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KIT ZR-01 
Zasilacz stabilizowany 1.2...30V, 1.5A  
 

Zestaw do samodzielnego montaŜu 
 

 
 

 
 
 

 
1) Monta Ŝ elementów na płytce  

 

 
rys.1      rys.2 

 
MontaŜ elementów na płytce naleŜy zacząć od wlutowania rezystora (R1=220Ω). 
Rezystor o takiej wartości oznaczony jest następującym kodem paskowym: trzy paski 
blisko siebie oznaczają wartość rezystancji (w tym przypadku czerwony, czerwony, 
brązowy), natomiast czwarty pasek bardziej oddalony od pozostałych oznacza 
tolerancję.  
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rys. 3      rys. 4 

 
Kolejnym etapem będzie wlutowanie diod prostowniczych D1…D4 (rys. 3).  
Uwaga!!! Prawidłowy montaŜ diod: pasek na diodzie oraz obrysu elementu na płytce 
muszą się pokrywać!!! 
 

 
 
Następnie naleŜy wlutować kondensatory ceramiczne C2 i C4 = 100nF (rys. 4).  

  

 
rys. 5      rys.6 

 
Kolejnym krokiem będzie wlutowanie odpowiednio kondensatorów elektrolitycznych 
C3=1uF i C1=1000uF (rys. 5 i 6).  
Uwaga!!! Prawidłowy montaŜ kondensatora elektrolitycznego: pasek oznacza 
elektrodę ujemną!!! Patrz rysunek poniŜej!!! 
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rys. 7      rys. 8 

 
Następnie naleŜy wlutować potencjometr montaŜowy P1=5kΩ (rys. 7) oraz złącze 
JP3 (rys. 8).  
 

 
rys. 9      rys.10 

 
Ostatnim etapem będzie przylutowanie stabilizatora U1 (rys.9) oraz zwarcie pinów 
2  i 3 złącza JP3 (rys. 10). Zwarcie tych pinów powoduje załączenie ręcznego 
sterowania poziomem napięcia wyjściowego przy pomocy potencjometru P1. 
Prawidłowo zmontowany układ praktycznie działa od razu (nie wymaga Ŝadnych 
regulacji) i powinien wyglądać tak, jak na rysunku 10. 
 
Opcje  
 
Płytka została tak skonstruowana, aby moŜna było wyposaŜyć ją w złącza JP1 (IN) 
i JP2 (OUT) (terminal block) ułatwiające podłączanie zasilacza oraz w potencjometr 
osiowy (zamiast potencjometru montaŜowego) tak, jak na rysunku poniŜej. 

 

 
rys.11 

 
Złącze JP3 (goldpin {-;2;3;+}) pozwala rozbudować układ o moduł cyfrowego 
sterowania napięciem wyjściowym, który takŜe jest dostępny w naszym sklepie 
w formie zestawu do samodzielnego montaŜu.  
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2) Opis układu i schemat ideowy  
 
Konstrukcja prezentowanego zasilacza regulowanego została oparta na aplikacji 
popularnego układu scalonego LM317. Pozwala on uzyskać napięcie stabilizowane 
z zakresu 1.2 do 30VDC oraz prąd do 1.5A. Budowa zasilacza jest bardzo prosta. 
Prawidłowo zmontowany układ nie wymaga Ŝadnych regulacji. Jedyną czynnością 
jaką trzeba dokonać jest zwarcie pinów 2 i 3 złącza JP3 (rys. 10). 
 
Do wejścia JP1 naleŜy podłączyć uzwojenie wtórne transformatora sieciowego 
o maksymalnym napięciu wyjściowym 28VAC (wartość napięcia skutecznego) oraz 
o wydajności prądowej co najmniej 20% większej niŜ wymagany prąd zasilacza. 
Pełne wykorzystanie układu zasilacza (tzn. korzystanie ze znamionowego prądu 
wyjściowego w pełnym zakresie napięć) jest moŜliwe tylko przy zastosowaniu 
transformatora o dzielonym uzwojeniu wtórnym (róŜnica napięć Uwe - Uwy układu 
LM317 powinna być utrzymywana na jak najniŜszym poziomie, jednak nie niŜszym 
niŜ 3V – wówczas straty mocy tego układu są bardzo małe).  
 
Przełączanie uzwojeń powinno być zrealizowane w taki sposób, aby dla wyŜszych 
napięć wyjściowych (15…30VDC) dostarczyć wyŜszego napięcia wejściowego (np. 
28VAC wartości skutecznej) oraz odpowiednio niŜszego (np. 14VAC wartości 
skutecznej) dla niŜszych napięć wyjściowych (0…15VDC). Stabilizator LM317 ma 
pełne zabezpieczenie przed przeciąŜeniem oraz przed przegrzaniem. 
 
JeŜeli podczas normalnej pracy układ U1 (LM317) zbyt mocno nagrzewa się, 
wówczas naleŜy wyposaŜyć go w radiator o odpowiedniej powierzchni. 
UWAGA!!! Wskazane jest stosowanie podkładki mikowej poniewaŜ metalowa 
obudowa stabilizatora znajduje się na potencjale róŜnym od potencjału masy!!! 
 
Główne cechy układu  
 

• Regulowane i stabilizowane napięcie wyjściowe w zakresie 1.2 do 30VDC 
• Prądy wyjściowy do 1.5A 
• Wymiary płytki 60x28mm 
• MoŜliwość dołączenia modułu cyfrowego sterowania napięciem 
• W zestawie komplet elementów, płytka drukowana, dokumentacja 

(Uwaga!!! Podstawowy zestaw nie obejmuje potencjometru osiowego oraz 
złącz JP1 i JP2). 
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Schemat ideowy  
 

 
 
 
 
 
Płytka drukowana  
 
 Strona elementów: 
 

 
 

 Strona lutowana: 
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Schemat podł ączenia  
 
 

 
 
 
 
 

Wykaz elementów zestawu  
 
U1……………..LM317T R1…………….220Ω/0.25W 
D1-D4………...1N5399 Potencjometr montaŜowy 5kΩ 
C1………...…..1000uF/50V Listwa raster 2,54mm męska pionowa 4pin 
C2,C4…….…..100nF/50V Zworka raster 2,54mm 
 C3…...………..1uF/63V Płytka drukowana 
 
Opcjonalnie za dodatkową opłatą: 

 

• Potencjometr osiowy 5kΩ  

• Złącza JP1 i JP2  
 


