
S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 6/200164

International Rectifier op-
racowa³ niezwykle interesu-
j¹cy uk³ad steruj¹cy, prze-
znaczony do stosowania
w†nowoczesnych zap ³o -
nnikach lamp fluorescencyj-
nych ma³ej i†úredniej mocy.
Uk³ad ten oznaczono sym-
bolem IR21571.
Na rys. 1 pokazano sche-

ma t b lokowy typowego
uk³adu zap³onowego (starte-
ra) lampy fluorescencyjnej.

Jak widaÊ, IR21571 spe³nia
w†n im ro l Í s t e rownika
stopnia wyjúciowego pÛ³-
mostkowej przetwornicy za-
p³onowej , ktÛra pracuje
jako zasilacz lampy pod-
czas jej normalnej pracy.
W†uk³ad wbudowano zabez-
pieczenia przed zbyt nis-
kim napiÍciem zasilania,
nieprawid³owym dzia³aniem
lampy, zapobiegaj¹ce prze-
c i ¹ ø e n i u t e rm i c z n emu

struktury, a†takøe nadpr¹do-
we zabezpieczenia stopnia
koÒcowego. Sterownik stop-
nia koÒcowego automatycz-
n i e dos t o sowu j e swo j e
dzia³anie do warunkÛw ze-
wnÍ t r znych , w†zwi¹zku
z†czym zapewnia poprawny
zap³on lampy w†kaødych
warunkach bez ryzyka jej
uszkodzenia lub uszkodze-
n i a innych e l emen t Ûw
uk³adu zap³onowego.

Na schemacie z†rys. 1†jest
widoczny korektor wspÛ³-
czynnika mocy (PFC - ang.
Power Factor Controller),
dziÍki ktÛremu charakterys-
tyka wejúciowa uk³adu jest
znacznie bardziej liniowa
niø ma to miejsce w†przy-
padku standardowych uk³a-
dÛw zap³onowych.
W†sk³ad prezentowanego

z e s t awu ewa lua cy j n e go
wchodzi p³ytka uruchomio-

Po raz pierwszy

na ³amach EP przedstawiamy

zestaw ewaluacyjny przygotowany

przez firmÍ International Rectifier (IRF),

ale nie po raz pierwszy przedstawiamy specjalizowany

uk³ad przeznaczony do zap³onnika nowoczesnych lamp fluorescencyjnych.

Wszystkich zainteresowanych t¹ ci¹gle ma³o znan¹ tematyk¹ zachÍcamy do przeczytania.

Rys. 1.
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Rys. 2.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 4. Rys. 5.

Rys. 3.

nego uk³adu zap³onowego
wykonanego zgodnie z†po-
kazanym na rys. 1†schema-
tem blokowym. Elementy
pasywne dobrano tak, aby
dostosowaÊ uk³ad do pracy
z†lamp¹ T8 o†mocy 36W.
Poniewaø konstrukcja elekt-
ryczna uk³adu zap³onowego
jest jednakowa dla innych
rodza j Ûw lamp , moøna
przypuszczaÊ, øe dostosowa-
nie uk³adu zap³onowego do

parametrÛw lamp innych
typÛw nie jest trudne. Tak
jest w†rzeczywistoúci. Jedy-
na - niestety dokuczliwa -
trudnoúÊ, na jak¹ napotkaj¹
konstruktorzy, to koniecz-
noúÊ obliczenia parametrÛw
kilkunastu elementÛw bier-
nych.
International Rectifier roz-

wi¹za³ ten problem oferuj¹c
specjalne oprogramowanie
obliczeniowe POWIRLIGHT
Ballast Design Assistant, za
pomoc¹ ktÛrego moøna bar-
dzo szybko i†bezb³Ídnie do-
braÊ wartoúci wszystkich
elementÛw do lamp o†nie-
mal dowolnych charakterys-
tykach.
PracÍ z†programem u³at-

wia kreator projektu, ktÛre-
go menu moøna skonfiguro-
waÊ w†wersji uproszczonej
(rys. 2) lub profesjonalnej
(rys. 3). Deklaracja wstÍp-
nych za³oøeÒ dla projekto-
wanego uk³adu zap³onowe-

go jest wykonywana w
czterech etapach (wybiera-
nych za pomoc¹ ìprzycis-
kÛwî umieszczonych z†le-
wej strony okna):
1. Wybrania typu lampy,

ktÛr¹ bÍdzie zasila³ pro-
jektowany uk³ad zap³ono-
wy, w†czym pomocny bÍ-
dzie uproszczony katalog
(rys. 4).
2. Wybrania rodzaju za-

silacza lampy i†jego para-
m e t r Ûw we j ú c i owy c h ,
w†czym pomocny jest tak-

øe katalog gotowych roz-
wi¹zaÒ (rys. 5).
3. Obliczenia charakterys-

tycznych punktÛw pracy
lampy (z czego powstaje
wykres - przyk³adowy poka-
zano na rys. 6).
4. Obliczenia parametrÛw

elementÛw tworz¹cych bez-
poúrednie ìotoczenieî uk³a-
du IR21571 (rys. 7). Ten
etap sk³ada siÍ z†trzech
krokÛw, z†ktÛrych ostatni
po zakoÒczeniu niezbÍd-
nych obliczeÒ uruchamia
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W skład zestawu IRPLLNR2
wchodzą:
✗ płytka z układem zapłonowym dla

lampy T8/36W,
✗ dokumentacja układu zapłonowego,
✗ płyta CD−ROM z programem

narzędziowym Ballast Design
Assistant.

programowy przewodnik po
projekcie, ktÛrego okno po-
kazano na rys. 8. Jego za-
daniem jest zapewnienie
projektantowi moøliwoúci
wydrukowania wzoru p³ytki
drukowane j ( ³¹cznie ze
wzorem maski lutowniczej
oraz nadruku z†opisem ele-
mentÛw), wydruk schematu
uk³adu zap³onowego oraz
przygotowanie zestawienia
elementÛw wraz ze szczegÛ-
³owym wykazem zalecanych
ich typÛw oraz producen-
tÛw. Generowany przez pro-

Rys. 8.

gram wykaz elementÛw jest
interaktywny, co oznacza,
øe z†jego poziomu moøna
siÍ po³¹czyÊ ze stron¹ in-
ternetow¹ producenta wy-
branego elementu.
OprÛcz wykazu elemen-

tÛw, za pomoc¹ prezento-
wanego programu moøna
wykonaÊ dodatkowe frag-
menty dokumentacji projek-
tu. Jest to wykres ilustruj¹-
cy punkty pracy zespo³u
lampa-uk³ad zap³onowy (w
postaci pliku BMP) oraz
wzÛr p³ytki drukowanej,
ktÛry jest dostÍpny w†posta-
ci plikÛw w†formacie GIF
lub w†formacie fotoplotera
Gerber.
Prezentowany program

(jest to wszakøe najwaøniej-
szy element ca³ego zestawu)
jest przyjazny w†obs³udze,

ale nas (PolakÛw) czeka
pewne rozczarowanie: w†na-
szym kraju rolÍ rozdziela-
cza pomiÍdzy liczb¹ i†jej
u³amkiem dziesiÍtnym spe³-
nia przecinek, ktÛry jest
przez program (opracowany
w†USA) ignorowany, co
grozi powstaniem b³ÍdÛw
obliczeniowych (dla progra-
mu 4,95A oznacza 4A),
a†czasami moøe wrÍcz unie-
moøliwiÊ jego pracÍ (np.
dla pr¹du preheat o†typo-
wej wartoúci 0,2..0,8A). Naj-
rozs¹dniejszym wyjúciem
jest zmiana w†ustawieniach
systemowych kropki jako
ìrozdzielaczaî. Jest to nie-
co uci¹øliwe, ale minimali-
zuje ryzyko powstania do-
kuczliwych (i kosztownych)
b³ÍdÛw.
Andrzej Kowalik, AVT

Prezentowany w†artykule
zestaw udostÍpni³a redakcji
firma Spezial Electronic,
tel. 0-800-160-039, sewa-
wa@poczta.fm.

Informacje o†uk³adzie
IR21571 s¹ dostÍpne na
stronie internetowej firmy
IRF,pod adresem: http://
www.irf.com/product-info/da-
tasheets/data/ir21571.pdf.

Prezentowany w†artykule
program narzÍdziowy jest
dostÍpny na stronie interne-
towej producenta pod adre-
sem: http://www.irf .com/
forms/eltcd.html.
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