WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU :
US1.................LM317T
R1...................220W
D1-D4.............1N4001-4007
P1.......pot. z oœk¹ 5kW
C1...................1000uF/40V

Schemat monta¿owy

Elementy zestawu pozwalaj¹ skonstruowaæ regulowany zasilacz bêd¹cy aplikacj¹
uk³adu scalonego LM317T . Zasilacz w formie modu³u mo¿e byæ wykorzystany
wszêdzie tam , gdzie potrzebne jest napiêcie z zakresu 1...37V i pr¹d do 1,5A , a wiêc
do zasilania ró¿nych urz¹dzeñ elektronicznych gotowych , modeli , uk³adów
prototypowych . Mo¿na równie¿ przy jego pomocy skonstruowaæ zasilacz
warsztatowy o dobrych parametrach . Budowa zasilacza jest prosta , a uk³ad
sprawdzony i pewny - nie wymaga uruchamiania ani regulacji . Pracuje poprawnie
zaraz po w³¹czeniu , pod warunkiem poprawnego monta¿u . Transformator sieciowy
, który bêdzie zastosowany w zasilaczu powinien mieæ napiêcie wyjœciowe max.28V
(wartoœæ skuteczna) i pr¹d co najmniej równy wymaganemu pr¹dowi zasilacza . Z
transformatorów dostêpnych na rynku wymagania te spe³nia np. TS40/81 , TS50/47 ,
TS60/12 , TS70/7 . Transformator nale¿y po³¹czyæ z p³ytk¹ drukowan¹ krótkimi
przewodami o du¿ym przekroju . W przypadku , gdy zasilane urz¹dzenie lub uk³ad
znajduj¹ siê w du¿ej odleg³oœci od zasilacza , zaleca siê zablokowanie koñcówek
zasilania dodatkowym kondensatorem o pojemnoœci min. 100nF (najlepiej
ceramicznym) jak najbli¿ej uk³adu zasilanego . Stabilizator LM317T jest
zabezpieczony przed zwarciem oraz posiada ograniczenie max. mocy traconej
.Nale¿y wyposa¿yæ go w radiator z blachy aluminiowej o powierzchni co najmniej
1dm2.
Wykorzystanie w pe³ni zalet uk³adu LM317T mo¿liwe jest tylko przy zastosowaniu
transformatora sieciowego o dzielonym uzwojeniu wtórnym , prze³¹czanym w taki
sposób aby dostarcza³ wy¿szego napiêcia wyjœciowego (np.28V - wartoœæ skuteczna
) je¿eli napiêcie wyjœciowe ma byæ wy¿sze np. od 15V i odpowiednio ni¿szego np.
(14Vsk) dla ni¿szych od 10V napiêæ wyjœciowych . Ró¿nica napiêæ Uwe-Uwy
powinna byæ utrzymana na jak najni¿szym poziomie (ale nie ni¿szym od 3V) , aby
mo¿na by³o w pe³nym zakresie korzystaæ ze znamionowego pr¹du wyjœciowego .

Schemat ideowy

Zasilacz regulowany 1,2..37V/1,5A

5k/A

J-005

ADJ

®

1

JABEL

C2...................470nF-1uF/63V MKSE
P£YTKA DRUKOWANA

PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl

PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl

