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Tento regulátor jsem odzkoušel
v malém hydroglizéru poháněném
elektromotorem Speed 400 s leteckou vrtulí. Výhodou je použití dvou
zdrojů, jednoho pro napájení přijímací části a druhého pro napájení
pohonného elektromotoru. Tím je
zajištěno, že při vybití pohonného

RC spínač

zdroje řídící část stále
pracuje, a pokud se
vrtule alespoň trochu
točí, model se dostane
ke břehu. Při použití
obvodu BEC a omezení výkonu při poklesu napětí se to nemusí zdařit.
Závěrem reaguji na připomínku
jednoho z venkovských modelářů.
Upozornil mne na to, že by v návodech měla být nakreslena pouzdra
s označenými vývody součástek.
Protože každý nemá katalogy, uvádím označení vývodů některých použitých součástek:

1) Pouzdro malého stabilizátoru
kladných napětí 78Lxx, například
v zapojení použitého 78L02.
Vývod 1 je výstup (OUT), 2 zem
(GND) a 3 vstup (IN).
2) Pouzdro stabilizátoru kladných napětí řady 78xx, například
7805, nebo 2940.
3) Pouzdro použitých spínacích
tranzistorů IRL 2203 a IRL 3803.
4) Zapojení diod. Nahoře je to
běžná 1N4148, pod ní BYW 98/200.
Proužkem je označena katoda. Stejným způsobem je označena u Zenerových diod.
5) Pouzdro diody BYW 29/200.
Jaroslav Kroufek

a R5 bude mít 220 Ω.
Zpomalení na cca 0,01 s
omezující napěťové špičky zajistí kombinace C5
100 n a R5 470 k, a jestliže potřebujeme viditelně
měkký rozběh třeba
u motoru, můžeme osadit
na místě C5 tantalový
kondenzátor až 10M a R5
zvětšit až na 1M5. Zbylé dva invertory jsou ošetřeny, aby nemohly
kmitat. Zpomalení sepnutí a vypnutí současně vede ke zpoždění
reakce na řídící signál. V době
změny stavu pracuje tranzistor částečně v režimu zdroje proudu.
Zpomalené spínání se hodí například pro žárovkové osvětlení, kde
výrazně omezuje proudové špičky,
nebo pro pomocné elektromotory.
Při použití jako RC spínač žhavení
motoru v modelu (připojeného paralelně k servu plynu) použijeme co
nejpomalejší nastavení a můžeme
doplnit i tečkovaně naznačenou neoznačenou diodu BAT46 (SMD),
připájenou přímo přes osazený R5.
Tato dioda umožní okamžité sepnutí
žhavení při ubrání plynu a zpožděné

a plynulé ukončení žhavení po přidání.
Spínacím prvkem je výkonový
HEXFET IRL2203N, u kterého
zkrátíme kovové chladicí křídlo asi
na 1 mm. Upneme tranzistor za křídlo do svěráku a pilkou na kov je
odřízneme. Po začištění ohneme
vývody do pravého úhlu a tranzistor
připájíme přitisknutý plastem k desce (křídlem nahoru).
S uvedeným tranzistorem je
možné spínač zatížit trvalým prou-

Miniaturní RC spínač využívá
kombinaci klasických součástek
a SMD. Základ zapojení je už déle
používaný a osvědčený, byl publikován například v časopise Praktická elektronika 3/1998, je ale vylepšený o zvětšení hystereze spínání
a možnost měkkého spínání a vypínání zátěže.
Vstupní impulzy z přijímače jsou
odděleny kondenzátorem C2 (spínač pracuje i s menší úrovní impulzů a bez ohledu na jejich stejnosměrný posun) a po průchodu
prvním invertorem vybíjí kondenzátor C3. Především na něm závisí
teplotní a časová nezávislost funkce,
proto je použit fóliový typ. Pokud
překročí šířka pulzů velikost nastavenou trimrem P1, projde impulz na Deska s plošným spojem.
další invertor, přes něj a diodu D1
nabije C4, který spolu s rezistorem
R3 vytváří časovou konstantu delší,
než je perioda řídícího signálu.
Následující dva invertory tvarují signál a přes R4 zavádějí hysterezi, takže ani s ovladačem
přesně na mezi sepnutí Schéma pomocného zapojení.
nedochází k zákmitům.
Z výstupu se přes R5 nabíjí (a vybíjí) kondenzátor C5.
Pokud
požadujeme
rychlé spínání a vypínání
zátěže, C5 neosazujeme
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Osazení ze strany plošných spojů
(SMD).

Osazení ze strany součástek.

Použité součástky (označeny
podle katalogu GES-Electronic):
Rezistory RC0204 nebo RM0207
R1
220K
R2
33K
R3
1K5
R4
15
P1
PT6-L 100K
C1
tantal (viz text)
C2, 3, 4, 6
ker. X7R-5 22n
C5
100/10RAD RM5
D1
1N1448
D2 BYW 29/200 (BYW98/200)
IO1
78L02
IO2
LM393
T1
viz text

zdroje přijímače, zátěž může mít
svůj vlastní zdroj o napětí 1 až 24 V.
Záporné póly obou zdrojů jsou
v tom případě spojeny a zátěž se zapojuje mezi výstup ze spínače a +
pól pomocného zdroje. Pokud má
zátěž indukční charakter (relé, elektromagnet, elektromotor), MUSÍ
být přes ni zapojena ochranná dioda
proti napěťovým špičkám, dimenzovaná na proud zátěží.
Tento spínač má velmi dobře deﬁnované meze spínání, nezakmitává, ani při pravidelném spínání neruší, dovoluje měkké sepnutí
i vypnutí, je teplotně stabilní a tvoří
kompaktní, mechanicky odolný celek. Pro své miniaturní rozměry
28x12,5x10 mm, hmotnost kolem
2 g a vysoký spínací proud se hodí
ve většině aplikací, kde potřebujeme
pomocné RC spínače.
Ing. Michal Černý
Použité součástky:

dem asi 10 až 12 A, mžikově zvládne přes 60 A. Pokud nepotřebujeme
spínat velký proud, můžeme osadit
slabší a levnější tranzistory IRLZ34N (5 až 6 A) nebo IRLZ24N
(3 A). Proudy platí pro spínače, kolem kterých může v modelu volně
proudit vzduch a chladit tranzistory.
Zakrytováním nebo zatažením modulu do smršťovací hadičky se snižuje maximální proud asi na polovinu. Tranzistory mohou při své
činnosti hřát, ani teplota přes 90 °C
na pouzdře jim neškodí. Naopak
můžeme zvětšit dostupné proudy až
třikrát tak, že nezkrátíme křídlo
tranzistoru, ponecháme je
ve vzpřímené poloze
a přišroubujeme na dostatečně rozměrný hliníkový
chladič.
Při výpadku řídícího
signálu spínač zátěž odpojí. Elektronika spínače se
napájí servokabelem ze

IO
74HCT14 (SMD)
T1
IRL2203N
D1
1N4148 (SMD)
C1, 4
100 n (SMD)
C2
100 n (keramický)
C3
100 n (foliový)
C5* 0 až 10M/6V (tantal SMD)
P1
10k (PT6V)
R1
100 k (SMD)
R2
4k7 (SMD)
R3
330k (SMD)
R4
1M5 až 2M2 (SMD)
R5*
220 Ω až 1M (SMD)
(SMD rezistory i keramické
kondenzátory ve velikosti 0805)
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