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KomutacjÍ silnika wen-
tylatora, gdy wirnik krÍci siÍ
od bieguna do bieguna, moø-
na obserwowaÊ poprzez im-
pulsy pobieranego pr¹du.
W³aúciwoúÊ tÍ wykorzysta-
no w†uk³adach TC652
i†TC653 (scalonych sterow-
nikach wentylatorÛw) pro-
dukowanych przez firmÍ
Microchip Technology. Ich
w³aúciwoúÊ, nazwana przez
producenta ìFanSenseî, po-
lega na generowaniu sygna-
³u b³Ídu na podstawie ana-
lizy impulsÛw komutacji.
Ich brak jest odbierany jako
zablokowanie wentylatora

Inteligentny sterownik wentylatora
Sterowanie prac¹

wentylatorÛw sta³o siÍ
obecnie sztuk¹

porÛwnywaln¹ ze
stosowaniem systemÛw
mikroprocesorowych.
Wszystkie zwi¹zane

z†tym problemy staraj¹
siÍ rozwi¹zaÊ producenci
uk³adÛw scalonych. Do

grona producentÛw
takich sterownikÛw

do³¹czy³ Microchip -
jego opracowania
przedstawiamy
w†artykule.

lub jego uszkodzenie. Rezys-
tor pomiarowy RSENSE (rys. 1)
tak powinien byÊ dobrany,
aby pod wp³ywem nominal-
nego pr¹du wystÍpowa³ na
nim spadek napiÍcia oko³o
0,5V.

Wentylator jest sterowany
przez tranzystor pobudzany
sygna³em impulsowym
o†czÍstotliwoúci 15Hz z†mo-
dulacj¹ szerokoúci impulsÛw
(PWM). Uk³ad scalony

TC652/3 pod wp³ywem tem-
peratury zmienia wspÛ³czyn-
nik wype³nienia sygna³u. Po-
niøej wewnÍtrznie ustalone-
go progu temperaturowego
wspÛ³czynnik ten jest ustalo-
ny na 40% i†wzrasta do 100%
w†szeúciu poúrednich stop-
niach. PrÛg temperaturowy
jest ustalony przez producen-
ta. Uk³ady s¹ oferowane dla
zakresÛw temperatury zawar-
tych w tab. 1.

Tab. 1.
Litera A B C D E F G
Temperatura oC 25 30 35 40 45 50 55
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WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1, C7: 220nF
C2...C6: 1000µF/25V
C9, C10: 220µF/25V
C8, C11: 100nF
Półprzewodniki
D1, D2: LED
M1: mostek prostowniczy 1A
U1: TDA8138A
Różne
Transformator TS12/004
B1: bezpiecznik 160mA
Zaciski laboratoryjne (4 szt.)
Włącznik miniaturowy (1 szt.)
Złącze śrubowe ARK2 (2 szt.)
Złącze śrubowe ARK3 (1 szt.)

Artyku³ publikujemy na podsta-
wie umowy z wydawc¹ miesiÍ-
cznika "Elektor Electronics".

Editorial items appearing on
pages 87...88 are the copyright
property of (C) Segment B.V.,
the Netherlands, 1998 which
reserves all rights.

Rys. 1.

Litery te wchodz¹ w†sk³ad
kodu zmÛwienia uk³adu.
Pierwsza litera oznacza prÛg
temperaturowy dla wspÛ³-
czynnika wype³nienia 40%,
a†druga 100%. Preferowane
s¹ nastÍpuj¹co oznaczone
uk³ady (652 i†653):
TC652 AC 25oC do 35oC
TC652 AE 25oC do 45oC
TC652 BE 30oC do 45oC
TC652 AG 25oC do 55oC

Uk³ad TC653 ma dodatko-
wy tryb wy³¹czenia (wspÛ³-
czynnik wype³nienia 0% za-
miast 40%). Uk³ady TC652
i†TC653 wyposaøono w†sygna-
lizacjÍ przekroczenia gÛrnego
progu temperaturowego o†10oC.

Uk³ad dzia³a przy napiÍ-
ciu zasilania od 2,8V do 5,5V
i†pobiera mniej niø 100µA
(nie licz¹c pr¹du pobierane-
go przez obci¹øenie do³¹czo-
ne do wyjúcia PWM).
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