
Uk³ad L296 jest impulsowym regulatorem napiêcia obni¿aj¹cym napiêcie wejœciowe, o dopuszczalnym obci¹¿eniu 
do 4 A. W tym module napiêcie wyjœciowe jest ustawiane jest za pomoc¹ potencjometru monta¿owego PR1. Zakres 
jego regulacji zawiera siê w przedziale 5,1...40 V. Jedn¹ z cennych w³aœciwoœci uk³adu jest tzw. miêkki start, który 
powoduje powolne narastanie napiêcia wyjœciowego po w³¹czeniu uk³adu. Jest to cecha bardzo po¿¹dana dla 
obci¹¿eñ reaktancyjnych. Czas narastania jest regulowany za pomoc¹ kondensatora C4. Zale¿nie od wymagañ, jego 
pojemnoœæ powinna wynosiæ 1...4,7mF. Ponadto, przetwornica ma wbudowane zabezpieczenia termiczne oraz 
nadpr¹dowe.
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Czêstym problemem w urz¹dzeniach 
elektronicznych jest ich zasilanie. Tradycyjne 
transformatory s¹ du¿e i ciê¿kie a stabilizatory 
szeregowe maj¹ ma³¹ sprawnoœæ. Ich zalet¹ 
jest jedynie ³atwoœæ budowy modu³ów 
zasilaj¹cych.
W nowoczesnym sprzêcie elektronicznym do 
zasilania wykorzystywane s¹ uk³ady 
impulsowe. Cechuj¹ je niedu¿e gabaryty i 
wysoka sprawnoœæ. Zastosowanie 
nowoczesnych uk³adów scalonych znacz¹co 
u³atwia ich projektowanie. Prezentujemy 
taki uniwersalny modu³ – zasilacz o 
regulowanym w du¿ym zakresie napiêciu 
wyjœciowym i stosunkowo du¿ym pr¹dzie 
wyjœciowym.

Urz¹dzenie szczególnie polecane do 
zasilania urz¹dzeñ elektronicznych

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

Monta¿ i uruchomienie

• napiêcie wyjœciowe regulowane w zakresie: 5,1...40V
• maksymalny pr¹d obci¹¿enia: 4A
• system tzw. ‘miêkkiego startu’
• wbudowane zabezpieczenia termiczne i nadpr¹dowe
• zasilanie: max 45VDC

Schemat ideowy modu³u pokazano na rysunku 1, natomiast monta¿owy na rysunku 2.
Zmontowanie przetwornicy nie powinno nastrêczaæ trudnoœci. Trzeba przy nim zwróciæ uwagê na polaryzacje 
kondensatorów elektrolitycznych i pó³przewodników. Uk³ad U1 oraz diodê D1 nale¿y umieœciæ na niewielkim 
radiatorze i odizolowaæ galwanicznie za pomoc¹ podk³adek mikowych lub silikonowych oraz tulejek pod wkrêty 
mocuj¹ce. Prawid³owo zmontowana przetwornica powinna zadzia³aæ po do³¹czeniu zasilania. Jedyn¹ czynnoœci¹ 
regulacyjn¹ jest ustawienie za pomoc¹ potencjometru monta¿owego PR1 wymaganego napiêcia wyjœciowego. 
Zalecane jest, aby napiêcie wejœciowe by³o o ok. 5 V wy¿sze od wyjœciowego. Zminimalizuje to straty w uk³adzie U1 
oraz ograniczy grzanie siê uk³adu.
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Rys. 1 Schemat ideowy przetwornicy

Przyk³adowe pomiary pr¹du obci¹¿enia i napiêcia wyjœciowego przetwornicy przy napiêciu wejœciowym 31 VDC 
zamieszczono w tabeli 1. Obci¹¿eniem by³a halogenowa ¿arówka samochodowa. Uk³ad mo¿na obci¹¿yæ pr¹dem o 
natê¿eniu wiêkszym od 4 A, poniewa¿ wewnêtrzne ograniczenie pr¹du jest ustawione na 5,5 A. Jednak pr¹d 
wyjœciowy wiêkszy ni¿ 4 A mo¿e nie pozwoliæ na start przetwornicy. Maksymalne napiêcie wejœciowe wynosi 45 
VDC.

Rys. 2 Schemat monta¿owy przetwornicy

Tab 1. Wyniki pomiarów pr¹du obci¹¿enia
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 12/10

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

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

Wykaz elementów
Rezystory: 
R1: ..........................................................................................510 k
R2: ..........................................................................................100 kW
R3: ..........................................................................................4,3 k
R4: ...........................................................................................10 k
R5: ...........................................................................................15 k
R7: ..........................................................................................4,7 k
PR1: .........................................................................................20 k
Kondensatory:
C1, C7, C8, C9, C10: .....................................................100 F/50 V
C2, C4: ............................................................................2,2 F/63 V
C3: ...........................................................................................2,2 nF
C5: ............................................................................................33 nF
C6: ..........................................................................................390 pF
Pó³przewodniki:
U1: ...........................................................................................L296V
D1: .........................................................................................BYW29
Ró¿ne:
ARK2 5 mm - 2szt
L1: .......................................................................D³awik 300 mH/5 A
Podk³adki silikonowe
Tulejki – 2szt
Wkrêty M2,5 – 2szt
Radiator
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Notatki
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