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Przetwornica napięcia 12/220V
o mocy 150W, część 2
W drugiej czÍúci opisu
konstrukcji przetwornicy
12/220V autor zdradza
kilka "tajemnic" swojego
opracowania i dzieli siÍ
uwagami zwi¹zanymi
z uruchomieniem
i eksploatacj¹ urz¹dzenia.
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sprawi, øe impuls pr¹du ³adowania C13 powoduje wyst¹pienie stanu 1 na wejúciu zeruj¹cym przerzutnika D, a†tym
samym jego wyzerowanie.
DziÍki temu kaødorazowe
przerwanie zasilania spowoduje, iø wyjúcie 1 bÍdzie na
niskim poziomie, a†wyjúcie 2
na wysokim. Wtedy praca
przetwornicy jest moøliwa,
oczywiúcie pod warunkiem,
øe nie ma przeci¹øenia czy
zwarcia.

Uruchomienie
przetwornicy
Dlaczego przekaünik?
Przekaünik PK stanowi zabezpieczenie przed odwrotnym pod³¹czeniem napiÍcia
zasilania. W†sytuacji, gdyby
dosz³o do zamiany przewodÛw zasilaj¹cych i†nie by³oby
przekaünika, nietrudno zauwaøyÊ, iø przez diody D5
i†D6 oraz uzwojenie wtÛrne
transformatora pop³yn¹³by
pr¹d zwarcia. Dlatego obecnoúÊ PK, ktÛry zapobiega takiej sytuacji. Jednoczeúnie
prosty uk³ad, z³oøony z†elementÛw D13, R34 oraz D8 informuje zapalon¹ diod¹ D13,
øe zaciski zasilaj¹ce przetwornicÍ s¹ pod³¹czone odwrotnie.
Przekaünik stanowi takøe
element wykonawczy uk³adu
zabezpieczenia przed przeci¹øeniem lub zwarciem. Zabezpieczenie to tworz¹ uk³ady
US5 i†US6 wraz z†elementami towarzysz¹cymi. US5 to
uk³ad kontroli pr¹du p³yn¹cego przez obci¹øenie. Oznacza to, øe napiÍcie na jego
wyjúciu jest zaleøne od wartoúci pr¹du pobieranego przez
uk³ad przetwornicy. Sygna³em wejúciowym dla wzmacniacza operacyjnego jest spadek napiÍcia na Rb, ktÛry jest
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proporcjonalny do p³yn¹cego
przez Rb pr¹du. Rezystor Rb
wykonano samodzielnie z†kawa³ka przewodu o†przekroju
4mm2 i d³ugoúci 10 cm. W†sytuacji, gdy dojdzie do zwarcia
lub przeci¹øenia uk³adu przetwornicy, spadek napiÍcia na
Rb wzmocniony przez US5 daje na jego wyjúciu 6†napiÍcie
o wartoúci powyøej 5V. Z†wyjúcia wzmacniacza operacyjnego sygna³ trafia na wejúcie zegarowe przerzutnika D (US6),
powoduj¹c zmianÍ stanu
wyjúÊ Q†i†'Q na przeciwne. To
w³aúnie napiÍcie powyøej 5V
jest rozpoznawane jako logiczna jedynka przez przerzutnik
D, powoduj¹c zmianÍ stanu na
wyjúciach Q†i†'Q. Na wyjúciu
1 (US6) pojawia siÍ napiÍcie
zasilania, powoduj¹c úwiecenie diody LED D12, ktÛra sygnalizuje przeci¹øenie przetwornicy. Natomiast na wyjúciu 2 pojawia siÍ stan zera
logicznego (wartoúÊ napiÍcia
bliska wartoúci masy) i tym
samym przewodz¹cy tranzystor T8 blokuje pracÍ T7 oraz
przekaünika. Dalsza praca
uk³adu przetwornicy jest niemoøliwa. Dopiero wy³¹czenie
uk³adu i†ponowne za³¹czenie

Naleøy pamiÍtaÊ, iø przetwornica wytwarza niebezpieczne dla øycia i†zdrowia
napiÍcie 220VAC. Dlatego
wszelkich regulacji w†uk³adzie naleøy dokonywaÊ z†zachowaniem szczegÛlnej ostroønoúci. Do prawid³owego
uruchomienia przetwornicy
niezbÍdne bÍd¹: oscyloskop,
miernik uniwersalny oraz zasilacz regulowany. Oczywiúcie do pracy eksploatacyjnej
przetwornicy niezbÍdny bÍdzie akumulator.
Uruchomienie uk³adu rozpoczynamy od generatora
50Hz. Za pomoc¹ PR1 ustawiamy w³aúciw¹ czÍstotliwoúÊ przebiegu. Na kolektorze T1 powinniúmy uzyskaÊ
ten sam przebieg, lecz obrÛcony o†180o. Podobnie
w†przypadku tranzystora T2.
NastÍpnie moøemy przyst¹piÊ
do uruchomienia uk³adÛw
rÛøniczkuj¹cych (US2 i US3)
oraz stabilizatora 220V. Po od³¹czeniu T11 od uk³adÛw rÛøniczkuj¹cych, na bramki T9
i†T10 powinny trafiÊ impulsy
o†pe³nej szerokoúci tzn. 10ms.
Wtedy na uzwojeniu pierwotnym transformatora powinno
byÊ napiÍcie ok. 300V. Teraz
moøemy uruchomiÊ uk³ad sta-
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bilizatora napiÍcia 220V, ktÛrego zadaniem jest utrzymanie na wyjúciu przetwornicy
napiÍcia 220V niezaleønie od
obci¹øenia.
Potencjometrem montaøowym PR4 ustawiamy na wejúciu 3†US4 napiÍcie o†wartoúci 5,3V. Tak¹ sam¹ wartoúÊ
napiÍcia ustawiamy na wejúciu 2 US4 za pomoc¹ PR5.
Sprawdzamy pracÍ uk³adu
stabilizatora, obci¹øaj¹c przetwornicÍ rÛønymi mocami.
Jeúli stabilizator pracuje prawid³owo, to na wyjúciu przetwornicy zawsze bÍdzie 220V.
Do uruchomienia uk³adu zabezpieczenia akumulatora
przed roz³adowaniem niezbÍdny bÍdzie zasilacz z†moøliwoúci¹ regulacji napiÍcia.
Jeúli obniøymy napiÍcie zasilania do wartoúci 11,1V, to
poprawnie dzia³aj¹cy uk³ad
zabezpieczaj¹cy akumulator
powinien zablokowaÊ pracÍ
przekaünika. Po zwiÍkszeniu
wartoúci napiÍcia ponad
11,1V, przekaünik powinien
za³¹czyÊ siÍ, umoøliwiaj¹c
prace przetwornicy. Na koÒcu
uruchamiamy uk³ad zabezpieczenia przetwornicy przed
przeci¹øeniem czy zwarciem.
Obci¹øaj¹c uk³ad moc¹ rzÍdu
180..200W, ustawiamy PR6
tak, aby wzmocniony przez
US5 spadek napiÍcia na Rb
da³ na wyjúciu 6†US5 napiÍcie powyøej 5V, powoduj¹c
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prze³¹czenie stanu wyjúÊ Q
i†'Q przerzutnika D.

Uwagi koÒcowe
Na koniec kilka uwag dotycz¹cych uk³adu przetwornicy napiÍcia. Uk³ad stabilizatora charakteryzuje siÍ pewn¹
bezw³adnoúci¹. Oznacza to, øe
jeúli przetwornica jest obci¹øona pewn¹, ustalon¹ moc¹
i†dojdzie do gwa³townej zmiany obci¹øenia, to odpowiedü
uk³adu stabilizatora napiÍcia,
aby utrzymaÊ na wyjúciu 220V
bÍdzie wymaga³a pewnego
czasu. Spowodowane to jest
przez pojemnoúci C14 i†C15,
Jednak obecnoúÊ C14 i†C15
jest niezbÍdna dla stabilnej
pracy przetwornicy i†ich brak
powoduje, iø wzbudzaj¹ siÍ
uk³ady rÛøniczkuj¹ce. Poza
tym napiÍcie na wyjúciu przetwornicy moøe nieznacznie
rÛøniÊ siÍ od 220V, jednak
zmiany w†zakresie 220V-/+5V
nie powinny stanowiÊ problemu dla zasilanych urz¹dzeÒ.
W†uk³adzie stabilizatora znajduj¹ siÍ potencjometry montaøowe PR2 i†PR3. S³uø¹ one
do korekcji szerokoúci impulsÛw. Chodzi o†to, aby pracuj¹cy w†obwodach sprzÍøenia
zwrotnego uk³adÛw rÛøniczkuj¹cych tranzystor T11 powodowa³ tak¹ sam¹ zmianÍ
szerokoúci impulsu, zarÛwno
w†jednym, jak i†w†drugim
uk³adzie rÛøniczkuj¹cym.

Kolejna uwaga dotyczy
uk³adu zabezpieczenia przed
przeci¹øeniem czy zwarciem.
NiektÛre urz¹dzenia, np. telewizory, w†momencie za³¹czania pobieraj¹ wiÍksz¹ moc niø
150W, powoduj¹c zadzia³anie
uk³adu przeci¹øeniowego.
ZwiÍkszony pobÛr pr¹du przez
niektÛre urz¹dzenia w†momencie za³¹czania spowodowany
jest przez wewnÍtrzn¹ pojemnoúÊ uk³adÛw zasilaj¹cych odbiornik. St¹d zwiÍkszony
ìapetytî na pr¹d tego typu
urz¹dzeÒ, pomimo iø ich moc
znamionowa jest niøsza. Naleøy o†tym pamiÍtaÊ. Dlatego
przy za³¹czaniu np. telewizora
o†mocy 60W pierwsze prÛby
uruchomienia odbiornika bÍd¹ powodowa³y zadzia³anie
uk³adu przeci¹øeniowego. Jednak trzecia czy czwarta prÛba,
kiedy to pojemnoúci wewnÍtrzne odbiornika bÍd¹ juø czÍúciowo na³adowane spowoduje,
øe pobÛr pr¹du bÍdzie mniejszy i†uk³ad przeci¹øeniowy nie
zadzia³a. Tak¹ niedogodnoúÊ
moøna wyeliminowaÊ. Zmiana
w uk³adzie moøe polegaÊ na
tym, øe uk³ad przeci¹øeniowy
i†ochronny przed zwarciem
bÍd¹ oddzielone. Wtedy uk³ad
przeci¹øeniowy bÍdzie dzia³a³
z†pewnym opÛünieniem,
umoøliwiaj¹c bezproblemowy
start urz¹dzeÒ pobieraj¹cych
w†momencie za³¹czania wiÍkszy pr¹d.

Na koniec o†zastosowanym w†uk³adzie przetwornicy
transformatorze. Jest to transformator toroidalny maj¹cy
ma³e rozmiary i†wiÍksz¹
sprawnoúÊ niø transformator
klasyczny. NapiÍcie uzwojenia wtÛrnego wynosi 2x12V,
natomiast pierwotnego 300V,
moc 150W. W†handlu takiego
transformatora nie znajdziemy, dlatego musimy wykonaÊ
go we w³asnym zakresie lub
nieco zmodyfikowaÊ dostÍpne w†sprzedaøy. Autor projektu zastosowa³ to drugie rozwi¹zanie. Jeúli dla kogoú moc
przetwornicy 150W jest niewystarczaj¹ca, istnieje oczywiúcie moøliwoúÊ zastosowania transformatora o†wyøszej
mocy 200 czy 350W. Naleøy
jednak pamiÍtaÊ, iø przetwornica przy takiej mocy bÍdzie
pobiera³a wiÍkszy pr¹d z†akumulatora, oraz o†tym, aby inaczej ustawiÊ prÛg zadzia³ania
uk³adu zabezpieczenia przed
przeci¹øeniem (potencjometrem PR6).
Ostatnia juø uwaga dotyczy przewodÛw zasilaj¹cych
przetwornicÍ, ktÛre powinny
byÊ jak najkrÛtsze ze wzglÍdu
na to, iø przy duøym pr¹dzie
na d³ugich przewodach powsta³by zbyt duøy spadek napiÍcia. Z akumulatora jest
bowiem pobierane ponad 15A
pr¹du.
Micha³ Cembrzyñski
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