pokazano 

na rys. 1. Elementem wyko-

nawczym jest przekaźnik K1 

sterowany tranzystorem T1 

typu BUZ11. Zastosowanie 

tranzystora MOSFET mocy 

daje możliwość dobrania typu 

przekaźnika w bardzo szero-

kim zakresie prądu i napięcia 

cewki. Tranzystor T1 jest stero-

wany przez transoptor U1 typu 

CNY17 wraz z rezystorami R4 i R5. 

Zastosowanie transoptora ma dwie 

ważne zalety. Zapewnia separację 

galwaniczną układu sterującego od 

modułu wykonawczego. Co praw-

da przekaźnik zapewnia taką sepa-

rację, ale tylko pomiędzy modułem 

wykonawczym a urządzeniem, 

którym będziemy sterować. Drugą 

zaletą jest bardzo elastyczny spo-

sób sterowania, niezależnie od po-

ziomu aktywnego (niski lub wysoki) 

w bardzo szerokim zakresie napięć 

3...24 V, z możliwością przesunię-

cia górnego zakresu. Elementy R1, 

R2 i D3 ustalają prąd diody zawar-

tej w strukturze transoptora.

Montaż rozpoczynamy od wlutowa-

nia zwory Z1 i Z2 (rys. 2). Następ-

nie musimy skonfigurować, które 

styki przekaźnika będziemy wyko-

rzystywać, zwierające czy rozwiera-

jące. W tym celu łączymy zworami 

punkt A z jednym z punków A0, 

A1, A2 lub A3 i punkt B z jednym 

z punktów B0, B1 lub B2. W wer-

sji podstawowej łączymy punkty 

A i A0 oraz B i B1. Wszystkie zwo-

ry wykonujemy drutem o średnicy 

0,8 mm. Pozostałe elementy lutuje-

my zgodnie z ogólnymi zasadami, 

według schematu montażowego, 

pamiętając, żeby wszystkie złącza 

ARK były ustawione przyłączami na 

W ofercie AVT jest dostępna:
[AVT–1481A] – płytka drukowana • [AVT–1481B] – komplet elementów

zewnątrz płytki.

Płytka modułu została zaprojekto-

wana w taki sposób, aby pojedyn-

cze moduły dały się łączyć w sze-

regi. Sposób takiego połączenia 

pokazano na rys. 3.

Jeśli zamierzamy sterować urzą-

dzeniami zasilanymi z sieci ener-

getycznej 230 VAC, możemy użyć 

do zasilania modułu zasilacza bez-

transformatorowego. Takie połą-

czenie dwóch modułów i zasilacza 

powstało jako prototyp opisywane-

go układu. Całość jest dopasowana 

do obudowy typu KM29. Zasilacz 

jest omówiony jako oddzielne urzą-

dzenie.

Damian Sosnowski


