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Wzmacniacz 
do generatora impulsów
Generatory przebiegów zwykle mają niewielką obciążalność wyjścia i nie 
są w stanie sterować niektórymi odbiornikami. Prezentowany moduł może 
znacznie zwiększyć obciążalność generatora, pod warunkiem że generowa-
ne przebiegi mają kształt prostokątny.

Schemat ideowy wzmacniacza do genera-
tora pokazano na rysunku 1. Jego głównym 
elementem jest układ IC1 typu MC33152 
– podwójny driver tranzystora MOSFET.
Tranzystory MOSFET wymagają szczegól-
nego sterowania ze względu na sporą po-
jemność bramki. Od szybkości ładowania 
i rozładowania tej pojemności zależy stro-
mość zboczy sygnału sterującego i w efek-
cie straty mocy w tranzystorze wydzielane 
w postaci ciepła. Specjalizowany układ za-
pewnia optymalne warunki sterowania, 
a dla większej skuteczności oba kanały dri-
vera zostały połączone równolegle.

Na schemacie opisano różne ustawie-
nia zworek na szpilkach konfiguracyj-
nych. W zależności od ustawienia zworek 
na szpilkach CFG1 do wejścia drivera do-
prowadzany jest sygnał sterujący niezmie-
niony (zworki w poz. NORM) lub sygnał 
zanegowany, w obwodzie z tranzystorem 
T1 (zworki w poz. NEG).

Wyjście drivera połączone jest z bramką 
tranzystora poprzez rezystory R6 i R7. Jedna 
sekcja szpilek konfiguracyjnych CFG2 po-
zwala wybrać wartość rezystancji w tym 

sprawdzi się w wypadku elementów o cha-
rakterze pojemnościowym.

W domyślnej konfiguracji plus zasila-
nia jest stale dołączony do jednego zaci-
sku wyjściowego, a podanie dodatniego 
impulsu na wejście powoduje dołącze-
nie minusa zasilania do drugiego zacisku 
wyjściowego i w efekcie zasilenie dołączo-
nego odbiornika. W drugiej konfiguracji sy-
gnał sterujący zostaje odwrócony i wtedy 
poziom niski na wejściu powoduje załą-
czenie minusa zasilania na wyjściu. Jest 
to konfiguracja, która nie zmienia pola-
ryzacji sygnału wyjściowego w stosunku 
do wejściowego.

Do prawidłowej pracy moduł wy-
maga napięcia zasilającego z zakresu 
10...18 V do zasilania bloku sterującego 
oraz drugiego źródła zasilania o napięciu 
z przedziału 0...50 V do zasilania stop-
nia wyjściowego. Drugie zasilanie musi 
mieć napięcie i prąd odpowiednio dobrane 
do napięcia i mocy odbiornika. Doskonale 
sprawdzi się tu zasilacz regulowany, który 
pozwoli na regulowanie amplitudy sy-
gnału wyjściowego.

DODATKOWE MATERIAŁY NA FTP:
ftp://ep.com.pl
user: 92822, pass: 37euo8qf
W ofercie AVT* 
AVT-1961
Wykaz elementów:
R1…R5: 4,7 kV
R6: 100 V
R7: 1 V
C1, C2: 100 mF/25 V
D1, D2: 1N4148
D3: LED 3 mm
D4: MUR820
T1: 2N3904
T2: IRF1405
IC1: MC33152
IC2: 78L012
CFG1, CFG2: goldpin 2×3 + jumper ×4
ZW1, ZW2: zwora z drutu
IN, POW: DG301-2
PWR, OUT: DG360-2
Radiator + elementy mocujące
* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montażu. 
Wymagana umiejętność lutowania!
Podstawową wersją zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie KITem (z ang. 
zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy elektroniczne (w tym [UK] – je-
śli występuje w projekcie), które należy samodzielnie wlutować w dołączoną 
płytkę drukowaną (PCB). Wykaz elementów znajduje się w dokumentacji, 
która jest podlinkowana w opisie kitu.
Mając na uwadze różne potrzeby naszych klientów, oferujemy dodatkowe 
wersje: 
 wersja [C] zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw [B] (elementy 

wlutowane w płytkę PCB)
 wersja [A] płytka drukowana bez elementów i dokumentacja
Kity w których występuje układ scalony wymagający zaprogramowania, 
posiadają następujące dodatkowe wersje:
 wersja [A+] płytka drukowana [A] + zaprogramowany układ [UK] 

i dokumentacja
 wersja [UK] zaprogramowany układ
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma 
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą 
wersję zamawiasz! http://sklep.avt.pl

Elementem wykonawczym jest jeden tran-
zystor MOSFET. W efekcie na wyjściu 
jest tylko jeden poziom aktywny – minus 
zasilania. Takie rozwiązanie nadaje się 
do zasilania np. elektromagnesów, elektro-
zaworów, silników, głośników, elementów 
grzewczych, żarówek czy modułów LED 
lub power LED. Natomiast nie najlepiej 

ftp://ep.com.pl
http://sklep.avt.pl
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obwodzie. Zworka w pozycji FAST oznacza 
bardzo małą rezystancję i w efekcie dużą 
stromość zboczy sygnału. Na tranzystorze 
wykonawczym wydziela się niewielka moc 
strat, ale odbiorniki o charakterze induk-
cyjnym generują wtedy silne zakłócenia. 
Za niwelowanie tych zakłóceń odpowiada 
dioda D4, która w takich okolicznościach 
może wydzielać o wiele więcej ciepła niż 
tranzystor wykonawczy. Zworka w pozy-
cji SLOW zapewnia zmniejszoną stromość 
zboczy sygnału na bramce tranzystora T2 
i w efekcie większe straty mocy, ale za 
to mniejsze zakłócenia generowane w od-
biornikach indukcyjnych.

Druga sekcja szpilek konfiguracyjnych 
CFG2 umożliwia zasilanie stopnia steru-
jącego ze złącza zasilającego stopień wyj-
ściowy (zworka w pozycji 1POW). Taka 
konfiguracja jest możliwa tylko wtedy, 
gdy napięcie zasilające stopień końcowy 
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mieści się w przedziale dopuszczalnym dla 
stopnia sterującego, czyli 10...18 V. W prze-
ciwnym wypadku należy zworkę ustawić 
w pozycji 2POW i doprowadzić oddzielne 
zasilanie do stopnia sterującego (złącze 
POW) i oddzielne do stopnia wyjściowego 
(złącze PWR).

Moduł wykonano na jednostronnej pły-
tce drukowanej z elementami przewle-
kanymi – schemat montażowy pokazano 
na rysunku 2. Tranzystor T2 i diodę D4 na-
leży zamontować po przeciwnych stronach 
ścianki radiatora za pomocą jednej śruby 
z nakrętką. Oba elementy muszą być od-
izolowane elektrycznie od radiatora, więc 
konieczne będzie zastosowanie podkładek 
i tulejek izolacyjnych. Dopiero tak przygo-
towane elementy można umieścić w płytce 
i przylutować.

W czasie montażu nie wolno zapomnieć 
o wlutowaniu dwóch zworek z drutu,

oznaczonych na płytce ZW1 i ZW2 oraz 
o pocynowaniu ścieżek w torze wyjścio-
wym. Po zmontowaniu i ustawieniu kon-
figuracji na szpilkach CFG urządzenie 
jest gotowe do pracy. Sposób podłączenia 
modułu przedstawiony jest na rysunku 3, 
po podaniu sygnału sterującego na wejście 
świecenie LED D3 będzie sygnalizowało 
załączanie wyjścia.

Maksymalne parametry obciążenia za-
leżą głównie od elementów T2, D4 oraz wa-
runków odprowadzania ciepła. W module 
można zastosować elementy o lepszych pa-
rametrach, płytka umożliwia zastosowanie 
nawet tranzystorów serii IRFP w „dużej” 
obudowie TO247. W przypadku odbiorni-
ków o charakterze pojemnościowym, np. 
przetworników piezoelektrycznych, ko-
nieczne jest dołączenie równolegle z od-
biornikiem rezystora mocy o niewielkiej 
rezystancji. Takie rozwiązanie nie za-
pewnia optymalnego wysterowania, ale 
w wielu przypadkach będzie wystarcza-
jąco skuteczne.

Moduł doskonale nadaje się do współ-
pracy z takimi urządzeniami, jak AVT1474 
czy AVT2633, a zespół czterech takich mo-
dułów może pracować jako stopień mocy 
do sterownika silnika krokowego np. 
AVT1725.

KS

Rysunek 1. Schemat ideowy wzmacniacza do generatora impulsów

Rysunek 2. Schemat montażowy wzmacniacza do generatora impulsów
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