Laboratorní zdroj
KAZ 2
0 a 40 V/0 a 2 A
Josef Mach
Kvalitní stabilizovaný zdroj s moností regulace výstupního napìtí a proudu patøí k základní výbavì bastlíøských koutkù i profesionálních laboratoøí. Z vlastní zkuenosti vím (a mnozí mi jistì dají
za pravdu), e èastým pùvodcem nestabilní funkce obvodù a náhlých odchodù souèástek je nevhodný napájeè.
Návodù ke stavbì zdrojù bylo ji
uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí
pracuje vìtinou bez problémù, horí
je to s indikací proudového omezení a
regulací výstupního proudu. Pøed zapoèetím vlastního vývoje jsem odzkouel zdroje popsané v lit. [1 a 3]. Nejlepí stabilitu výstupního napìtí a
proudu vèetnì spolehlivé indikace
proudového omezení mìl zdroj KAZ,
uvedený v lit. [1].
Jeho regulaèní obvod jsem upravil
pro rozsah výstupního napìtí 0 a 40 V
a proudu 0 a 2 A. Zdroj je dále vybaven obvodem, zmenujícím výkonovou
ztrátu koncového tranzistoru, digitálním panelovým mìøidlem s pøevodníkem ICL7107 a inteligentním elektronickým pøepínaèem mìøených
velièin.

Základní technické údaje
Napájení:
230 V, max. 100 VA.
Výstupní napìtí:
0 a 40 V.
Výstupní proud:
0 a 2 A.
Zvlnìní a um:
<5 mV
pøi U2 = 30 V a I2 =2 A.
Indikace proudového omezení: LED.
Mìøení U2, I2:
Digitální mìøidlo s ICL7107.
Pøesnost mìøení:
typ. 1 %.

Popis obvodù
laboratorního zdroje
Blokové schéma zdroje je na obr. 1.
Støídavé napìtí ze sekundárního vinutí I. transformátoru TR1 je pøivedeno
na vstup FILTRU, z jeho výstupu vedeme usmìrnìné a vyhlazené napìtí
U1 ke kolektoru výkonového tranzistoru T1 na desce REGULACE. Regulaèní obvod je øeen jako plovoucí,
díky tomu lze výstupní napìtí U2 regulovat ji od nulové úrovnì a jeho
maximum není omezeno napájecím
napìtím øídicího obvodu IC1. Nevýhodou tohoto øeení je potøeba dalího
sekundárního vinutí (II.), které zajiuje napájení regulaèních obvodù.
K napájení elektronického pøepínaèe vstupního filtru, mìøicího modulu
GATE a digitálního mìøidla slouí vinutí III. transformátoru TR1. Pro lepí
pøedstavu jsou vechna vinutí transformátoru znázornìna na obr. 2.
Z obrázku vyplývá, e transformátor pøedstavuje nákladnou a tìko dostupnou souèástku, jedinou v celém
zdroji. Sám jsem pouil dva transformátory s paralelnì spojenými primárními vinutími. U jednoho z nich jsem
vyuil sekundární vinutí 2x 20 V s vyvedeným støedem - jedná se o výpro-

Obr. 1.
Blokové schéma zdroje

dejní kus, pùvodnì urèený k napájení
výkonového zesilovaèe, snad AZS
222. Ve výprodeji mùeme najít transformátor s oznaèením 9WN 668 89
s vinutími 18 V/ 1,8 A a 2x 10,6 V/2,7 A,
který lze také s úspìchem pouít. Dalí moností je koupì toroidního transformátoru, ale pozor: èíslo u nìj pøiloené není letopoèet, ale cena!
V krajním pøípadì mùeme pouít
i transformátor s jednoduchým sekundárním vinutím 30 V/2 A za cenu
meního napìtí na výstupu zdroje a
vìtí výkonové ztráty koncového tranzistoru, viz Moné úpravy zdroje.
Druhý transformátor, zajiující pomocná vinutí II. a III., jsem získal demontáí ze starého èernobílého televizoru a odvinutím nìkolika závitù ze
sekundárních vinutí (pùvodnì 12 a
25 V); mùeme jej vak nahradit bìným typem 230 V/2x 12 V/5 VA, i kdy
vinutí III. bude digitálním mìøidlem zatíeno na doraz.
K pohodlnému nastavení výstupního napìtí U2 slouí dva lineární potenciometry - PU2A, který umoòuje hrubé nastavení v rozsahu 0 a 36 V a
potenciometr PU2B, kterým lze výstupní napìtí jemnì doladit v rozmezí 0
a 4 V (popø. 0 a 2 V). Vyí komfort
obsluhy dosáhneme s desetiotáèkovým potenciometrem - mne vak odradila jeho cena.
Výstupní proud regulujeme logaritmickým potenciometrem PI2 v mezích
0 a 2 A. Omezení výstupního proudu
indikuje LED HL2.
Výstupní napìtí a proud mìøíme jediným panelovým mìøidlem DPM-UI.
Rezistor R5 na desce REGULACE, na
kterém vzniká úbytek napìtí úmìrný
výstupnímu proudu (viz obr. 4), je vloen v kladné vìtvi zdroje  mìøidlo
proudu bychom proto museli napájet
z dalího (v poøadí u ètvrtého) vinutí
transformátoru TR1!
Z tohoto dùvodu je mìøidlo doplnìno úrovòovým pøevodníkem  modulem GATE, zajiujícím zdvojnásobení
vzorkù výstupního napìtí a proudu
(resp. úbytku napìtí na snímacím rezistoru R5), odebraných z mìøicích

Obr. 2. Pouitý transformátor a
parametry vinutí
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výstupù U a I modulu REGULACE.
Modul GATE dále vytváøí napájecí napìtí pro panelové mìøidlo a umoòuje
snadnou volbu mìøené velièiny tlaèítkem TL. Po kadém zapnutí zdroje
zobrazí displej mìøidla výstupní napìtí. Dìje se tak i v pøípadì, e jsme pøed
vypnutím mìøili proud. K zavedení této
funkce mì inspirovala zkuenost se
zdrojem KAZ podle [1], kde k volbì mìøené velièiny slouil mechanický pøepínaè. Zapnul jsem zdroj a neviml
jsem si, e mìøím výstupní proud. Údaj
na mìøidle nevinnì pøeblikával mezi
hodnotami 000-001, co mì pøimìlo ke
zvìtování napìtí zdroje. Svùj omyl
jsem si uvìdomil a poté, co se rozsvítila kontrolka proudového omezení
a pøipojený obvod se promìnil v dýmovnici. Jen se smìjte, vám se díky
popsanému modulu GATE nic takového nestane!

Panelové mìøidlo vyuívá integrovaný obvod ICL7107 v obvyklém zapojení. Mìøenou velièinu zobrazuje tøímístný displej (obr. 6), ètvrtý displej
slouí k indikaci parametru, napø.
u 12.0 nebo i 0.56.

Funkce jednotlivých modulù
Relé RE1, osazené v modulu FILTR
(obr. 3), pøipojí na vstup usmìròovacího mùstku M1 buï polovinu sekundárního vinutí I. síového transformátoru,
nebo celé vinutí podle velikosti napìtí
na vstupu A. Obvod ovládající relé spolupracuje s regulaèní deskou a významnì pøispívá k omezení výkonové
ztráty regulaèního tranzistoru, jak vyplyne z dalího popisu. Rezistor R4 je
tøeba zvolit podle napìtí na kondenzátoru C6 a proudu cívky relé RE1. Mùstek M1 je doplnìn kondenzátory C1 a

Obr. 3. Zapojení filtraèního obvodu
s elektronickým pøepínáním výstupního napìtí

Obr. 4. Zapojení regulaèních obvodù zdroje
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C4, které potlaèují ruení vznikající
v okamiku spínání èi vypínání jednotlivých diod. Tímto zpùsobem je rovnì
oetøen mùstek M na desce REGULACE i usmìròovací diody D1 a D2 v modulu GATE. Napìtí usmìrnìné mùstkem M1 je vyhlazeno kondenzátorem
C5 a pøivedeno na vstup modulu REGULACE (obr. 4).
Regulaèní obvody jsem s drobnými
úpravami pøevzal z [1]. Abych dosáhl
výstupního proudu 2 A bez vìtích
úprav elektronické pojistky zdroje (IC2,
T2), zmenil jsem odpor snímacího rezistoru R5 na 0,5 Ω (pùvodnì 1,1 Ω).
Na tomto rezistoru vzniká úbytek
napìtí úmìrný výstupnímu proudu
zdroje, který vyuívá obvod proudového omezení a modul GATE k mìøení
odebíraného proudu. Snímací rezistor
R5 jsem zhotovil z odporového drátu
navinutého na tìlísku estiwattového
rezistoru. Mùeme pouít i bìnì dostupný drátový rezistor 0,56 Ω/5 W, ten
je vak ménì odolný vùèi proudovým
nárazùm pøi zkratu zdroje a snadno se
pøeruí. Kromì toho mívají bìné drátové rezistory dosti velký teplotní souèinitel odporu, který mùe zpùsobit
velkou chybu pøi mìøení proudu. Pøi
výstupním proudu 2 A vzniká na R5
úbytek napìtí 1 V, který vedeme z dìlièe R7, R8 na vstup modulu GATE.
Trimr P5 slouí ke kompenzaci
proudu tekoucího pøes potenciometry
PU2A a PU2B, aby nebyl tento proud
zobrazován na displeji panelového mìøidla.
Prùbìh regulace výstupního proudu je nejpøíznivìjí s logaritmickým potenciometrem PI2 v kombinaci se stabilním paralelním rezistorem R26.
Zmìnou odporu R26 mùeme (pøi
PI2 na maximum) mìnit výstupní proud
elektronické pojistky v irokých mezích, v mení míøe lze toté provést
trimrem P4. Minimální výstupní proud
pøi nulovém odporu PI2 se blíí 0 mA.
Chceme-li definovat jeho velikost
(napø. 10 mA), pøeruíme na desce

regulace (obr. 10) spoj mezi R19 a PI2
a do místa pøeruení vloíme ze strany spojù rezistor, kterým nastavíme
minimální velikost výstupního proudu.
Regulaci výstupního napìtí (a také
pøechod zdroje do reimu proudového
omezení) zajiuje integrovaný obvod
IC1 typu LM723CN (MAA723CN).
K nastavení ádaného napìtí na výstupu zdroje slouí lineární potenciometry PU2A (hrubì) a PU2B (jemnì).
Má-li PU2B odpor 1 kΩ, lze výstupní
napìtí dolaïovat v mezích 0 a 4 V.
Mùeme pouít i potenciometr s odporem 500 Ω a výstupní napìtí jemnì
regulovat v mezích 0 a 2 V. Maximální napìtí zdroje nastavíme trimrem P3.
V mém pøípadì jsem nastavil 40 V.
Jsou-li oba potenciometry nastaveny
na minimum, je výstupní napìtí nulové; není-li tomu tak, oetøíme potenciometry sprejem KONTOX (i malý pøechodový odpor staèí k posuvu
výstupního napìtí od nuly) a pøípadné
zbytkové napìtí na výstupu (øádu jednotek a desítek mV) odstraníme pøipojením rezistoru vhodné velikosti paralelnì k R15 èi R16 ze strany spojù
desky.
Vzorek výstupního napìtí pro modul GATE odebíráme z výstupu dìlièe
R9/R10.
V pùvodním zapojení zdroje byl jako
regulaèní tranzistor pouit Darlington
KD367. Nahradil jsem jej typem
BDW83D (120 V, 15 A, 120 W). Regulace napìtí i proudu pracovala dobøe,
ale náhodný zkrat na výstupu zdroje
(pøi vstupním napìtí asi 56 V) mìl za
následek prùraz tranzistoru.
Aby byl zdroj skuteènì zkratuvzdorný, nahradil jsem Darlingtonovu dvojici dvìma externími tranzistory  T0
typu BD711 a T1 typu KD503 (2N5038
nebo 2N3055 v pouzdru TO3). Pøídavný rezistor R0 zlepuje stabilitu zdroje
pøi výstupním napìtí øádu desetin voltu. Tranzistor KD503 se mi znièit nepodaøilo ani déletrvajícím zkratem.
Zatíení regulaèního tranzistoru
zmenuje obvod, ovládající relé RE1
na desce FILTRU (obr. 3). Souèasnì
se zvìtuje odolnost zdroje. Sekundární vinutí I. transformátoru TR1 má vyvedený støed. Je-li napìtí na vstupu A
mení ne asi 18,5 V, relé RE1 pøipojí
vstup diodového mùstku do støedu vinutí I. na vývod Y. Výstupní napìtí U1
je pak 28 V. Pøi výstupním proudu 2 A
napìtí U1 poklesne zhruba o 5 V a
ztrátový výkon regulaèního tranzistoru
nepøesáhne 46 W. Pokles napìtí závisí na kapacitì kondenzátoru C5 a vnitøním odporu pouitého transformátoru.
Øídicí napìtí odebíráme na svorkách A mezi emitorem koncového tranzistoru a zemí na desce REGULACE.
Zvìtí-li se toto napìtí nad 18,5 V, objeví se na bìci trimru P1 (obr. 3) napìtí postaèující k sepnutí tranzistoru
T1. Sepne relé RE1 a mùstek M1 je
nyní pøipojen k celému vinutí I. (vývod
X) a napìtí U1 se zvìtí na 56 V.
Sepnutí relé je indikováno LED D2.
Nejvìtí ztráty na koncovém tranzis-

Obr. 5.
Schéma modulu
GATE

toru vznikají pøi napìtí kolem 20 V. Tehdy mùe ztrátový výkon dosáhnout a
60 W. Zkratuje-li se pøi tomto napìtí
zdroj, zmení se napìtí na svorkách A
desky REGULACE na maximálnì 1 V
(úbytek na R5 ), relé RE1 spojí mùstek M1 se støedem vinutí I. a ztrátový
výkon regulaèního tranzistoru se
zmení pod 50 W.
Bez elektronického pøepínaèe sekundárního vinutí transformátoru by se
kolektorová ztráta tranzistoru mohla
zvìtit a na 100 W.
Úroveò napìtí Uon, pøi které sepne
relé, si mùeme zvolit podle pouitého
transformátoru tak, aby výstupní napìtí
U1 (je-li kontakt RE1 v poloze Y) bylo
alespoò o 8 V vìtí ne Uon. Stabilitu
pøeklápìní zvìtuje pomìrnì velká
hystereze obvodu.
Pomocný obvod FILTRU je napájen
z vinutí III. TR1 spolu s modulem
GATE. Sdílení napájecího napìtí je
moné díky optoèlenu OP1.

Mìøicí modul GATE
GATE je øídicí modul pro mìøení výstupního napìtí a proudu zdroje. Zajiuje napájecí napìtí pro digitální voltmetr, volí mìøené velièiny a zpracovává
vzorky výstupního napìtí a proudu,
odebrané z výstupù U (Lo , Hi) a I (Lo,
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Hi) regulaèní desky. Schéma zapojení
modulu GATE je na obr. 5.
Modul sdílí napájecí vinutí III. TR1
spolu s elektronickým pøepínaèem FILTRU. Pøi pohledu na blokové schéma
(obr. 1) se napájení obou modulù jeví
zbyteènì komplikované  rezistor R4
FILTRU by staèilo pøipojit na kladný pól
kondenzátoru C2 v modulu GATE, ale
pak bychom nemohli oivovat moduly
nezávisle na sobì. Pøívody k usmìròovacím diodám v uvedených modulech oznaèené køíkem pøipojíme k jednomu konci vinutí III. TR1. Jejich
zámìna mùe mít za následek pronikání ruení do spoleèné zemì a nestabilitu mìøení.
Napájecí napìtí pro modul GATE a
digitální mìøidlo získáme na výstupech
stabilizátorù IC1 a IC2. Stabilizátor IC1
opatøíme chladièem.
K volbì mìøené velièiny slouí tlaèítko TL1 na vstupu obvodu IC4. Tento vstup je vybaven Schmittovým klopným obvodem, umoòujícím snadné
potlaèení zákmitù tlaèítka obvodem
s R14, R15 a C14. Vdy po zapnutí je
IC4 vynulován èlenem R16, C15 a na
jeho výstupu Q0 je úroveò L.
Tranzistor T1 je uzavøen a kontakty
relé RE2 zaujímají polohu, naznaèenou ve schématu. Díky tomu pøichází
na vstup mìøicího zesilovaèe IC3 vzo-

ky u, i odpovídající mìøené velièinì.
Objeví-li se na vstupu pøevodníku záporné napìtí max. -0,6 V (co se mùe
stát pøi oivování regulaèní desky zdroje), rozsvítí se desetinná teèka displeje HD1A, nahrazující znak , jen by
v kombinaci se znakem u vytvoøil nesmyslný ètvereèek.
Napájení pro mìøidlo odebíráme
z modulu GATE.

Obr. 6.
Zapojení digitálního
panelového mìøidla

rek výstupního napìtí zdroje, odebraný ze svorek U Hi a U Lo regulaèní
desky. Napìtí na výstupu zesilovaèe
pak èíselnì odpovídá výstupnímu napìtí zdroje.
Tranzistory T1 a T4 mimo jiné i pøepínají desetinné teèky displejù mìøidla a podle mìøené velièiny aktivují znaky u a i pøed zobrazeným èíslem.
Po stisku tlaèítka bude výstup Q0
IC4 ve stavu H, sepne tranzistor T1
ovládající relé a na vstup zesilovaèe
IC3 je pøiveden úbytek napìtí ze svorek I Hi a I Lo regulaèní desky, úmìrný
výstupnímu proudu zdroje. Displej
mìøidla nyní zobrazí pøed èíselnou
hodnotou znak i. Rezistor R1 je tøeba
zvolit podle napìtí na kondenzátoru C2
a proudu cívky relé RE2.
Jak u bylo uvedeno, vdy po zapnutí zdroje se vynuluje klopný obvod
IC4 a displej zobrazí nastavené napìtí. Je tomu tak i v pøípadì, e jsme pøed
vypnutím zdroje mìøili proud. Pouití
mìøicího zesilovaèe IC3 si vynutil malý
odpor snímacího rezistoru R5 na desce REGULACE. Pøi prùchodu proudu
2 A odporem 0,5 Ω vznikne úbytek
napìtí 1 V. Po dvojnásobném zesílení
tohoto úbytku získáme na výstupu IC3
napìtí èíselnì odpovídající výstupnímu proudu zdroje a to pak mìøíme digitálním voltmetrem.
Pøi mìøení výstupního napìtí je vzorek odebraný ze svorek U Hi a U Lo regulaèní desky rovnì dvakrát zesílen.
Tomu odpovídá ponìkud neobvyklý
dìlicí pomìr R9/R10 na desce REGULACE  pøiblinì 1:20.
Uvedené øeení má tu nevýhodu, e
maximální výstupní napìtí zdroje omezuje rozkmit napìtí na výstupu mìøicího zesilovaèe, který se pøi napájení 5 V
a výstupním napìtí zdroje nad 40 V ji
mùe dostat do saturace.

Výbìr souèástek
a stavba zdroje

pøedstavuje klasickou aplikaci pøevodníku ICL7107.
Pùvodnì jsem chtìl pouít voltmetr
popsaný v [2], ale vadila mi pøíliná
závislost namìøeného údaje na napájecím napìtí +5 V. K jejímu potlaèení
pøispívá doplnìný stabilizátor IC2 typu
LM317L, z jeho výstupu (1,25 V) odvozujeme trimrem P a rezistorem R6
referenèní napìtí pøevodníku.
Základní rozsah obvodu ICL7107
bez dìlièe R1, R2 je 2 V; trimrem P
nastavíme citlivost obvodu. Mìøená
velièina je zobrazena na tøech místech
displeje, na displeji HD1A svítí jen zna-

Pouité rezistory musí být pøesné a
stabilní, doporuèuji metalizované provedení vel. 0207 s povolenou ztrátou
0,6 W. O snímacím rezistoru R5 na
desce REGULACE jsem se zmínil v popisu uvedeného modulu. Odporový
drát bývá bìnì ke koupi, ale ne kadý lze pájet (napø. KANTHAL). Kondenzátory, u nich za údajem kapacity následuje písmeno /F (viz schéma) jsou
fóliové s rozteèí vývodù 5 mm pro napìtí 63 V. Kondenzátory C1 a C4
v modulu FILTR je vhodné zvolit na
provozní napìtí 100 V. LED D2 je
s malým pøíkonem a slouí pouze k indikaci vìtího výstupního napìtí FILTRU po pøepnutí relé RE1. Na místì
diod pøipojených paralelnì k cívkám
relé mùeme pouít i 1N4148.
Pøed stavbou zdroje si opatøíme
transformátor a zmìøíme napìtí jeho
sekundárních vinutí. Vinutí I. nesmí
dávat vìtí napìtí ne 2x 21 V, jinak
bychom pøekroèili povolené napìtí filtraèního kondenzátoru C5. Napìtí se-

Digitální panelové mìøidlo
DPM - UI
Schéma zapojení panelového mìøidla je na obr. 6. Uvedené zapojení

Obr. 7 a 8. Deska s plonými spoji modulu FILTR v mìøítku 1:1
a rozmístìní souèástek na desce
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kundárního vinutí II. mùe být v mezích 12 a 20 V bez vlivu na funkci
zdroje, u vinutí III. postaèí napìtí 10
a 14 V, pøi vìtím napìtí se zbyteènì

zvìtuje ztráta stabilizátorù napájejících moduly GATE a DPM.
Kapacitu filtraèního kondenzátoru
C5 není vhodné pøíli zvìtovat  prou-

Obr. 9 a 10. Deska s plonými spoji modulu REGULACE v mìøítku 1:1
a rozmístìní souèástek na desce

Obr. 11. Deska s plonými spoji modulu GATE v mìøítku 1:1
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dové pièky pøi jeho nabíjení ohroují
diodový mùstek. Nezapomínejme, e
pokles napìtí na tomto kondenzátoru
pøi zátìi zpùsobuje také vnitøní odpor
pouitého transformátoru.
Kdo neseene tranzistor KD503,
mùe jej nahradit typem 2N5038
(150 V, 20 A, 140 W) èi 2N3055 (100 V,
15 A, 115 W). Lze pouít i jiné typy,
nedoporuèuji vak tranzistory v pouzdru TO220  hùøe se chladí a mají
mení ztrátový výkon oproti kovovému
pouzdru TO3.
Pøi oivování ji musí být regulaèní
tranzistor umístìn na chladièi. U chladièe platí zásada  èím vìtí, tím lepí.
Snadno a levnì jej mùeme získat
z vraku nìjakého výkonného zaøízení
(zesilovaèe, zdroje). Nemáme-li tuto
monost, musíme chladiè koupit. Velký
výbìr nabízí napø. GES ELECTRONICS.
Desky s plonými spoji jednotlivých
modulù zdroje jsou na obrázcích 7 a
15. Indexy souèástek modulu GATE
jsou rozmístìny ponìkud chaoticky (viz
obr. 5 a 12) v dùsledku neustálého
pøedìlávání tohoto modulu.
Nejpracnìjí bude zhotovení panelového mìøidla (obr. 13 a 15). Deska
mìøidla je pomìrnì hustá. Pøed osazením souèástek je dobré zkontrolovat
spoje ohmmetrem. Pro dosaení minimálních rozmìrù jsou displeje osazeny ze strany spojù podle obr. 15, umístìní desetinných teèek oznaèuje nápis
dt. Obvod ICL7107 je velmi náchylný
ke znièení elektrostatickým nábojem.
Pouijeme pro nìj precizní objímku
DIL40, kterou osadíme jako první, døíve ne displeje! Máme-li desky osazeny, pøistoupíme k jejich oivení.
Dokonèení v pøítím èísle, kde naleznete popis oivení zdroje a rozmístìní
souèástek na deskách modulu GATE
a èíslicového mìøidla a seznam souèástek.

Obr. 13. Deska s plonými spoji
èíslicového mìøidla v mìøítku 1:1

Laboratorní zdroj KAZ 2
0 a 40 V/0 a 2 A
Josef Mach
(Dokonèení)

Oivení zdroje
Nejprve oivíme desky FILTR a
REGULACE, jejich vzájemné propojení znázoròuje blokové schéma na
obr. 1. Pøed zapoèetím práce umístíme regulaèní tranzistor T1 na chladiè.
Trimr P1 v modulu FILTR nastavíme na
minimum (k zemnímu konci) a potenciometr PI2 na desce REGULACE do
støedu odporové dráhy. Po zapnutí
zdroje LED D2 v modulu FILTR nesvítí
a napìtí U1 na vstupu regulaèní desky bude (podle pouitého transformátoru) asi 28 V. Pøi otáèení potenciometry PU2A a PU2B se ji musí mìnit
napìtí na výstupu zdroje od nuly do
velikosti napìtí U1. Je-li výstupní napìtí trvale maximální, mohou být pøerueny pøívody k potenciometrùm
PU2A a PU2B èi proraený tranzistor
T0 nebo T1.
Po odstranìní pøípadné závady nastavíme výstupní napìtí 18,5 V a trimr
P1 na desce FILTR nastavíme tak, aby
sepnulo relé RE1. Napìtí U1 se zvìtí
na 56 V, co je indikováno rozsvícením
diody D2.
Nyní ovìøíme funkci elektronické
pojistky. K výstupu zdroje pøipojíme
pomocný miliampérmetr v sérii s rezistorem o takovém odporu, aby jím
procházel proud alespoò 10 mA. Otoèíme-li høídel potenciometru PI2 na minimum, je tento proud dostaèující
k aktivaci pojistky, pøi ní se rozsvítí
LED HL2.
Pak pøepneme rozsah mìøidla na
10 A, pøipojíme zátì s mením odporem a vìtí výkonovou ztrátou (rezistor, autoárovky atd., v krajním pøípadì zkratujeme výstupní svorky),
plynule zvìtujeme výstupní proud
potenciometrem PI2 a jeho maximum
nastavíme trimrem P4 nebo zmìnou
odporu R26 na 2 a 2,3 A  víc jsem
nezkouel.
Vstupní napìtí U1 by mìlo být alespoò o 5 V vìtí ne maximální výstupní napìtí, aby je regulaèní obvod spolehlivì udrel. Osvìdèil se mi tento
postup: Potenciometry PU2A a PU2B
nastavíme výstupní napìtí asi 25 V a
pøipojíme takovou zátì, aby jí procházel maximální výstupní proud. Pøi tomto proudu zmìøíme vstupní napìtí U1,
v mém pøípadì asi 46 V. Jakmile
máme zmìøeno, odpojíme zátì, od
namìøeného údaje odeèteme 5 V a
toto napìtí pak mùeme nastavit trimrem P3 na výstupu zdroje pøi vytoèení
potenciometrù PU2A a PU2B na ma-

ximum. Mìjme na pamìti, e pøi výstupním napìtí nad 40 V se mùe zahltit mìøicí zesilovaè v modulu GATE.
Poznámka: Popsané nastavení
komplikuje obtíná dostupnost vhodné zátìe  vyhovuje cokoliv s odporem do 10 Ω a výkonovou ztrátou
50 W. V nouzi mùeme pouít i bìný
rezistor 10 Ω/15 W, mìøit vak musíme velice rychle (nìkolik sekund), aby
pøetíený rezistor neshoøel. Zátì nelze nahradit zkratem  pùsobením
elektronického pøepínaèe na desce
FILTR by se napìtí U1 ihned zmenilo
na asi 28 V!
Nestaèí-li k nastavení maximálního
výstupního napìtí rozsah trimru P3,
vymìníme potenciometr PU2A za jiný
s odporem 25 kΩ, k jeho krajním vývodùm pøipájíme rezistor 15 a 22 kΩ
podle potøebného pøírùstku výstupního napìtí.
Na závìr jetì zkontrolujeme výstupní napìtí zdroje pøi potenciometrech
PU2A a PU2B v poloze minimum. Pøi
pouití stabilních rezistorù a kvalitních
potenciometrù by mìlo být pouze nìkolik milivoltù. Vìtí odchylku vyrovnáme pøipojením rezistoru vhodné velikosti paralelnì k R15 nebo R16. Je toti
tøeba, aby odporové dìlièe R15/R16 a
R13/R14 mìly shodný dìlicí pomìr.
Minimální výstupní proud zdroje
není pøesnì definován, pohybuje se
v øádu jednotek mA. Kdo poaduje
pøesné nastavení tohoto proudu, pøeruí na desce s plonými spoji modulu

REGULACE spoj mezi R19 a PI2 a do
místa pøeruení (na obr. 10 oznaèeno
køíkem) pøipájí ze strany spojù trimr
150 a 220 Ω, kterým nastaví minimální výstupní proud zdroje. Pro zlepení
stability nastaveného minimálního
proudu doporuèuji nahradit trimr pevným odporem.
Tím je nastavení regulaèních obvodù zdroje skonèeno a mùeme pøistoupit k oivení modulù GATE a DPM.
K vzájemnému propojení tìchto
modulù a jejich navázání k regulaèním
obvodùm je nejvhodnìjí plochý víceilový kabel. Pozor! Zem panelového
voltmetru je s modulem GATE spojena ji napájecím vodièem 0 V. Abychom se vyvarovali zemní smyèky,
nebudeme pøipojovat zem ke vstupu
IN- mìøidla (viz obr. 1)!
Pøed osazením pøevodníku ICL7107
doporuèuji zkontrolovat napájecí napìtí
panelového mìøidla. Jsou-li v poøádku,
umístíme obvod do objímky, trimry na
deskách mìøidla a GATE nastavíme do
støední polohy a po zapnutí zdroje bude
pøi správném propojení modulù na displeji mìøidla zobrazen údaj u00.0. Po
stisku tlaèítka TL1 na modulu GATE se
na displeji objeví i0.00. Zobrazená èísla mohou být i jiná, voltmetr jetì není
zkalibrován, take pouze ukazuje.
Mìøicí zesilovaè na modulu GATE
musíme nejprve vynulovat. Vstup 3 IC3
spojíme se zemí a na výstup OUT DPM
pøipojíme voltmetr. Trimrem P1 nastavíme na výstupu nulové napìtí. Pak
odpojíme vstup IC3 od zemì.
Panelové mìøidlo doporuèuji kalibrovat v rámci jednoho rozsahu kontrolního voltmetru, nebo pøi zmìnì rozsahu se uplatní odchylka vstupního
dìlièe. Na výstup zdroje pøipojíme
pøesný voltmetr a nastavíme zde napìtí 10,0 V. Tlaèítkem TL1 zvolíme
mìøení výstupního napìtí a trimrem P
na desce mìøidla nastavíme na displeji
údaj u10.0. Není-li to moné, zmìníme odpor rezistoru R2. Tento postup
opakujeme pro výstupní napìtí 19,0 V.

Obr. 12. Rozmístìní souèástek na desce modulu GATE.
Deska s plonými spoji byla otitìna v PE 7/02
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Poté zvolíme tlaèítkem TL1 mìøení
výstupního proudu a na výstup zdroje
pøipojíme zátì v sérii s kontrolním
ampérmetrem. Regulací výstupního
napìtí nebo proudovým omezením nastavíme proud tekoucí zátìí na
0,25 A. Trimr P2 na desce GATE nastavíme tak, aby se velikost proudu
zobrazila na displeji ve tvaru i0.25. Nastavení opakujeme pro jiné výstupní
proudy, napø. 0,5 A, 1 A ...
Pøesnost mìøení výstupního proudu ovlivní zejména teplotní souèinitel
odporu snímacího rezistoru R5 na desce REGULACE, který se prùchodem
proudu zahøívá, zvìtuje svùj odpor a
v dùsledku toho se neúmìrnì zvìtuje údaj o namìøeném proudu.
Pøi odpojené zátìi a maximálním
výstupním napìtí musí displej mìøidla
zobrazit údaj i0.00. Pøípadnou odchylku vykompenzujeme trimrem P5 na
desce REGULACE.

2. Regulace výstupního proudu v mezích 0 a 1 A.
Tato varianta umoòuje sestavit
úsporný zdroj, u kterého pouijeme
k mìøení napìtí a proudu ruèková mìøidla ze uplíkových zásob. Ampérmetr vloíme napø. do emitoru koncového tranzistoru, voltmetr pøipojíme
k výstupním svorkám zdroje. V dùsledku toho odpadají moduly GATE a DPM.
Na regulaèní desce vynecháme R7 a
R10, R20 a P5. Dále zmìníme odpor
snímacího rezistoru R5 na 1 Ω, se zatíením minimálnì 2 W a maximum
výstupního proudu nastavíme trimrem
P4 nebo zmìnou odporu R26 na desce REGULACE.
Zkuení konstruktéøi mohou upravit
zapojení modulù GATE a DPM pro displej LCD, jeho aplikace výraznì
zmení spotøebu mìøidla.

Moné úpravy zdroje

Mechanické provedení ponechám
na úvaze, monostech a zruènosti kadého konstruktéra. Rozmìry krabièky
závisí pøedevím na velikosti pouitého
transformátoru. Já jsem zdroj umístil
do plastové krabièky KP14 s vìtracími
otvory. Moduly jsou díky plechovým
úhelníkùm umístìny nastojato, displej
panelového mìøidla prochází ètverhranným otvorem v subpanelu naproti
stejnému otvoru v èelním panelu, který je opatøen barevným filtrem. Regulaèní tranzistor opatøený krytem je izolován od chladièe a spolu s ním
upevnìn distanèními sloupky na zadním panelu krabièky. Kdyby chladiè
dosedal k panelu, mùe se zadní stìna pùsobením tepla deformovat. Výhodnìjí je umístit zdroj do plechové
krabièky, u kvùli její mechanické pevnosti. Podrobný návod k výrobì takové krabièky uvádí lit. [1].

Modulová koncepce zdroje umoòuje mìnit parametry pøístroje podle
pøedstav a moností uivatele. Uvedu
nìkolik pøíkladù:
1. Co dìlat, kdy není k dispozici
transformátor s rozdìleným sekundárním vinutím?
Nemá-li transformátor sekundární
vinutí I. (viz obr. 2) s vyvedeným støedem, mùeme jej také pouít. V tomto
pøípadì vynecháme elektronický pøepínaè sekundárního vinutí v modulu
FILTR (obr. 3). Vinutí transformátoru
pøipojíme rovnou k mùstku M1. V dùsledku toho se zvìtí výkonová ztráta
regulaèního tranzistoru. Pøi zachování
maximálního výstupního proudu 2 A je
vhodné smíøit se s mením výstupním
napìtím zdroje. Pøi napìtí 30 V na sekundárním vinutí I. transformátoru
bude maximální výkonová ztráta regulaèního tranzistoru 60 a 70 W. Regulaèní obvody zùstanou bez úprav, pouze ke krajním vývodùm potenciometru
PU2A pøipojíme rezistor s odporem asi
39 kΩ a trimrem P3 na desce REGULACE nastavíme maximální výstupní
napìtí na 30 V.

Mechanické provedení zdroje

Závìr
Popsaný zdroj je ve srovnání s bìnými návody ponìkud sloitìjí, sloitost je vak vykoupena irokým rozsahem a stabilitou výstupního napìtí a
proudu, omezením výkonové ztráty regulaèního tranzistoru a jeho odolností

vùèi zkratu zdroje. K výhodám patøí té
snadné mìøení výstupního napìtí a
odebíraného proudu jediným panelovým mìøidlem.
Reprodukovatelnost konstrukce
jsem ovìøil stavbou dvou kusù popsaného zdroje pro získání symetrického
napájeèe. Pominu-li obtíe se shánìním vhodného transformátoru, odporového drátu a velké tolerance pouitých potenciometrù, neskýtá stavba
zdroje ádné záludnosti.

Seznam souèástek
Vechny rezistory, kromì R5 v modulu REGULACE, jsou metalizované, vel.
0207 pro zatíení 0,6 W. Kondenzátory
MP mají rozteè vývodù 5 mm a jmenovité napìtí 63 V, není-li uvedeno jinak.
Modul FILTR
R1
R2, R6
R3
R4
R5
R6
P1
C1 a C4

10 kΩ
22 kΩ
1Ω
22 Ω
6,8 kΩ
22 kΩ
4,7 kΩ, trimr TP 095
47 nF/100 V, MP,
rozteè vývodù 5 mm
C5
4700 µF/63 V, elektrol.
C6
1000 µF/25 V, elektrol.
C7
4,7 µF/25 V, elektrolyt.
M1
KBU8J
D1
BZX85/30V
D2
LED èervená 2 mA
D3
1N4002
D4
BA157 (1N4148)
D5
BZX85/12V
T1
BC546
OP1
PC815
Re1
relé 12 V  RAS 1215
nebo H200S12 (GM)
TR1
transformátor viz text
síový spínaè 1 ks
Modul REGULACE
R0
R1
R2, R17
R3, R10,
R19, R20
R4, R18
R5

39 kΩ
150 Ω
10 kΩ
4,7 kΩ
12 kΩ
viz text

Obr. 14 a 15. Rozmístìní souèástek na desce digitálního mìøidla. Deska s plonými spoji byla otitìna v PE 7/02
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Imitátor imobilizéru
s indikátorem napìtí palubní sítì

jsou zcela bìné, jejich hodnoty jsou
uvedeny pøímo ve schématu a vìtina
se jich jistì nalezne v zásobách domácích kutilù. Jako T1 doporuèuji odzkouet starí tranzistory KC.., KSY.. apod.,
nìkteré tranzistory relaxaèní kmity vùbec nenasadí.
Pøi oivování pøipojíme imitátor k regulovatelnému zdroji napìtí a zmìnou
odporu rezistoru R1 se snaíme nastavit kmitoèet blikání 1 a 2 Hz pøi napìtí
zdroje 12,5 V. Potom zmeníme napìtí
zdroje asi na 11,5 V a výbìrem rùzných
typù diod D2 a D3 se snaíme dosáhnout stavu, kdy dioda D1 pøestane úplnì blikat. Tohoto stavu dosáhneme,
kdy na D2 a D3 získáme vhodný úbytek napìtí. Máme k dispozici diody rùzných technologií od diod typu Schottky s úbytkem 0,3 a 0,4 V pøes
køemíkové diody (0,6 a 0,7 V) a po
LED rùzných barev (1,1 a 3,6 V). Celé
zapojení se mi podaøilo realizovat na
odøezku univerzální desky s rozmìry
10 x 20 mm. Ve vozidle pøipojíme imitátor paralelnì ke kontaktùm spínaèe
klíèku zapalování nebo paralelnì ke
kontaktùm spínaèe kontrolky tlaku oleje. Dbáme pøi tom na správnou polaritu. Odbìr proudu z akumulátoru vozidla je tak nepatrný, e nemá cenu
o nìm vùbec pøemýlet.
Tento jednoduchý imitátor-indikátor
spolu s imobilizérem popsaným v [1]
je velmi vhodným doplòkem vech vozidel, které podobné zaøízení nemají.
Daniel Kalivoda

Na téma imitátor imobilizéru bylo
v poslední dobì na stránkách odborného tisku uveøejnìno ji více konstrukcí. Jejich sloitost se pohybovala
od tìch nejjednoduích (samoblikající LED), a po sloité (s IO NE555,
4011). Jsem zastáncem názoru, e jakákoliv konstrukce musí bezpeènì splòovat funkci, která je od ní poadována (v naem pøípadì pouhé blikání
èervené LED), a zároveò musí být jednoduchá a levná. Pro amatérskou konstrukci to platí dvojnásob. S tímto vìdomím vznikl následující jednoduchý
imitátor imobilizéru, který dovede navíc øidièe pøiblinì informovat o velikosti napìtí akumulátoru vozidla. Vlastní
výroba tohoto imitátoru mi trvala ménì
ne dvì hodiny a finanèní náklady jsou
nií, ne je cena jedné samoblikající
LED.
Na obr. 1 vidíme celé zapojení. Jedná se o veobecnì známé zapojení relaxaèního oscilátoru s tranzistorem T1
zapojeným v oblasti lavinového prùrazu. Znalci mi jistì prominou, kdy pro
neznalé uvedu struèný popis funkce.
Po pøipojení obvodu na napájecí napìtí se kondenzátor C1 nabíjí pøes diody D2, D3 a rezistor R1. Dosáhne-li
napìtí na kondenzátoru C1 urèité velikosti, která je daná souètem prùrazného lavinového napìtí tranzistoru T1 a
napìtí Uak diody D1 (okolo 10 a 11 V),

tranzistor se prudce otevírá a kondenzátor C1 se pøes T1 a èervenou LED
D1 vybije. Dioda D1 krátce a intenzivnì blikne a kondenzátor C1 se opìt
zaèíná nabíjet. Tento dìj se neustále
opakuje. Kmitoèet blikání závisí na
napìtí akumulátoru a hodnotách souèástí R1 a C1. Jejich zmìnou mùeme ovlivòovat kmitoèet blikání D1 ve
velmi irokých mezích. Diody D2 a D3
vytváøejí urèitý úbytek napìtí, který
zpùsobí, e pøi zmeneném napìtí
akumulátoru obvod úplnì pøestane
pracovat a blikání LED D1 ustane.
V praxi bliká pøi napìtí akumulátoru
12,5 V a vìtím dioda D1 asi dvakrát
za sekundu, pøi napìtí 12 V jednou za
sekundu, pøi 11,5 V blikne jednou za
dvì sekundy a pøi 11,3 a 11,4 V blikání zcela pøestane. Z opakovacího kmitoètu blikání D1, mùeme tedy pøiblinì odhadnout napìtí akumulátoru.
Souèásti ke stavbì imitátor-indikátoru

R7, R13,
R14, R25
R8
R9
R11
R12
R15, R16
R21
R22, R24
R26
R27
PU2A
PU2B
PI2
P3
P4
P5
C1
C2 a C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
D1
D2
HL2

Modul GATE

Panelové mìøidlo (DPM)

R1, R8
150 Ω
R2
100 kΩ
R3, R4,
R7, R12,
R14 a R18 10 kΩ
R5, R9, R10 330 Ω
R6
12 kΩ
R11
1 kΩ
R13
33 kΩ
P1, P2
2,2 kΩ, trimr TP 095
C1, C5
22 nF, keramický
C2
2 200 µF/25 V, elektrolyt.
C3, C7,
C9, C10
100 nF, keramický
C4, C8
10 µF/16 V, elektrolyt.
C6
470 µF/25 V, elektrolyt.
C11, C12
22 nF, MP
C13
100 nF, MP
C14
2,2 µF/16 V, elektrolyt.
C15
1 µF/16 V, elektrolytický
D1, D2
1N4002
D3, D5,
D7 a D10 1N4148
D4
BA157 (1N4148)
T1, T3, T5
BC546
IC1
7805
IC2
79L05
IC3
TL071
IC4
4040
RE2
relé 12 V  G5V2-12T
TL
spínací tlaèítko
chladiè pro IC1 V7142B

R1, R4
R2
R3
R6
R7
R8
P
C1
C2
C3, C4
C5
C6
C7, C9
C8
C10
IC1
IC2
displej

T0
T1
IC1
IC2

1,5 kΩ
2,7 Ω
100 kΩ
680 Ω
100 Ω
820 Ω
330 Ω
2,7 kΩ
3,3 kΩ
2,2 Ω
potenciometr 10 kΩ/N
potenciometr 1 kΩ/N
potenciometr 5 kΩ/G
470 Ω, trimr
22 kΩ, trimr
4,7 kΩ, trimr
10 µF/63 V, elektrolyt.
22 nF, keramický
2 200 µF/35 V, elektrolyt.
150 pF, keramický
330 pF, keramický
100 µF/16 V, elektrolyt.
1 nF, keramický
100 nF/63 V, MP
1N4007
1N4148
LED èervená standardní
prùmìr 5 mm
BD711
KD503
(2N5038, 2N3055)
LM723CN (MAA723CN)
741CN

Obr. 1. Imitátor - indikátor
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[1] Voráèek, V.: Imobilizér pro auta naich en. PE 3/2000 .

100 kΩ
12 kΩ
1MΩ
2,7 kΩ
270 Ω
470 kΩ
1 kΩ, trimr TP 095
10 nF, MP
100 pF, keramický
100 nF, MP
47 nF, MP
220 nF, MP
100 nF, keramický
100 µF/16 V, elektrolyt.
10 µF/16 V, elektrolytický
ICL7107
LM317L
èervený DA 56-11 / RWA
(HDSP 5521) 2 ks nebo
zelený DA 56-11 / GWA
(HDSP 5621) 2 ks
objímka DIL40 precizní 1 ks
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