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Regulowany stabilizator impulsowy
0…25 V, 0…5 A

Schemat uk³adu pokazano na rys. 1. Sercem stabilizatora jest uk³ad TL494. Elementy C13, R14 ustalaj¹ 
czêstotliwoœæ pracy wewnêtrznego generatora na ok 77 kHz. Komparator pierwszy, wraz z elementami 
R7, R8, R9, R15, R16 i C14 stanowi¹ obwód stabilizacji napiêcia wyjœciowego, którego wartoœæ 
regulujemy potencjometrem P2. Komparator drugi wraz z elementami R10, R11, R12, R21 i R22 stanowi¹ 
obwód regulatora pr¹du, którego wartoœæ ustawiamy potencjometrem P1. Z³¹cze POW umo¿liwia 
zasilanie bloku sterowania i bloku mocy z tego samego napiêcia (1-2 zwarte), lub umo¿liwia zasilanie 
bloku sterowania z zewnêtrznego Ÿród³a, do³¹czamy je do pinów 2-3, (2-plus, 3-masa). Napiêcie to 
powinno zawieraæ siê w zakresie 8...40 VDC. Z³¹cze CTRL umo¿liwia wy³¹czenie stabilizatora poprzez 
podanie napiêcia ok 5 V na pin 2. Z³¹cze VALUE s³u¿y do do³¹czenia potencjometrów regulacyjnych tak 
jak na schemacie. Elementy T1, D1, L1 i C5 tworz¹ typowy impulsowy konwerter „step-down”. Pozosta³e 
elementy filtruj¹ napiêcia wejœciowe i wyjœciowe.

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• napiêcie wyjœciowe 0...25V 

• ograniczenie pr¹dowe 0...5A 

• p³ynna regulacja napiêcia i pr¹du 

• mo¿liwoœæ zdalnego wy³¹czenia stabilizatora 

• zasilanie:  24VAC lub 2x24VAC 
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Uk³ad to kompletny modu³ 
wykonawczy impulsowego regulatora 
napiêcia. Mo¿e pracowaæ, jako 
samodzielny stabilizator lub jako 
element zasilacza warsztatowego. 
Mo¿na go sterowaæ zdalnie – 
podanie na odpowiednie z³¹cze 
napiêcia 5V spowoduje 
wy³¹czenie uk³adu. 

Rekomendacje: 
Urz¹dzenie szczególnie 
polecane do zasilania 
urz¹dzeñ elektronicznych 
oraz do pracowni 
elektronicznej
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Rys. 1 Schemat elektryczny uk³adu
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Monta¿ i uruchomienie

Rys. 2a Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej, strona elementów

Uk³ad zasilany jest bezpoœrednio z transformatora. Optymalny do tego celu powinien mieæ napiêcie wtórne 24 
VAC albo lepiej 2×24 VAC i moc 150 W. Transformator z pojedynczym uzwojeniem do³¹czamy jak na 
schemacie. Nale¿y pamiêtaæ o zrobieniu solidnej zwory ³¹cz¹cej zaciski T1 i T2. Dla transformatora z 
podwójnym napiêciem œrodek uzwojeñ ³¹czymy do zacisku T2, a zacisk T1 zostawiamy wolny. Po pierwszym 
uruchomieniu musimy ustawiæ maksymalne napiêcie 25 V potencjometrem R7 i maksymalny pr¹d 
potencjometrem R10. Potencjometr R22 ustawiamy tak, aby uzyskaæ równomiern¹ regulacjê pr¹du w ca³ym 
zakresie obrotu potencjometra P1. Jeœli przewidujemy d³ugotrwa³e du¿e obci¹¿anie stabilizatora to koniecznie 
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Wykaz elementów
Rezystory: C13:.......................................... 1,5 nF SMD 0805

C12, C14: .................................100 nF SMD 0805R2:........................................2,2 kW / 2 W
R3:........................................0,1W / 5 W

Pó³przewodniki:R4:........................................1 kW / 1 W
US1: ......................................... TL494R5, R6: ................................. 330W / 1 W
BR1: ......................................... B600C800 R8, R19, R18, R21:...............1 kW SMD 0805
D1: ...........................................F16C20 lub BYW29R9, R12, R20:.......................1 kW
D2: ...........................................BYW29R11, R14, R17:.....................10 kW SMD 0805
D3: ...........................................1N4007R15:......................................47 kW SMD 0805
T1:............................................BDW84CR16:......................................1 MW SMD 0805

R7, R10, R22:.......................10 kW helitrim pionowy 
Inne:

P1, P2:..................................10 kW potencjometr
L1:............................................50 mH/10A
L2:............................................100 mH/5AKondensatory:
AC1, AC2, DC1, Dc2:................ARK2/500

C1: ........................................4700 mF/63 V 
CTRL, POW: .............................Goldpin 1x3

C2, C3, C5, C6: .....................220 mF/50 V
VALUE:.....................................Goldpin 1x6

C7, C8:..................................100 nF SMD 1206
Radiator: ..................................RADA5723L5

C10: ......................................10 mF/63 V
Jumper

C11: ......................................220 mF/16 V

musimy zastosowaæ wentylator np. 10×10. Stabilizator przy znacznym obci¹¿eniu pr¹dowym mo¿e zacz¹æ 
“piszczeæ” - jest to naturalny objaw.
Uk³ad doskonale nadaje siê do wspó³pracy z zestawem AVT2857. Zasilanie zestawu do³¹czamy do punktów N1 
(plus) i P1 (minus), wejœcie pomiaru pr¹du ³¹czymy z punktem P2 a wejœcie pomiaru napiêcia z punktem N2 na 
p³ytce i rezygnujemy z rezystorów pomiarowych na p³ytce woltomierza-amperomierza. Takie po³¹czenie 
tworzy bardzo ciekawy i praktyczny zasilacz warsztatowy.

Rys. 2b Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej, strona lutowania

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 05/09
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W³aœciwoœci
• pomiar napiêcia do 50V dwa podzakresy
• automatyczna zmiana; 0...20V, 20...50V 
• rozdzielczoœæ pomiarów 0,01V (zakres I) lub 0,1V (zakres II) 
• pomiar pr¹du 0...10A, rozdzielczoœæ 0,01A 

O• termostat, pomiar temperatury do 125 C 
• wbudowany ogranicznik pr¹dowy 
• wejœcie ró¿nicowe umo¿liwiaj¹ce pomiar do 20 V z rozdzielczoœci¹ 0,01V 
• mo¿liwoœæ porównania napiêcia z wartoœci¹ zadan¹ 
• zasilanie: 8...12VDC 

Modu³ jest uniwersalnym uk³adem 
integruj¹cym w sobie woltomierz, 
amperomierz i termostat. Mo¿na go 
wykorzystaæ w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania 
wartoœci ustawionego napiêcia 
oraz aktualnie pobieranego pr¹du. 
Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr¹dowym 
pozwoli zrealizowaæ 
zabezpieczenia przed 

przegrzaniem i przeci¹¿eniem. Jest 
to doskona³y sposób na zmodyfikowanie ju¿ 

posiadanego lub samodzielnie budowanego zasilacza. 
Inny praktyczny sposób wykorzystania modu³u to 
zaadoptowanie go do ³adowarki ró¿nego rodzaju 
akumulatorów wykorzystywanych w sprzêcie 
powszechnego u¿ytku i w modelarstwie. Uk³ad 
monitoruje napiêcie wystêpuj¹ce na zaciskach 
³adowanego ogniwa i w przypadku osi¹gniêcia zadanej 
wartoœci (na³adowania) jego od³¹czenie. Termostat 
pomaga nadzorowaæ temperaturê ogniwa – czynnik 
niezmiernie istotny w przypadku ³adowania du¿ymi 
pr¹dami. 
Rekomendacje: urz¹dzenie szczególnie polecane w 
domowym warsztacie elektronika – jako uniwersalny 
modu³ do wielu zastosowañ

Miniaturowy modu³ 
miliwoltomierza 
zaprojektowany jako 
uniwersalny element 
np. zasilacza 
laboratoryjnego. 
Podstawowy zakres 
pomiarowy 0-199,9 mV idealnie 
„pasuje" do wiêkszoœci zastosowañ w 
elektronice, dodatkowo przewidziano mo¿liwoœæ zmiany 
zakresu pomiarowego.  Niski pobór pr¹du umo¿liwia 
zastosowanie modu³u w urz¹dzeniach przenoœnych. Zalet¹ 
jest mo¿liwoœæ wykonania wejœcia „p³ywaj¹cego", bez 
po³¹czenia z mas¹ modu³u. 

•  pomiar napiêcia w zakresie:  0...199,9 mV

•  mo¿liwoœæ zmiany zakresu pomiarowego na 2, 20 lub 200V

•  mo¿liwoœæ wykorzystania modu³u do pomiaru pr¹du

•  jedno napiêcie zasilaj¹ce

Modu³ miliwoltomierza 
zosta³ zaprojektowany 
jako tani element 
du¿ego zasilacza 
laboratoryjnego. 
Zakres pomiarowy 0-
99,9V idealnie 
„pasuje” do 
bezpoœredniej kontroli 
napiêcia wyjœciowego. 
P³ytka zosta³a zaprojektowana uniwersalnie; wymieniaj¹c 
b¹dŸ dok³adaj¹c pojedyncze elementy mo¿na ³atwo zmieniæ 
zakres pomiarowy lub wykorzystaæ modu³ do pomiaru pr¹du.  

•  pomiar napiêcia w zakresie 0...99,9 V

•  mo¿liwoœæ pomiarów napiêæ w zakresie 0...0,999 V

•  mo¿liwoœæ wykorzystania modu³u do pomiaru pr¹du

•  pojedyncze  napiêcie zasilaj¹ce: 5V

Modu³ miliwoltomierza LCD
AVT2126  

Modu³ miliwoltomierza LED
AVT2270  


