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Miniaturowy stabilizator 
impulsowy

Dobre parametry eksploatacyjne uda³o siê osi¹gn¹æ dziêki zastosowaniu stabilizatora impulsowego 
L4960. Kostka ta w swoim wnêtrzu zawiera wszystkie istotne dla poprawnej i pewnej pracy 
elementy. S¹ to m.in. uk³ad ³agodnego startu, oscylator taktuj¹cy tranzystor wyjœciowy, koñcówkê 
mocy, zabezpieczenie termiczne oraz regulator PWM sterowany przez wzmacniacz b³êdu. Tak wiêc 
L4960 nie wymaga stosowania zbyt wielu elementów zewnêtrznych.
Parametry zasilacza zale¿¹ od dwóch elementów - d³awika L1 oraz diody impulsowej D1. 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

•  sprawnoœæ: 70...85%, 
•  zakres napiêcia wejœciowego: 8...50V DC

•  zakres napiêcia wyjœciowego: 5...40V DC

•  maksymalny pr¹d obci¹¿enia: 2,5A

•  czêstotliwoœæ kluczowania: 100kHz
O

•  temperatura zadzia³ania bezpiecznika termicznego: 150 C.
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Modu³ stabilizatora zbudowany jest w 
oparciu o uk³ad scalony L4960, 
zawieraj¹cy wszystkie elementy czynne 
przetwornicy impulsowej. Dziêki pracy 
impulsowej mo¿liwe jest osi¹gniêcie 
sprawnoœci rzêdu 70.. 85%. Napiêcie 
wyjœciowe jest ustalane przez 
u¿ytkownika. 

Rekomendacje: Urz¹dzenie 
szczególnie polecane 
elektronikom-praktykom i 
konstruktorom, do obni¿ania 
napiêcia oraz zasilania 
wszêdzie tam gdzie 
wymagana jest wysoka 
sprawnoœæ uk³adu
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Elementy R1, C2 ustalaj¹ czêstotliwoœæ pracy generatora 
wzorcowego. Kondensator C3 wraz z rezystorem R2 spe³niaj¹ role 
uk³adu kompensuj¹cego wzmacniacz b³êdu. Kondensator C4 ustala 
szybkœæ startowania przetwornicy po w³¹czeniu zasilania. 
Kondensator ten zapewnia odpowiednio d³ugi czas powolnego 
narastania szerokoœci impulsów na wyjœciu uk³adu, co zapobiega 
mo¿liwoœci powstania stanów nieustalonych na wyjœciu zasilacza. 
Zadaniem diody D1 jest stworzenie drogi dla przep³ywu pr¹du 
zwrotnego, który jest indukowany przez energiê nagromadzon¹ w 
rdzeniu d³awika L1. Im mniejsze opory bêdzie stawia³ t¹ "drog¹" 
tym wiêksza bêdzie wypadkowa sprawnoœæ zasilacza.
Poniewa¿ stabilizator pracuje impulsowo z czêstotliwoœci¹ rzêdu 
dziesi¹tek, a nawet setek kHz, elementy filtru wyjœciowego musz¹ 
mieæ optymalnie dla tego zakresu czêstotliwoœci dobrane parametry. 
Na wyjœciu stabilizatora mo¿na zastosowaæ kondensatory filtruj¹ce o 
pojemnoœci rzêdu 150..470µF. W opracowanym przez nas module 
zastosowano pojemnoœæ ok. 200µF, któr¹ rozdzielono na dwa 
kondensatory po 100µF ka¿dy (C5+C6). Zastosowanie dwóch 
kondensatorów zamiast jednego o wiêkszej pojemnoœci 
spowodowane jest bardzo z³ymi parametrami kondensatorów w 
zakresie wiêkszych czêstotliwoœci, co obni¿a jakoœæ filtrowania i 
sprawnoœæ zasilacza.
Rezystory R3 i R4 stanowi¹ dzielnik sprzê¿enia zwrotnego, które 
ustala wartoœæ napiêcia wyjœciowego. Napiêcie to mo¿na naj³atwiej 
regulowaæ poprzez zmianê rezystancji R3. Przy obliczeniach 
elementów dzielnika nale¿y uwzglêdniæ, ¿e wewnêtrzne napiêcie 
odniesienia wynosi 5,1V. 
W tab.1 podano wartoœci R3 dla najbardziej typowych wartoœci 
napiêæ wyjœciowych.
Dioda LED D2 sygnalizuje prace stabilizatora, a rezystor R5 
ogranicza p³yn¹cy przez ni¹ pr¹d. Podana na schemacie wartoœæ 
rezystancji R5 pozwala na prace diody w zakresie napiêæ 
wyjœciowych 5...15V. W przypadku zwiêkszenia napiêcia 
wyjœciowego powy¿ej 15V warto zwiêkszyæ wartoœæ rezystancji R5, 
co zapobiegnie uszkodzeniu diody D2 (dodatkowy rezystor 4,7kW 
dostarczamy w zestawie).

Rys. 1 Schemat elektryczny 

Tab.1 

Opis uk³adu

Uwy

0W (zwora)

R3

12V

5V

15V

24V

18V

6.2kW
9.1kW
12kW
18kW
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Monta¿ i uruchomienie

Wykaz elementów

Mozaikê œcie¿ek p³ytki drukowanej oraz rozmieszczenie elementów przedstawia rysunek 2. Poprawna 
kolejnoœæ monta¿u przy stosowaniu siê do ogólnie przyjêtych zasad zapewni natychmiastowe i 
bezproblemowe uruchomienie zasilacza. Uk³ad US1 wraz z diod¹ D1 nale¿y przykrêciæ do radiatora, 
przy czym niezbêdne jest izolowanie radiatora uk³adu od radiatora diody. Konieczne jest stosowanie 
izolatorów mikowych i plastikowych przepustów na œruby mocuj¹ce. 

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

W kolejnoœci lutowania:

1 R1: . . . . . . . . 4,3kW
2 R2: . . . . . . . . 15kW
3 R3: . . . . . . . . dobraæ w zale¿noœci od zadanego napiêcia wyjœciowego (patrz Tab.1.)

4 R4: . . . . . . . . 4,7kW
5 R5: . . . . . . . . 1,2kW (+R dodatkowy 4,7kW)
6 D2: . . . . . . . . dioda LED

7 L1: . . . . . . . . 100mH/3A

8 C1: . . . . . . . . 220mF/63V
9 C2: . . . . . . . . 2,2nF
10 C3: . . . . . . . . 33nF

11 C4: . . . . . . . . 4,7mF/25V

12 C5, C6:  . . . . . 100mF/63V
13 D1: . . . . . . . . BYW29-200
14 US1:  . . . . . . . L4960
15 radiator, tulejki izolacyjne, podk³adki mikowe, szpilki goldpin, œrubki i nakrêtki.

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 4/96

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
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Ka¿dy uk³ad elektroniczny wymaga zastosowania odpowiedniego zasilacza. Doskona³ym 
rozwi¹zaniem jest wykorzystanie scalonego stabilizatora monolitycznego. W kicie zastosowano 
uk³ad LM317.  P³ytka stanowi kompletny modu³ zasilaj¹cy, wymagaj¹cy jedynie do³¹czenia 
transformatora sieciowego.  Na p³ytce przewidziano te¿ miejsce do zamocowania niewielkiego 
radiatora.         

•  napiêcie zasilania: 5...20VAC lub 5...30VDC
•  zakres napiêæ stabilizowanych: 1,25...25V
•  maksymalny pr¹d: 1A  (1,5A przy zastosowaniu wiêkszego radiatora)
•  prostownik wejœciowy
•  wbudowane zabezpieczenie przeciwprzeci¹¿eniowe i przeciwzwarciowe
•  wymiary p³ytki: 50 x 30 mm

Uniwersalnoœæ kitu jest miar¹ jego popularnoœci - AVT727 to praktycznie obowi¹zkowy fragment 
wiêkszoœci uk³adów elektronicznych. Ten uniwersalny modu³ zasilaj¹cy zawiera prostownik, filtr i 
stabilizator. Umo¿liwia to zrealizowanie prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym 
napiêciem wyjœciowym nadaje siê doskonale jako wszechstronny zasilacz uk³adów eksperymentalnych. 
Modu³ z ustalonym napiêciem wyjœciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego 
urz¹dzenia. 

•  dwie wersje: ze sta³ym lub ustalonym napiêciem wyjœciowym
•  zakres napiêæ zasilania: do 35 VAC
•  zakres napiêæ wyjœciowych: 1,25V...30 VDC (w zale¿noœci od napiêcia wejœciowego)
•  pr¹d maksymalny: 1,5 A
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AVT 727  Uniwersalny modu³ zasilaj¹cy

Dla wszystkich tych, którzy zaczynaj¹ b¹dŸ kontynuuj¹ przygodê z elektronik¹, AVT przygotowa³o specjalne zestawy czêœci i narzêdzi (seria 
AVT 700..). Ich zakup pozwoli w szybki i prosty sposób zgromadziæ podzespo³y umo¿liwiaj¹ce budowê wielu atrakcyjnych uk³adów oraz 
oszczêdziæ na czasie i szukaniu pobliskiego (w danej miejscowoœci) sklepu elektronicznego. Ka¿dy kupuj¹cy zestaw serii AVT 700 wie 
zawczasu jakie elementy znajduj¹ siê w pude³ku. U³atwia to projektowanie, budowê, uruchamianie i serwis urz¹dzeñ. I chocia¿by dlatego 
warto jest korzystaæ z oferty AVT.

W zestawie AVT 702 znajduj¹ siê 
kondensatory przewlekane 
(z wyprowadzeniami drutowymi) 
ceramiczne, styrofleksowe itp - w 
sumie 265 sztuk.

Rekomendacje: Zestaw szczególnie 
polecany pocz¹tkuj¹cym 
elektronikom, w serwisie i pracowni 
konstrukcyjnej 

W zestawie AVT 701 znajduj¹ siê 
rezystory przewlekane (z 
wyprowadzeniami drutowymi) mocy 
0,125-0,25 W - w sumie 660 sztuk

Rekomendacje: Zestaw szczególnie 
polecany pocz¹tkuj¹cym 
elektronikom, w serwisie i pracowni 
konstrukcyjnej 

W zestawie AVT 703 znajduj¹ siê 
kondensatory elektrolityczne 
przewlekane (z wyprowadzeniami 
drutowymi) - w sumie 100 sztuk.

Rekomendacje: Zestaw szczególnie 
polecany pocz¹tkuj¹cym 
elektronikom, w serwisie i pracowni 
konstrukcyjnej 

AVT 701 AVT 702 AVT 703

Zamówienia przyjmuje Dzia³ Handlowy AVT, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl, sklep.avt.pl


