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eső feszültség eléri T2 bázis-emit-
ter nyitófeszültségét. Ez kisteljesít-
ményű Si tranzisztoroknál 0,6 V
körüli érték. Ekkor T2 vezetni fog
és T1 ennek hatására lezár. Ez az ál-
lapot megfelel a hagyományos ol-
vadóbiztosíték kiolvadásának. T1
addig marad lezárt állapotban, míg
a túlterhelést nem szüntetjük meg.

Elkészítés, bemérés. Az áramkört
60  25 mm, egyoldalas nyákleme-
zen készítjük el. A fóliázási rajz a
3. ábrán, a beültetési rajz a 4. áb-
rán látható. A kapcsolást a beülte-
tés után teszteljük, melyhez táp-
egység, volt- és ampermérő, vala-
mint terhelésként tolóellenállás
vagy potenciométer szükséges. Az
elektronikus biztosítékot tápfe-
szültségre kapcsolva a terhelést
változtatjuk és az ampermérőn el-
lenőrizzük a lekapcsolási áram ér-
tékét. Amennyiben a lekapcsolás
nem a kívánt áramértéknél törté-
nik, akkor a feszült ség  osztó egyik
vagy mindkét ellenállásának érté-
két kell változtatni. Ilyenkor cél-
szerű 1%-os ellenállásokból válo-
gatni. A kapcsolás UCE - It karakte-
risztikáját az 5. ábrán adtuk meg.
A karakterisztika menete a görög
lambda betűhöz hasonlít. A lamb-
da karakterisztikán látható, hogy
egy beállított áramértékig a bizto-
sítékon az áram növekedésével nő
a feszültségesés (A - B szakasz), ez-
után a kapcsolás „átbillen” és a fe-
szültség növekedésével a rajta át-

folyó áram közelítőleg 0-ra csök-
ken (B - C szakasz: negatív ellenál-
lású). Már említettük, hogy T2 ki-
nyitása révén T1 lezárt állapotba
kerül (C - D szakasz).

Mivel a túláram-védőkapcso-
lást programozható kivitelben
készítettük el, ezért a K kapcsoló
segítségével több lekapcsolási kü-
szöbérték állítható be. Amennyi-
ben egy fix értékre van szüksé-
günk, akkor a K kapcsolóra me-
nő egyik vezetékpár helyét szige-
telt bekötőhuzallal átkötjük. Ezt a
beültetési rajzon szaggatottan je-
löltük. A lekapcsolási áramot R1-
R3, R6 osztólánccal állítjuk be, és
a következő értékek érhetők el
kb. ±10% pontossággal:

R1 = 20 kohmnál Ilek = 20 mA,
R2 = 27 kohmnál Ilek= 30 mA, R3
= 39 kohmnál Ilek = 40 mA.

Megjegyezzük, hogy 47 kohm
választással a lekapcsolási áram
50 mA-re állítható be, de az eh-
hez tartozó UCE feszültség 4 V
körüli érték.

Az elektronikus biztosítéknál
van egy ún. szivárgási áram,
melynek értékei az 1. táblázat-
ban találhatók. A kapcsolás szi-
várgási árama T2 kollektorára-
mából és a feszültségosztó ára-
mából tevődik össze. T1 ICE0
visszárama nagyságrendileg el-
hanyagolható.

Röviden az áramköri elemek-
ről. Az ellenállások fémréteg tí-
pusúak, 0,25 ... 0,4 W terhelhető-
séggel és max. ±5% tűréssel. A
gyors változatnál a kondenzátor
kerámia, melynek értéktartomá-
nya: 470 pF ... 100 nF. A lassú vál-
tozatnál ez tantál vagy elektrolit
típus lehet, 1 uF-től 220 uF-ig.

Közepesáramú biztosíték 
(0,1 ... £1 A)

1. változat

Működés. A 6. ábrán egy, a korábbi-
val egyező, de Darlington-fokozat-
tal felépített kapcsolás látható. Itt
is alaphelyzetben a T1 vezet, míg
T2 lezárt állapotban van. A terhe-
lőáram növekedésével megnő az
R1 figyelő ellenálláson és a T1-en
eső feszültség. Ez addig tart, amíg
az R3-P feszültségosztó P csúszká-
ján a feszültség eléri T2 bázis-emit-
ter nyitófeszültségét. Ekkor T2 ve-
zetni fog és a T1 lezár. A Darling-
ton addig marad lezárt állapot-
ban, amíg a túlterhelést meg nem
szüntetjük. A T1 egyenáramú be-
állítását R2 végzi. Itt je gyez zük
meg, hogy több nagy félvezető-
gyártó cég gyártja a BC517 Dar-
lington-tranzisztort és ennek adat-
lapján ugyanazon tokozás mellett
különböző értéket adnak az esz-
köz kollektoráramára vonatkozó-
an. Így a Siemens és a Philips ezt
500 mA-ben, míg az ON 1 A-ben
maximalizálja, addig a Fairchild
1,2 A-t ad meg. Ezzel kapcsolatban
kételyeink vannak, mert a TO-92
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Utáp [V] 5 10 15 20
Isziv [mA] 1,25 2,5 3,6 4,7

1. táblázat

5. ábra 6. ábra

3. ábra 4. ábra
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vagy ehhez hasonló, de más típus-
jelű műanyag tokozású tranziszto-
rok hűtési viszonyai rosszak, ezért
óvatosságból azt javasoljuk, hogy
ismert vagy ismeretlen gyártótól
származó BC517 esetén is a 500
mA-es értéket vegyük maximum-
nak! A felsorolt gyártók adatlapja
szerinti teljes disszipációs teljesít-
mény 25 oC környezeti hőmérsék-
leten PD = 625 mW.

Elkészítés, bemérés. A védőkap-
csolást 45  35 mm, egyoldalon
folírozott nyáklemezre készítjük
el. A nyomtatási a 7. ábrán, míg
az alkatrész-beültetési rajza a 8.
ábrán látható. A fentiek figye-
lembevételével a maximális kü-
szöbáramot (lekapcsolási) 300
mA-re állítjuk be.

A bemérés a kisáramú válto-
zatnál leírtak szerint történik. A
BC517-es darlington UCE - It jel-
leggörbéjét a 9. ábra mutatja. A
kapcsolás szivárgási áramát a 2.
táblázatban, míg a figyelő ellen-
állás jellemzőit a 3. táblázatban

foglaltuk össze. A szivárgási áram
T2 kollektoráramból, az osztó-
áramból valamint T1 ICE0 vissz-
áramból tevődik össze.

Amennyiben a darlingtonpárt
250 mA környékén huzamosabb
ideig alkalmazzuk, akkor célszerű
az adatlapja szerint 15  25  0,5
mm méretű Al-lemezre felragaszta-
ni. A kapcsolás építőelemeire (el-
lenállások, kondenzátor) vonatko-
zóan lásd az előbbi változatnál leír-
takat! A beállító potenciométer le-
het tengelyes vagy nyákba forraszt-
ható max. ±10% tűrésmezővel. (A
BC517 Darlingtonpár beszerezhe-
tő a Ham bazárból is. - A szerk.)

(Folytatjuk)
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Utáp [V] 5 10 15 20
Isziv [mA] 0,9 1,8 2,75 3,6

2. táblázat

7. ábra

9. ábra

8. ábra

It [mA] 30...150 150...300
R1*[ohm/W] 10/0,5 W 5/1 W

3. táblázat
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