Długowieczna świetlówka
P R O J turystyczna
E K T Y

Długowieczna świetlówka
turystyczna, część 2
kit AVT−811
KoÒczymy opis
niskonapiÍciowego zap³onnika
do úwietlÛwki, ktÛry ze
wzglÍdu na parametry
uøytkowe naleøy
zakwalifikowaÊ do grona
niezwyk³ych rozwi¹zaÒ
uk³adowych.

Wykonanie p³ytki oraz
elementÛw indukcyjnych
PracÍ naleøy rozpocz¹Ê od
przygotowania elementÛw wymagaj¹cych samodzielnego wykonania. Najlepszym materia³em na p³ytkÍ drukowan¹ jest
jednostronny laminat szklanoepoksydowy, poniewaø poø¹dane
s¹ dobre w³aúciwoúci dielektryczne (z†uwagi na wysokie napiÍcie) oraz duøa sztywnoúÊ
p³ytki.
Na rys. 2 przedstawiono rozmieszczenie elementÛw na p³ytce
drukowanej, a†mozaikÍ úcieøek
znajdziecie na wk³adce wewn¹trz
numeru.
Transformator przetwornicy
oraz ìstatecznikî naleøy wykonaÊ na rdzeniach z†ferrytu
F1001, F806 lub F807. NawiniÍcie uzwojenia ìstatecznikaî (drutem nawojowym φ0,35mm) nie
przedstawia wiÍkszych trudnoúci. Zwoje naleøy u³oøyÊ w†siedmiu rÛwnych warstwach. Staranne nawiniÍcie pierwszej warstwy
licz¹cej 20 zwojÛw nie tylko
gwarantuje ³atwe u³oøenie pozosta³ych warstw, ale zwalnia takøe z†koniecznoúci liczenia zwojÛw w†ca³ym uzwojeniu. Stosowanie izolacji miÍdzywarstwowej nie jest konieczne. Naleøy
tylko zaizolowaÊ foli¹ ìEstrofolî
(o†gruboúci oko³o 30µm) powierzchniÍ czo³ow¹ uzwojenia od
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strony wyprowadzenia wewnÍtrznego. Ostatni zwÛj naleøy
unieruchomiÊ paskiem takiej samej folii.
W†analogiczny sposÛb nawijamy d³awik filtracyjny, z†tym, øe
stosowanie jakiejkolwiek izolacji
jest tu zbyteczne. Uzwojenie liczy
cztery warstwy drutu nawojowego
φ0,3mm (orientacyjnie 40 zwojÛw).
Trudniejsze jest wykonanie
transformatora Tr1. Konieczne
jest úcis³e przestrzeganie kierunkÛw nawiniÍcia (zgodnie z†rys.
3, 4, 5), aby unikn¹Ê wszelkich
niejasnoúci podczas montaøu
transformatora na p³ytce drukowanej.
W†pierwszej kolejnoúci naleøy
nawin¹Ê bifilarne uzwojenie pierwotne. W†tym celu naleøy przygotowaÊ dwa odcinki drutu nawojowego φ0,45mm o†d³ugoúci po
2m. Do szczeliny karkasu wprowadzamy najpierw jeden z†przewodÛw, nawijamy pÛ³ zwoju, po
czym do drugiej szczeliny po tej
samej stronie karkasu wprowadzamy drugi przewÛd. Teraz nawijamy ciasno pierwsz¹ warstwÍ. Po
jej nawiniÍciu nawijamy pozosta³e
trzy warstwy, uk³adaj¹c zwoje
pomiÍdzy zwojami poprzednich
warstw. Waøniejsze jest tu nawiniÍcie czterech pe³nych warstw
przewodu, aniøeli dok³adne zachowanie liczby zwojÛw. Bez-
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.

wzglÍdnie natomiast naleøy zachowaÊ symetriÍ obu czÍúci uzwojenia, oraz zadbaÊ, aby koniec
kaødej po³Ûwki uzwojenia wychodzi³ z†tej samej szczeliny karkasu
co jego pocz¹tek. Orientacyjna
liczba zwojÛw uzwojenia pierwotnego wynosi 2x38.
Po owiniÍciu uzwojenia pierwotnego paskiem folii ìEstrofolî
(o†gruboúci rzÍdu 80µm) naleøy
nawin¹Ê bifilarne uzwojenie sprzÍgaj¹ce. Liczy ono 2x8 zwojÛw
drutu nawojowego φ0,35mm. PostÍpujemy tu podobnie jak przy
nawijaniu uzwojenia pierwotnego,
z†tym, øe zwoje rozmieszczamy
luüno na ca³ej d³ugoúci karkasu.
Ca³oúÊ ponownie owijamy paskiem folii ìEstrofolî.
Wreszcie nawijamy ostatnie,
wtÛrne uzwojenie transformatora,
licz¹ce (orientacyjnie) 148 zwojÛw
drutu nawojowego φ0,28mm.
Przedtem jednak naleøy zaizolowaÊ foli¹ ìEstrofolî (o†gruboúci
oko³o 30µm) wszystkie powierzchnie czo³owe. Pierwsza, trzecia
i†pi¹ta warstwa licz¹ po 30 zwojÛw, pozosta³e po 29 zwojÛw
u³oøonych pomiÍdzy zwojami
warstw nieparzystych. Ostatni
zwÛj naleøy unieruchomiÊ paskiem folii. Nawijanie bez³adne
(ìmasoweî) jest - podobnie jak
w†przypadku statecznika - niedopuszczalne.
Wszystkie uzwojone karkasy
naleøy nasyciÊ parafin¹. Naleøy
czyniÊ to z†duø¹ ostroønoúci¹,
gdyø zbyt gor¹ca parafina moøe
spowodowaÊ deformacjÍ karkasu.
Zaimpregnowane karkasy naleøy
owin¹Ê foli¹ ìEstrofolî. Skrawki
folii naleøy umieúciÊ takøe wewn¹trz kubkÛw ferrytowych, aby
zabezpieczyÊ wyprowadzenia
przed przetarciem.
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Zaimpregnowane i†zaizolowane
karkasy umieszczamy w†kubkach
ferrytowych. Kubki skrÍcamy delikatnie wkrÍtami M2 (d³awik filtracyjny), M4 (ìstatecznikî) oraz
M5 (transformator).
Zmontowane elementy indukcyjne naleøy ponownie zaimpregnowaÊ parafin¹. KoÒcÛwki transformatora naleøy rozmieúciÊ zgodnie z†rozmieszczeniem otworÛw
montaøowych na p³ytce. W†razie
jakichkolwiek w¹tpliwoúci moøna
pos³uøyÊ siÍ omomierzem.

Montaø zasilacza
W†pierwszej kolejnoúci naleøy
zmontowaÊ i†uruchomiÊ przetwornicÍ. W†tym celu montujemy elementy obwodu zasilania:
d³awik filtracyjny L1 oraz kondensatory C2, C4 i†C5. NastÍpnie
montujemy podstawowe elementy przetwornicy: transformator
Tr1, rezystory R9.. R14, kondensator C7, diody D5 oraz D6,
wreszcie tranzystory T2.. T4.
Podczas montaøu transformatora
naleøy zwrÛciÊ uwagÍ, aby nie
zamieniÊ miejscami koÒcÛwek
jednej z†po³Ûwek uzwojenia pierwotnego, gdyø grozi to natychmiastowym zniszczeniem tranzystorÛw podczas prÛbnego w³¹czenia zasilania. Do mocowania
elementÛw indukcyjnych naleøy
stosowaÊ wkrÍty mosiÍøne, lub,
w†ostatecznoúci, ze stali kwasoodpornej. NakrÍtki mocuj¹ce d³awik i†transformator dokrÍcamy
bardzo ostroønie, aby nie uszkodziÊ kruchych rdzeni. Najlepiej
jest uøyÊ podk³adek wykonanych
z†cienkiej blachy mosiÍønej, wyklepanych na kszta³t p³ytkich
ìmiseczekî. Wskazane jest przy
tym umieúciÊ kr¹øki gumowe
(np. ze zniszczonej dÍtki rowe-

rowej) pomiÍdzy rdzeniami ferrytowymi a†p³ytk¹ drukowan¹.
Teraz moøna dokonaÊ prÛbnego uruchomienia przetwornicy.
W†tym celu zwieramy prowizorycznie z†mas¹ bazÍ tranzystora T2.
Do³¹czamy napiÍcie zasilaj¹ce, najlepiej z†regulowanego zasilacza
ustawionego na 9V. Przetwornica
powinna ìwystartowaÊî, co moøemy rozpoznaÊ po cichym düwiÍku
wydawanym przez transformator
Tr1. Unikajmy przy tym dotykania koÒcÛwek uzwojenia wtÛrnego
transformatora, gdyø wystÍpuj¹ce
tam podwyøszone napiÍcie moøe
spowodowaÊ nieprzyjemne "kopniÍcie". Jeøeli dysponujemy oscyloskopem, moøemy skontrolowaÊ
przebiegi wystÍpuj¹ce na kolektorach T3 i†T4 (lekko odkszta³cone
napiÍcie prostok¹tne o†wspÛ³czynniku wype³nienia bliskim 0,5),
a†takøe na ich emiterach (przebieg
zbliøony do pi³okszta³tnego).

Rys. 3. Uzwojenia transformatora
zapłonowego.
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Rys. 4. Układ wyprowadzeń
3, 6, 10 TR1.

Rys. 5. Układ pozostałych
wyprowadzeń TR1.

Jeøeli przetwornica nie funkcjonuje, nie naleøy przystÍpowaÊ
do dalszego etapu montaøu, lecz
znaleüÊ przyczynÍ. Najprawdopodobniej zosta³y zamienione koÒcÛwki po³Ûwek uzwojenia sprzÍgaj¹cego, wzglÍdnie wyprowadzenia bazy i†emitera w†tranzystorach
T3 i†T4.
Po uzyskaniu poprawnej pracy
przetwornicy przystÍpujemy do
budowy uk³adu stabilizacyjnego.
Montujemy ìstatecznikî L2, rezystory R1..R8, kondensatory C1, C3
i†C6, diody D1..D4, tranzystor T1
oraz komparator U1. PomiÍdzy
koÒcÛwki A1 oraz B1 w³¹czamy
prowizorycznie rezystor o†mocy
min. 2W i†rezystancji rzÍdu 30Ω.
W³¹czamy napiÍcie zasilaj¹ce
(12V). PoprawnoúÊ pracy przetwornicy poznajemy po obecnoúci
impulsÛw na wyjúciu komparatora. W†razie braku oscyloskopu
moøemy je wykryÊ np. przy pomocy miernika uniwersalnego wyposaøonego w†nieskomplikowan¹
sondÍ prostownicz¹. Jeúli impulsÛw brak, powodem moøe byÊ
zbyt niskie wzmocnienie pr¹dowe
tranzystorÛw T3 i†T4. Dla pr¹du
kolektora rÛwnego 1A wzmocnienie to powinno wynosiÊ minimum 40.
W†poprawnie pracuj¹cej przetwornicy minimalna wartoúÊ napiÍcia zasilaj¹cego, przy ktÛrym
pojawiaj¹ siÍ impulsy na wyjúciu
komparatora, powinna wynosiÊ
10V lub mniej. W†razie potrzeby
moøna zmniejszyÊ wartoúÊ rezystorÛw R13 i†R14.
Po uzyskaniu poprawnej pracy
uk³adu stabilizacyjnego przystÍpujemy do budowy uk³adu zap³onowego. Montujemy pozosta³e elementy urz¹dzenia. Na miejsce
elektrod úwietlÛwki w³¹czamy prowizorycznie dwa rezystory po ok.
20Ω.

Uruchomienie
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Po w³¹czeniu napiÍcia zasilaj¹cego (12V) dioda LED powinna
siÍ zaúwieciÊ. W³¹czenie, podczas
pracy uk³adu, dodatkowego rezystora 30Ω pomiÍdzy koÒcÛwki A1
oraz B1 powinno spowodowaÊ
zgaúniÍcie diody.
Jeøeli na kolektorze T5 (lub na
katodzie diody D12) impulsy wystÍpuj¹ parami, úwiadczy to o†zbyt
ma³ej szybkoúci reakcji uk³adu
zap³onowego. Naleøy wÛwczas
zmniejszyÊ rezystancjÍ R20 lub
pojemnoúÊ C9. Odwrotnie postÍpujemy, jeøeli tylne zbocza impulsÛw s¹ zbyt strome (sprawiaj¹
wraøenie ìobciÍtych).
Jeøeli pracÍ uk³adu zap³onowego uznajemy za zadowalaj¹c¹, mo-

Errata

øemy do³¹czyÊ úwietlÛwkÍ. Powinna to byÊ lampa o†rezystancji
elektrod (w†stanie zimnym) oko³o
20Ω. Wymaganiom tym odpowiadaj¹ dostÍpne obecnie w†sprzedaøy úwietlÛwki produkowane przez
firmy PHILIPS oraz OSRAM. Uøycie úwietlÛwek o†elektrodach niskorezystancyjnych (oko³o 5Ω), produkowanych niegdyú przez zak³ady POLAM, wymaga³oby obniøenia czÍstotliwoúci pracy uk³adu,
a†w†konsekwencji powiÍkszenia
indukcyjnoúci oraz rozmiarÛw
ìstatecznikaî i†transformatora.
Po w³¹czeniu zasilania (12V),
wraz z†zaúwieceniem siÍ diody
LED elektrody úwietlÛwki powinny siÍ rozøarzyÊ. Po up³ywie ok.
1s powinien nast¹piÊ zap³on lampy oraz zgaúniÍcie diody. PobÛr
pr¹du przy znamionowym napiÍciu zasilaj¹cym (12V) powinien
wynosiÊ ok. 380mA. Moøna go
skorygowaÊ przez dobÛr rezystora
R3. Im wiÍksza jest wartoúÊ tego
rezystora, tym wiÍkszy pr¹d pobiera przetwornica. Trzeba jednak
zwracaÊ uwagÍ, aby wskutek zmiany wartoúci R3 napiÍcie na wejúciu odwracaj¹cym komparatora U1
nie spad³o poniøej 0,3V. Komparator typu LM311 pracuje bowiem

Uwaga! Na schemacie elektrycznym
(rys. 1, EP5/2000) wyst¹p³ b³¹d: b³Ídnie
zaznaczono biegun zasilania +12V do³¹czony
do anody D2 i wyprowadzenia 1 U1.
Zamiast "+12V" powinien znaleüÊ siÍ tam
opis "GND".
Ponadto wyprowadzenie 4 U1 powinno
byÊ po³¹czone razem z pozosta³ymi elementami do³¹czonymi do masy zasilania
(rysunek poniøej).
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poprawnie jedynie wÛwczas, gdy
przynajmniej na jednym jego wejúciu wystÍpuje napiÍcie nie niøsze od 0,3V. Takøe zbyt wysokie
napiÍcie jest niepoø¹dane, gdyø
rosn¹ wÛwczas straty mocy w†rezystorach emiterowych R11 i†R12.
Dla utrzymania w³aúciwej wartoúci napiÍcia na wejúciu odwracaj¹cym komparatora, korekcji po-

boru pr¹du przez przetwornicÍ
zaleca siÍ dokonywaÊ przez dobÛr
rezystorÛw R11 i†R12 (zwiÍkszenie wartoúci tych rezystorÛw powoduje spadek poboru pr¹du).
Urz¹dzenie przewidziane jest
zasadniczo do zasilania z†akumulatora samochodowego 12V.
W†zwi¹zku zaleca siÍ zasilaÊ uk³ad
napiÍciem z†przedzia³u 10,5V..15V.
NapiÍcie poniøej 10V nie gwarantuje zap³onu úwietlÛwki, chociaø
po zap³onie napiÍcie moøe obniøyÊ
siÍ aø do ok. 8V bez wp³ywu na
pracÍ urz¹dzenia. Maksymalne napiÍcie zasilaj¹ce wynosi 16V i†jest
limitowane groüb¹ przebicia kondensatora C5 oraz z³¹cz baza emiter tranzystorÛw przetwornicy.
W†przypadku zasilania z†baterii
(lub akumulatorÛw NiCd) zaleca
siÍ uøyÊ dziesiÍciu ogniw. ZwiÍkszenie napiÍcia zasilaj¹cego ponad
wartoúÊ znamionow¹ przyniesie korzyúÊ w†postaci zmniejszenia poboru pr¹du na pocz¹tku eksploatacji baterii oraz moøliwoúÊ lepszego wykorzystania energii.

Podsumowanie
Przedstawiony uk³ad, niew¹tpliwie bardziej z³oøony w†porÛwnaniu z†dotychczas stosowanymi, wykazuje nastÍpuj¹ce waøne
zalety:
- Pracuje stabilnie w†ca³ym zakresie dopuszczalnych napiÍÊ zasilaj¹cych, przy utrzymaniu sta³ej
mocy.
- Gwarantuje szybki, ìgor¹cyî zap³on úwietlÛwki oraz symetryczny przebieg pr¹du zasilaj¹cego, czego wynikiem jest duøa
trwa³oúÊ lampy.
- Cechuje siÍ bardzo wysok¹ sprawnoúci¹, o†czym úwiadczy fakt,
øe niewielkie tranzystory wykonawcze (BD135) pracuj¹ bez
jakiegokolwiek radiatora, a†mimo to ich nagrzewanie jest tylko
z†trudem zauwaøalne.
- Uszkodzenie lub wyjÍcie lampy
(nawet podczas pracy urz¹dzenia) lub jej zuøycie nie grozi
zniszczeniem przetwornicy. PobÛr pr¹du maleje wÛwczas wielokrotnie.
Tak wiÍc, przedstawiona lampa moøe stanowiÊ atrakcyjn¹ alternatywÍ zarÛwno dla spotykanych dotychczas, kapryúnych
ìúwietlÛwek turystycznychî, jak
i†dla bardziej od nich niezawodnych, ale ma³o wydajnych lamp
z†øarÛwkami.
Tomasz Janiszewski
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP06/
2000 w katalogu PCB.
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