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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z “Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

NapiÍcie progowe LED-
Ûw úwiec¹cych na bia³o ma
wartoúÊ oko³o 2,6 V. Nomi-
nalny pr¹d przewodzenia jest
osi¹gany przy spadku napiÍ-
cia na z³¹czu diody o†wartoú-
ci ok. 3,5 V†(charakterystykÍ
If=f(Uf) diody TLHW5100 po-
kazano na rys. 1). O†ile
w†urz¹dzeniach stacjonar-
nych zapewnienie takich wa-
runkÛw zasilania nie jest za-
zwyczaj k³opotliwe, to
w†przypadku urz¹dzeÒ prze-
noúnych korzystanie z†takich
elementÛw moøe okazaÊ siÍ
niemoøliwe.

Producenci elementÛw
pÛ³przewodnikowych szybko
znaleüli rozwi¹zanie przed-
stawionych problemÛw: sca-
lone przetwornice DC/DC,
ktÛrych zadaniem jest zmie-
nianie niestabilizowanego na-
piÍcia zasilaj¹cego na stabili-
zowany pr¹d lub napiÍcie
o†wartoúci zapewniaj¹cej bez-
pieczn¹ i†stabiln¹ pracÍ poje-
dynczym lub ca³ym zespo³om
diod LED.

Schemat elektryczny jed-
nej z†moøliwych wersji takiej
przetwornicy pokazano na
rys. 2. Jej ìsercemî jest wys-
pecjalizowany uk³ad scalony
firmy Maxim - MAX1910 lub

MAX1912 (s¹ ze sob¹
wymienne). Wbrew
(jak s¹dzÍ) oczekiwa-
niom, w†przetworni-
cy nie zastosowano
ani jednego d³awi-
ka lub transforma-
tora. . . Czemu?
OtÛø jest to nie-
zwykle nowo-
czesna przetwor-
nica ³adunkowa o†wydaj-
noúci pr¹dowej siÍgaj¹cej 120
mA. Konwersja i†stabilizacja
napiÍcia/pr¹du wyjúciowego
odbywa siÍ dziÍki sterowane-
mu przesy³aniu ³adunku
z†wejúcia na wyjúcie prze-
twornicy, do czego s³uø¹ kon-
densatory C2, C3 oraz C4,
ktÛry spe³nia jednoczeúnie
rolÍ filtru tÍtnieÒ. Rezystory
R1...R4 s³uø¹ do wyrÛwna-
nia pr¹dÛw po³¹czonych
rÛwnolegle diod úwiec¹-
cych, natomiast R5 s³uøy do
ustalenia jasnoúci ich úwie-
cenia poprzez stabi l i -
zacjÍ†sumarycznego pr¹du
przewodzenia wszystkich
diod. WartoúÊ rezystancji R5
moøna dobraÊ samodzielnie
zgodnie ze wzorem:

ILED = 0,2/R5
Prezentowane urz¹dzenie

zapewnia stabilne warunki
zasilania diod LED (ich licz-
bÍ moøna samodzielnie do-
bieraÊ, pamiÍtaj¹c o†odpo-
wiednim dostosowaniu re-
zystancji R5) przy zasilaniu
napiÍciem od 2,7 do 5,3
V†(jak sprawdzono ekspery-
mentalnie, przetwornica
dzia³a poprawnie juø przy
napiÍciu 2,4 V).

Montaø urz¹dzenia moø-
na przeprowadziÊ na p³ytce,
ktÛrej schemat montaøowy
pokazano na rys. 3. Ze wzglÍ-
du na niewielkie wymiary

Zasilacz białych LED−ów
åwiec¹ce na bia³o

diody LED nie rÛøni¹
siÍ zbytnio wymogami

od swoich
poprzedniczek.

Wyj¹tkiem jest wysokie
napiÍcie progowe, ktÛre
powoduje, øe stosowanie

takich diod
w†urz¹dzeniach

zasilanych bateryjnie
bywa k³opotliwe. Jedno
z†moøliwych rozwi¹zaÒ

tego problemu
przedstawiamy
w†artykule.

Rekomendacje:
urz¹dzenie w†postaci

przedstawionej
w†artykule moøe

spe³niaÊ rolÍ zasilacza
do przenoúnej latarki
wykonanej na bia³ych

diodach LED lub
zasilacza do LED-owego

podúwietlacza
w†urz¹dzeniu zasilanym

z†baterii.

Rys. 3Rys. 2

Rys. 1

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory (obudowy 0805)
R1...R4: 15Ω
R5: 3,3Ω
R6: 1Ω
Kondensatory
C1, C4: 2,2µF/16V: obudo−
wa RVS−4
C2, C3: 470nF 0805 z die−
lektrykiem X7R
Półprzewodniki
D1...D4: LED białe
U2: MAX1910 lub MAX1912
Różne
JP1: AK550/2/3.5

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
pcb.ep.com.pl oraz na p³ycie CD-
EP2/2004B w katalogu PCB.

obudowy i†niewielkie odstÍ-
py pomiÍdzy wyprowadze-
niami uk³adu U2, montaø naj-
lepiej jest zacz¹Ê od tego
w³aúnie uk³adu. Pozosta³e
elementy moøna montowaÊ
w†dowolnej kolejnoúci.

Podczas dobierania ele-
mentÛw naleøy pamiÍtaÊ
o†tym, øe kondensatory C2
i†C3 powinny mieÊ dielekt-
ryk X7R lub X5R. Montaø
rezystora R6 nie jest ko-
nieczny.
Andrzej Gawryluk, EP


