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Schemat monta¿owy
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Elementy zestawu pozwalaj¹ skonstruowaæ regulowany 
zasilacz stabilizowany bêd¹cy aplikacj¹ uk³adu scalonego 
LM317T, z rozszerzonym za pomoc¹ dodatkowego 
tranzystora, zakresem pr¹du wyjœciowego. Napiêcie wyjœciowe 
jest regulowane p³ynnie w zakresie 1,2-25V. Uk³ad nie posiada 
ograniczenia pr¹du wyjœciowego ani zabezpieczenia przed 
zwarciem (œciœlej : zabezpieczenie obejmuje tylko uk³ad 
stabilizatora LM317T).Zasilacz mo¿na stosowaæ do zasilania 
urz¹dzeñ elektronicznych gotowych (wbudowany) lub modeli, 
uk³adów prototypowych itp. Budowa zasilacza jest prosta a 
uk³ad sprawdzony i pewny. Nie wymaga specjalnego 
uruchamiania ani regulacji pracuje dobrze od razu po 

w³¹czeniu, pod warunkiem poprawnego monta¿u. Transformator sieciowy o napiêciu uzwojenia wtórnego 
max.28V (wartoœæ skuteczna) i pr¹dzie co najmniej równym wymaganemu pr¹dowi wyjœciowemu 
zasilacza, nale¿y po³¹czyæ z p³ytk¹ drukowan¹ mo¿liwie krótkimi przewodami o du¿ym przekroju. 
Potencjometr reguluj¹cy napiêcie wyjœciowe mo¿na przy³¹czyæ d³u¿szymi przewodami pozwalaj¹cymi 
umieœciæ go w wygodnym dla u¿ytkownika miejscu obudowy. W przypadku gdy zasilane urz¹dzenie lub 
uk³ad znajduj¹ siê w znacznej odleg³oœci od zasilacza zaleca siê zablokowanie koñcówek zasilania 
dodatkowym kondensatorem o pojemnoœci min.100nF (najlepiej ceramicznym 35/40V jak najbli¿ej 
uk³adu zasilanego). Stabilizator - uk³ad LM317T, a tak¿e tranzystor T1 powinny byæ zamocowane na 
radiatorze pozwalaj¹cym odprowadziæ z nich ciep³o. Radiator ten mo¿e byæ wspólny i powinien posiadaæ 

2powierzchniê min. 1,5dm . W celu obni¿enia strat mocy (zamienianej w ciep³o) mo¿na u¿yæ 
transformatora sieciowego o dzielonym uzwojeniu wtórnym, które bêdzie prze³¹czane w taki sposób, ¿e 
dostarczy wy¿szego napiêcia np.28Vsk dla wymaganych napiêæ wyjœciowych powy¿ej 10V i odpowiednio 
mniejszego,np.14Vsk dla napiêæ wyjœciowych poni¿ej 10V. W ka¿dym  przypadku utrzymanie ró¿nicy 
napiêæ Uwe-Uwy na niskim (ok.4-6V) poziomie pozwala uzyskaæ lepsze parametry zasilacza. 

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:
US1.........LM317T
R1...................0,82W -2,2W/5W
R2................220-240W
T1...........BD282,240,244
D1-D4....1N5408  (400V/3A)

P1.......pot. z oœk¹ 5kW/A
C1..........1000uF/min35V
C2..........100nF-1uF/40 -100V MKSE
P£YTKA DRUKOWANA
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