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Konkurs

Na rysunku przedstawiony jest dziwny układ, a właściwie fragmenty
układu z dwoma tranzystorami.

Jak zwykle zadanie konkursowe polega na rozszyfrowaniu

Jak działa i do czego służy taki układ?
Odpowiedzi, koniecznie oznaczone dopiskiem Jak3, należy nad-

syłać w terminie 45 dni od ukazania się tego numeru EdW. Nagroda-
mi w konkursie będą kity AVT lub książki.

Rozwiązanie zadania z EdW 11/2002
Z rysunku celowo usunięto
wartości elementów, by
utrudnić zadanie. Przedsta-
wiony układ z tranzysto-
rem i żarówką to stabiliza-
tor, utrzymujący nie-
zmienną jasność 100-wa-
towej żarówki. Oryginal-
ny układ przeznaczony był
do współpracy z żarówką

powiększalnika fotograficznego. Utrzymanie jednakowej jasności
lampy powiększalnika i, co bardzo ważne, także barwy światła, jest
wręcz konieczne w fotografii barwnej, gdzie stosowano specjalne,
tzw. przewoltowane żarówki, dające światło o, temperaturze barwo-
wej nieco wyższej od klasycznych żarówek. Przed dwudziestu laty
przy powszechnych wówczas wahaniach napięcia sieci, stosowanie
stabilizatora było konieczne. Zamiast ciężkiego, nieporęcznego
i wręcz niemożliwego do wykonania w warunkach amatorskich stabi-

lizatora magnetycznego, w jednym z zagranicznych czasopism zapro-
ponowano stabilizator elektroniczny.

Potrzebny zapas uzy-
skuje się przez wyprosto-
wanie napięcia sieci i wy-
gładzenie go za pomocą
kondensatora. Następnie to
napięcie stałe o wartości
równej napięciu szczyto-
wemu przebiegu sieci zasi-
la żarówkę, a nadmiar na-

pięcia odkłada się na rezystorach R3, R4 i na wysokonapięciowym
tranzystorze mocy. Zaletą jest prostota układu elektronicznego, nato-
miast dość istotną wadą są duże straty mocy. Rysunek obok pokazu-
je schemat z wartościami i obciążalnością rezystorów.

Układ zasila odbiornik (w tym przypadku żarówkę) napięciem sta-
łym, więc nie nadaje się do stabilizacji napięcia zasilającego popular-
ny sprzęt elektroniczny, zawierający transformatory sieciowe.

Zadanie okazało się trudne – duża liczba uczestników dała się
zmylić i stwierdziła, że jest to odmiana zasilacza. Żarówka miałaby
w nim pełnić albo rolę kontrolki, albo dodatkowego nieliniowego re-
zystora ograniczającego, co w sumie nie jest złym pomysłem.

A oto inne przypuszczenia:
- jest to układ płynnego włączania żarówki, zwiększający jej żywot-
ność (żarówki przepalają się przy włączaniu),
- jest to wskaźnik napięcia,
- w moim odczuciu jest to prosty układ wskazywania (albo raczej
niewskazywania) napięcia mieszczącego się w jakimś ustalonym za-
kresie. Jeżeli napięcie jest za wysokie lub za niskie, żarówka sygnali-
zuje to świeceniem, żarówka żarząca wskazuje poprawność, a zgaszo-
na uszkodzenie, względnie zadziałanie zabezpieczenia.

Jeden z uczestników konkursu napisał, że układ służy do rozłado-
wywania akumulatorów. Taki pomysł jest godny uwagi. Choć układ
nie służy do tego celu, może rzeczywiście warto byłoby zbudować
rozładowarkę do akumulatorów NiCd z żarówka kontrolną?

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują:
Henryk Szumski – Lelków, Tomek Nowak – Wołomin, 
Marcin Waszczuk – Kraków.
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