
Vezérlőrács tápegység:

– Egy elektroncső vezérlőrácsá-
nak üzemi feszültség tartomá-
nya negatív polaritású és nulla
volttól tíz-húsz voltig terjed.

– Amennyiben a vezérlőrácson
áram folyik, annak üzemszerű
értéke az 1 mA-t szinte soha-
sem haladja meg.

A vezérlőrács tápegység kapcso-
lási rajza a 14. ábrán, fényképe
pedig a 15. ábrán látható.

Amint az ábrákból is kitűnik,
kifejezetten kis teljesítményű ez
a tápegység. A puffer feszültség
meglehetősen magas. Ezeknek a
régi Puskás trafóknak jellegze-
tességük, hogy üresjáratban a ki-
menőfeszültségük a névleges
szekunder feszültségnél 30-40%-
kal magasabb. A pufferfeszült-
ségnek kitett alkatrészek kivá-
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Építsünk csőmérőt!  4.
Engárd Ferenc okl. villamosmérnök, signtechnika@engard.hu

14. ábra

15. ábra
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16. ábra
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lasztásánál – beleértve ebbe a
T1, T3, T4 tranzisztorokat is –
alapvető szempontom volt, hogy
határfeszültségük 60 voltnál ma-
gasabb legyen.

A T1 áteresztő elem egy P csa-
tornás SIPMOS FET (UDSmax = 
-240 V, 25 oC-on Pmax = 1 W). A
T2, R3 és R4 elemekkel felépí-

tett áramkorlát 6 mA zárlati ára-
mot enged meg. Legrosszabb
esetben a T1 FET-en 360 mW
(60 V, 6 mA) teljesítmény disszi-
pálódik. Ezt a terhelést percekig
képes hűtés nélkül is elviselni.

A hibajel erősítő lényegében
az IC1 műveleti erősítőből, a T4
tranzisztorból és az R1, R5 ellen-

állásokból épül fel. A tápegység
kimenete és a T1 gate pontja kö-
zött az erősítés kereken 3×104,
azaz a kimeneti feszültség a ve-
zérlő referenciafeszültséget ez-
reléknél kisebb hibával követi.

A tápegység ki-/bekapcsolásá-
nak vezérlése a (11) csatlakozó-
ponton keresztül, TTL szinttel
történik. L szint esetén a T3
tranzisztor kinyit és a T2 tran-
zisztor vezérlésétől függetlenül,
a T1 gate elektródáját földre
kapcsolja, így a tápegység kime-
nete szakadást mutat. H szint
esetén a T3 bázisán pozitív fe-
szültség jelenik meg, T3 kollek-
tor-emitter átmenete lezár, a ki-
menet feszültség szabályozásába
nem szól bele. A D4 dióda az
esetleges pozitív irányú feszült-
ség túlterheléstől véd.

A fenti tápegység 100 × 100
mm-es kétoldalas furatgalván
nyák-lemezen került kialakításra.
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17. ábra

18. ábra
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20. ábra
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A panel nyomtatási rajzát a 16. áb-
ra, a beültetést a 17. ábra mutatja.

Központi tápegység

Az áramkörök működtetéséhez
szükséges ±12 V-os és +5 V-os
tápfeszültséget egy külön köz-
ponti tápegység biztosítja. Kap-
csolási rajza a 18. ábrán, fényké-

pe pedig a 19. ábrán látható.
A kapcsolás teljesen szokvá-

nyos, fix feszültségű, TO-220 to-
kozású táp IC-ket tartalmaz. A
három IC egy hűtőbordára rög-
zített. A puffer feszültségeket 20
W-os toroid transzformátor szol-
gáltatja. A tápfeszültség és a föld
kivezetések négy darab négypó-
lusú csapsorléc csatlakozón ke-

resztül csatlakoztathatók az
egyes modulokhoz.

A fenti tápegység 100 × 150
mm-es kétoldalas nyák-lemezen
került kialakításra. A nyák házi-
lagos, ún. transzfer fóliás megol-
dással készült. A nyomtatási raj-
zot a 20., a beültetést a 21. ábrán
láthatjuk.

(Folytatjuk)
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21. ábra
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