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Krokowy sterownik silnika DC
Na rys. 1 przedsta-

wiono schemat elek-
tryczny regulatora. Urz¹-
dzenie sk³ada siÍ z†na-
stÍpuj¹cych blokÛw fun-
kcjonalnych: generatora
monostabilnego (s³uøy
do likwidacji drgaÒ sty-
kÛw P1), licznika deka-
dowego, generatora as-
tabilnego oraz bloku wyko-
nawczego. Dzia³anie uk³adu
jest bardzo proste: kaøde na-
ciúniÍcie przycisku P1 powo-
duje zmianÍ stanu na wyj-
úciach licznika IC2 i†w†kon-
sekewncji zmianÍ czÍstotli-
woúci pracy multiwibratora
IC3, od ktÛrej zaleøy szyb-
koúÊ obrotowa do³¹czonego
silnika.

Licznik dekadowy IC2 zli-
cza impulsy pochodz¹ce z†ti-
mera IC1, ktÛre wystÍpuj¹
kaødorazowo po naciúniÍciu
przycisku P1. W†szereg z†kaø-
dym wyjúciem licznika w³¹-
czono rezystor (o dobiera-
nych rezystancjach) oraz dio-
dÍ, ktÛrej zadaniem jest wza-
jemne odseparowanie rezys-
torÛw. Przy zmianach stanÛw
na wyjúciach licznika IC2,
w†zaleønoúci od wartoúci
ìaktywnegoî jednego z†rezys-
torÛw R9...R18, zmienia siÍ
napiÍcie podawane na wy-

prowadzenie 7†uk³adu IC3.
Uk³ad ten pracuje jako gene-
rator astabilny, na wyjúciu
ktÛrego pojawia siÍ ci¹g im-
pulsÛw steruj¹cych silnikiem.
Blok wykonawczy z³oøony
z†tranzystorÛw T1 i†T2 steru-
je prac¹ silnika. Uk³ad zasi-

Prezentowany uk³ad
s³uøy do sterowania
prÍdkoúci¹ obrotow¹
silnika pr¹du sta³ego.

Moc sterowanego silnika
zaleøy od uøytych

elementÛw
wykonawczych oraz

ürÛd³a zasilania. Uk³ad
modelowy zosta³
dostosowany do

sterowania silniczkami
ma³ej mocy.

Rekomendacje:
doskona³y regulator do

wszelkiego typu silnikÛw
sta³opr¹dowych, ktÛry

moøna wykorzystaÊ np.
do regulacji obrotÛw

wentylatora nagrzewnicy
w†samochodzie lub jako
regulator obrotÛw úmig³a

wentylatora.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 220kΩ
R2, R3: 10kΩ
R4: 470kΩ
R5: 56kΩ
R6: 1kΩ
R7: 330Ω
R8: 120Ω
R9...R18: dobrać (4,7kΩ...1MΩ)
Kondensatory
C1: 4,7µF/16V

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Inter-
necie pod adresem: http://www.ep.com.pl/?pdf/czerwiec03.htm
oraz na p³ycie CD-EP7/2003 w katalogu PCB.

C2, C4: 10nF
C3: 22µF/16V
C5: 680nF
Półprzewodniki
IC1, IC3: NE555
IC2: CD4017
T1: BD136
T2: BD254 lub podobny
D1...D10: 1N4148
D11, D12: 1N4007

Rys. 1

Rys. 2

lany jest z†zewnÍtrznego
ürÛd³a zasilania o†napiÍciu
12 VDC i†wydajnoúci pr¹do-
wej zaleønej od uøytego sil-
nika.

Sterownik zosta³ wykona-
ny na jednostronnej p³ytce
drukowanej, ktÛrej mozaikÍ

przedstawiono na rys. 2. Nie-
wielka liczba zastosowanych
elementÛw powoduje, øe
uk³ad jest tani w†wykonaniu,
a†czas poúwiÍcony na montaø
nie przekracza kilkunastu mi-
nut. Stosownie do potrzeb na-
leøy dobraÊ wartoúci rezysto-
rÛw R9...R18 lub zastosowaÊ
w†ich miejsce potencjometry
i†rÍcznie dokonaÊ regulacji.
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