
P odzespo³y nale¿y wlutowaæ w p³yt-
kê drukowan¹, najlepiej wed³ug ko-
lejnoœci podanej w wykazie ele-

mentów, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê
na sposób wlutowania elementów bie-
gunowych: kondensatora elektrolitycz-
nego, diod, tranzystora oraz uk³adu
scalonego, którego wyciêcie w obudo-
wie musi odpowiadaæ rysunkowi na
p³ytce drukowanej. 

Po zmontowaniu uk³adu trze-
ba bardzo starannie skontrolowaæ, czy
elementy nie zosta³y wlutowane w nie-
w³aœciwym kierunku lub w niew³aœci-
we miejsca oraz czy podczas lutowania
nie powsta³y zwarcia punktów lutowni-
czych. 

Jeœli napiêcie zasilaj¹ce poda-
wane na z³¹cze Z1 nie przekroczy 18V,
mo¿na usun¹æ diodê D3, a R5 zast¹piæ
zwor¹. Przy napiêciach zasilania poni-
¿ej 10V jest to wrêcz konieczne. W

przypadku sterowania silnika wiertarki
warto poeksperymentowaæ z wartoœci¹
C3 (100nF…2,2uF) i sprawdziæ zacho-
wanie silnika przy wierceniu z ma³¹
prêdkoœci¹ obrotow¹. !
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M iesiêcznik EElleekkttrroonniikkaa ddllaa
WWsszzyyssttkkiicchh (EdW) wywo³a³
wielki entuzjazm artyku³a-

mi serii „„EElleekkttrroonniikkaa ddllaa NNiieeeellee-
kkttrroonniikkóóww”” (EdE). 

Nasze opisy s¹ skróconymi
wersjami artyku³ów z EdW - wy-
starczaj¹ do zmontowania dzia-
³aj¹cego uk³adu.

Du¿ym u³atwieniem jest
mo¿liwoœæ zakupu kompletów
podzespo³ów z p³ytk¹ drukowa-
n¹ i kserokopi¹ oryginalnego 
artyku³u - sprzeda¿ wysy³kow¹
prowadzi Wydawnictwo AVT -
zamówienia s¹ przyjmowane pod
telefonem: (22) 568 99 50, a tak¿e
w sklepie internetowym:

www.sklep.avt.com.pl.

Komplet podzespołów z płytką jest dostępny w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-735. 
Zamówienia można składać pod numerem telefonu: (22) 568 99 50 lub w sklepie internetowym AVT: www.sklep.avt.com.pl

Bardzo prosty układ regulacji impulsowej do urządzeń zasilanych prądem sta-
łym włączany między źródło zasilania a odbiornik. Potencjometr zmienia
współczynnik wypełnienia przebiegu wyjściowego, pozwalając na bezstratną
regulację mocy wyjściowej (sprawność bliska 100%). Przeznaczony do regula-
cji mocy modelarskiej wiertarki na prąd stały. Znakomicie nadaje się też do re-
gulacji jasności żarówek 6�24V o mocy do 100W. Możliwość optymalizacji pa-
rametrów do konkretnego urządzenia współpracującego. Zakres napięć zasila-
nia 6�25V. Zakres prądów wyjściowych: do 10A. Pobór prądu 0,5mA przy 12V.
Uwaga, nie nadaje się do pracy jako warsztatowy zasilacz regulowany ani jako
ładowarka akumulatorów.

Regulator impulsowy DC
Sterownik wiertarki modelarskiej
Bezstratny ściemniacz żarówek

Regulator impulsowy DC
Sterownik wiertarki modelarskiej
Bezstratny ściemniacz żarówek Piotr Górecki

1 zwora zamiast R4
2 R1 - 1kΩ (br¹z-czar.-czerw.-z³oty)
3 R2 - 1kΩ (br¹z-czar.-czerw.-z³oty)
4 R3 - 1kΩ (br¹z-czar.-czerw.-z³oty)
5 R5 - 1kΩ (br¹z-czar.-czerw.-z³oty)
6 podstawka 14-pin 

pod uk³ad scalony U1
7 D1 - 1N4148 lub podobna
8 D2 - 1N4148 lub podobna
9 D3 - dioda Zenera 12…15V
10 PR1 - 100kΩ miniaturowy
11 C2 - 22nF

(mo¿e byæ oznaczony 223)
12 J1 dwie szpilki goldpin
13 C3 - 470nFuF sta³y

(mo¿e byæ oznaczony 474)
14 Z1 z³¹cze ARK-2 du¿e
15 Z2 z³¹cze ARK-2 du¿e
16 C3 - 100uF/25V
17 D4 - 1N5822
18 T1 - BUZ10 (BUZ11, IRF540)
19 na³o¿yæ jumper na ko³ki J1
20 w³o¿yæ do podstawki 

uk³ad scalony CMOS 4011

Schemat ideowy1 Wykaz elementów 
(w kolejnoœci lutowania) - kit AVT-735
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Schemat montażowy i płytka (skala 70%)2


