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Rysunek 1. Schemat ideowy modu!u AVTduino LCD

Rysunek 2. Schemat monta owy modu!u
AVTduino LCD

Regulator obrotów wentylatora 230 V z silnikiem
indukcyjnym

Dodatkowe materia y
na CD/FTP

Problem regulacji silników
elektrycznych jest cz stym
tematem poruszanym
przez Czytelników. O! ile
uk"ady steruj#ce silnikami
komutatorowymi s# stosunkowo
proste, o! tyle silniki
indukcyjne wymagaj# bardziej
skomplikowanych uk"adów.
Prezentowany projekt doskonale
nadaje si do regulacji
pr dko$ci obrotowej wentylatorów
"azienkowych i! biurowych
z! silnikiem indukcyjnym.

Regulator jest zbudowany z u!yciem
uk"adu U2008B. Kondensator C2 odpowiedzialny jest za tzw. mi#kki start, dzi#ki któUwaga: Opisany uk ad przeznaczony
jest do regulacji pr!dko"ci obrotowej
silników komutatorowych i#indukcyjnych
o#niewielkiej mocy zasilanych napi!ciem
sieci 230#VAC. Uk ad nie nadaje si! do
regulacji silników pr$du sta ego, silników
3-fazowych i#indukcyjnych zamontowanych
w#elektronarz!dziach. Uk adu mo%na u%y&
równie% do regulacji np. temperatury grza ki
lub jako "ciemniacza do %arówki w ókowej.
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1613
remu podczas w"$czenia regulatora do sieci
nie wyst$pi na obci$!eniu skok napi#cia.
Elementy D1 i R1 prostuj$ jednopo"ówkowo oraz ograniczaj$ napi#cie zasilaj$ce do
warto%ci bezpiecznej dla uk"adu scalonego,
natomiast kondensator C1 wyg"adza napi#cie. Elementy R3 i R5 oraz potencjometr
P1 s$ dzielnikami napi#cia s"u!$cymi do
zadawania wielko%ci mocy dostarczonej do
obci$!enia. Dzi#ki zastosowaniu rezystora
R2 bezpo%rednio do"$czonego do przewodu
fazowego wewn#trzne bloki synchronizacyjne U1 steruj$ w"$czaniem triaka w spo-

sób synchroniczny z przebiegiem napi#cia
zasilaj$cego. Minimalizuje to w znacznym
stopniu zak"ócenia radioelektryczne, które
powstawa"yby podczas impulsowego prze"$czania du!ych indukcyjno%ci a przecie!
taki charakter maj$ uzwojenia silników
elektrycznych, przy du!ych warto%ciach
napi#& zasilaj$cych. Nie ma wi#c potrzeby ekranowania regulatora, mo!na tak!e
pomin$& Þltry sieciowe. Poziom generowanych zak"óce' jest znacznie mniejszy ni!
podczas korzystania ze standardowego zasilacza impulsowego.
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Dodatkowe materia!y na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 14039, pass: 4p80b5b5
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i# noty aplikacyjne
elementów oznaczonych w# Wykazie
elementów kolorem czerwonym
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Wszelkie regulacje powinno dokonywa&
si# przy pomocy izolowanych narz#dzi. Na
koniec uk"ad nale!y zamontowa& w obudowie i zadba&, aby wszystkie wystaj$ce
z niej cz#%ci by"y odpowiednio zabezpieczone.
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Rysunek 2. Schemat monta owy
regulatora

! "#$ "#$

Na rysunku 2 przedstawiono schemat
monta!owy p"ytki drukowanej regulatora.
Podczas monta!u i uruchomienia nale!y zwróci& uwag$ na zapewnienie warunków bezpiecznej pracy, uk"ad nie jest
separowany od sieci energetycznej, a cz#%&
elementów jest bezpo%rednio do"$czona do
przewodu fazowego sieci.
W egzemplarzu modelowym elementem wykonawczym jest triak BT138/800
o maksymalnym pr$dzie 12 A, co daje
mo!liwo%& sterowania obci$!enia do ok.
2,5 kW. Je!eli przewiduje si# sterowanie tak du!ymi mocami, nale!y pami#ta&
o pogrubieniu %cie!ek doprowadzaj$cych
mas# oraz pr$d obci$!enia do triaka. Dla
u"atwienia te %cie!ki nie zosta"y pokryte
soldermask$. Na rysunku 3 pokazano najprostszy sposób pod"$czenia regulatora do
obci$!enia. Uk"ad nadaj# si# równie! do
sterowania silników komutatorowych pr$du przemiennego jednak w tym przypadku
dla obni!enia kosztów budowy mo!na zrezygnowa& z rezystora R7 oraz d"awika L1.
Monta! uk"adu nie powinien sprawi& problemu, jednak uk"ad jest zasilany
bezpo%rednio z sieci energetycznej, wi#c
jest zalecane zmontowanie i uruchomienie uk"adu przez osob# z uprawnieniami
energetycznymi. Podczas monta!u nale!y zwróci& uwag# jedynie na prawid"ow$
polaryzacj# elementów, a uk"ad po zmontowaniu od razu jest gotowy do pracy. Po
zmontowaniu nale!y do"$czy& obci$!enie
i ustawi& potencjometry P1 i P2 wed"ug
w"asnych potrzeb. Potencjometr P1 s"u!y
do p"ynnej regulacji obrotów, natomiast P2
ustala pocz$tkowy k$t zap"onu, czyli minimalne napi#cie skuteczne na obci$!eniu.

Rysunek 1. Schemat ideowy regulatora
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Wykaz elementów:
Rezystory:
R1: 22 kV
R2: 680 kV
R3: 15 kV
R4: 47 kV
R5: 220 kV
R6: 180 V
R7: 33 kV/5 W
P1: 50 kV
P2: 1 MV – potencjometr monta%owy
Kondensatory:
C1: 100 mF/25 V
C2: 4,7 mF/25 V
C3: 100 nF
C4: 3,3 nF
Pó!przewodniki:
U1: U2008B
T1: BT138
D1: 1N4007
Inne:
L1: d awik 100 mH/1 A
ARK2 5mm: 2 szt.
Radiator 1 szt.
Ga ka na potencjometr P1
'rubka + nakr!tka

R6

Na CD: karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczony
oznaczonych
ych w# wyka
wykazie
y zie elementów kolorem czerwony
czerwonym
ym

AVT-1613 w ofercie AVT:
AVT-1613A – p ytka drukowana
AVT-1613B – p ytka drukowana + elementy
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Rysunek 3. Sposób do!"czenia obci" enia (np. arówki)
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