VN Zdroj 0 a 30 kV
Martin Bro - DELTA4
VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáe
generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Ji mnohokrát bylo toto
zaøízení popsáno, a jistì najdete mnoho variant zapojení. Univerzálnost tohoto zaøízení je vak v popisu, jak zapojit jeden z dnes
nejpouívanìjích VN transformátorù od firmy HR, které jsou pièkou mezi tìmito transformátory.
Technické údaje
Napájecí napìtí:
Výstupní napìtí:
Regulace:
Indikace:
Délka jiskry:

12 a 30 V/46 VA.
0 a 30 000 V.
napìová.
zapnuto zaøízení,
zapnut oscilátor.
0 a 40 mm.
(záleí na napájení).

Upozornìní
Nemìjte mi za zlé, e ne se pustíme do stavby pøístroje, dám vám
malé kázání ohlednì vysokého napìtí, se kterým se v tomto zapojení urèitì setkáte! Take prvním pravidlem je
dávat maximální pozor, abyste se nedotýkali ivých èástí (konce vodièù)

pokud jsou pod proudem! Druhým
ivot zachraòujícím pravidlem je:
vechny úpravy dìlat pøi vypnutém
napájení (nemyslí se vypnutím vypínaèe, ale odpojením transformátoru
od síového napìtí). Dalí moností
ochrany je pouít oddìlovací transformátor, pøípadnì ochranné pomùcky jako jsou napøíklad dobré gumové
rukavice (ne ty na mytí WC), dobøe
odizolované náøadí a dalí.

Popis zapojení
V zapojení jsou dobøe znatelné tøi
hlavní èásti. První z nich je Napájecí
obvod s regulátorem výkonu, druhou
je pak následnì AKO (Astabilní Klopný Obvod), a tøetí je koncová èást
z VN transformátorem.
Napìtí do obvodu jde ze sítì pøes
transformátor, nebo z nìjakého vnìjího zdroje, který je schopen dodávat
støídavé napìtí od 12 do 30 V a pøíkon okolo 46 VA. Kdy tedy vlastníme pouitelný transformátor, lze vybavit obvod usmìròovaèem.
V naem pøípadì USM1 lze pouít
ji pøipraveného mùstku, nebo lze

mùstek sloit z diod, napø. KY711.
Dobøe se také osvìdèily rùzné diody
ze starých poèítaèových zdrojù. Které
jsou vìtinou spraeny v pouzdrech
po dvou! Na Internetu jsou tyto pouzdra dobøe zdokumentována. V kadém pøípadì nezapomínejte vybavit
usmìròovaè chladièem. Po usmìrnìní napìtí, je dále do obvodu zaøazen
filtraèní kondenzátor C1, který má jen
jediný úkol a tím je odfiltrování nejen
rùzných záznìjù, které se vrací od
VN transformátoru, ale hlavnì vyhladit napájecí napìtí. Jednou z dùleitých souèástek obvodu je pojistka, ve
schématu pod oznaèením F1 a F2, tu
volíme podle parametrù napájecího
zdroje, nejèastìji vak staèí 2 A/250 V.
LED1 signalizuje napájecí napìtí. R1
pro napìtí odvodíme ze vzorce:
R = (Ut - Ud)/Id , kde
Ut je napìtí celkové, Ud je napìtí diody 2 V a Id je proud diody 0,02 A (èervená LED).
Obr. 3.
VN transformátor

Obr. 1. Napájecí
zdroj s regulátorem

Obr. 2.
Oscilátor
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Obr. 4. Výstupní napìtí na vývodu 3 IO1

Obr. 5. Upravený signál pro buzení VN transformátoru
Pro napájení oscilátoru (AKO) je zde
pøipojen jetì stabilizátor 7812 (IO2)
který dodává stabilizované napìtí
12 V, Pozor jen pro zajímavost podotýkám, e stabilizátor je urèen pro napìtí od 14 do 30 V, take pokud
v obvodu máte vìtí napìtí, mùe se
stát, e stabilizátor se s vámi ani nerozlouèí a odejde. A protoe se v obvodu za stabilizátorem vyskytují také
kondenzátory je stabilizátor opatøen
diodou D3, která zamezuje znièení
stabilizátoru zpìtným napìtím. Kondenzátory C2 a C3 jsou zde pouze
jako filtraèní. K regulaci výkonu je pouit tranzistor, do jeho báze (Gate)
je vpoutìno napìtí pøes potenciometr R8 a P1, který v tomto pøípadì
pracuje se stejným principem jako

napìový dìliè. Tím jsme dokonèili
první funkèní celek a tím je zdroj
s regulátorem výkonu.
Druhým blokem je Oscilátor (AKO).
Ten generuje frekvenci pro buzení
primárního vynutí VN transformátoru
o kmitoètu asi 15 kHz (Ze zkuenosti:

Obr. 8. Mìøení vinutí
Je to u kadého transformátoru jiné.)
Co je vak také frekvence, která je
pøedepsaná pro tyto transformátory,
a pøi které mají nejlepí vlastnosti.
Generování tohoto kmitoètu zajiuje ji dobøe známý obvod èasovaèe
NE555 (IO1), který pracuje v astabilním reimu. Nastavujeme u nìj délku
èinnosti a neèinnosti odporovým trimrem R3 (volba správné pracovní frekvence) R4 a C4. Na obr. 4 mùete vidìt jak vypadá výstupní napìtí, které
lze namìøit na vývodu 3 u IO1.
Tento prùbìh není vak moc
vhodný pro buzení transformátorù,
protoe jeho pomìr délky impulsu
ZAP/VYP by mìl být co nejmení.
Tedy signál log. 1 by mìl být velmi
krátký, a signál log. 0 by mìl být natolik dlouhý, aby v transformátoru
mohlo zaniknout magnetické pole.
Proto jsou do obvodu zaøazeny dalí
souèástky - kondenzátor C6 a rezistor R5, R6 a dioda D2. Ty nám zajiují, e pomìry log. 1 a log. 0 budou

Obr. 7.
VN
transformátor
HR

Obr. 6. Pouzdro tranzistoru IRFP448
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Obr. 9. Mìøení transformátoru
nastaveny optimálnì. Výsledné hodnoty signálù jsou na obr. 5.
Tento signál je vpoutìn do báze
(Gate) tranzistoru T2, zajímavostí je,
e tento tranzistor se dá sehnat
v kadém starém monitoru, kde je
uíván pro napájení monitoru v spínaném zdroji. Jeho cena není zanedbatelná, take kdy budete rozebírat
starý monitor, jistì ho vypájejte, uetøíte tak 100 Kè, a máte dokonalý
tranzistor MOS, který spíná a 14 A
pøi 500 V.
Pokud se vám tranzistor i pøesto
høeje, je dobré ho umístit na nìjaký
starí chladiè z PC, a nìkdy ho lze
i opatøit malým vìtráèkem. Avak to
jde pouze o krajní pøípady.
Tímto jsem se dostali a k dalí
èásti, a tou je VN transformátor
s jiskøitìm. Ten si vak popíeme a
v konstrukèním provedení.

Konstrukèní èást

Obr. 11. Deska s plonými spoji zdroje s regulátorem

Vezmìme si to tedy jetì jednou
od zaèátku. Nejprve jsme zkonstruovali napájecí èást, nadále oscilátor
z koncovým èlenem, a nyní nám ji
jen chybí pøipojit VN transformátor.
Jak tedy na to? Dùleitým faktorem
pro správnou funkènost je vlastnictví
jednoho nebo dokonce více kusù nìjakého VN transformátoru, a to nejlépe od firmy HR, takový transformátor
je na obr. 7.
Pokud vak nevlastníme transformátor zrovna od firmy HR, mùe nastat problém z vnitøním zapojením

Obr. 10. Jiskra

10

Obr. 12. Deska s plonými spoji oscilátoru
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transformátoru. Potom máme dvì
monosti sehnat dokumentaci nebo
transformátor promìøit a pokusit se
zjistit jak je vnitønì uspoøádán. Postaèí k tomu voltmetr a ohmmetr + baterie 9 V. Nejprve zjistíme, který z vývodù je primární vynutí. Nejèastìji i na
cizích transformátorech jsou to vývody 1 a 2, ty poznáme podle toho, e
mají mezi sebou vìtí rozteè vývodù
ne ostatní. Pokud jsi nejsme jisti,
mùeme vzít na pomoc ohmmetr a
promìøit si vynutí mezi sebou. Primární cívka by mìla v tomto pøípadì
mít odpor nìco mezi 0,6 a 0,9 Ω
(nejèastìji 0,8 Ω).
Jestlie tedy primární vynutí lze
povaovat za funkèní (nìkdy se mùe
stát, e primární vynutí je pøepálené
nebo zkratované) lze pøikroèit k otestovaní funkcí. K tomuto úèelu budeme potøebovat baterii a voltmetr na
co nejvìtí napìtí. Pokud takovýto
voltmetr nemáte k dispozici, staèí
vám obyèejná doutnavka - napø. z vyøazeného startéru záøivky. Pøipojíme
tedy kontakty podle obr. 9, pøièem
dáváme pozor na správné zapojení
zaèátku a konce cívek.
V tomto okamiku pokadé kdy
stisknete kontakt tlaèítka, indukuje se
v transformátoru napìtí, které se objeví na výstupu HW a lze buï mìøit
pomocí voltmetru, nebo indikovat
doutnavkou. Tímto lze celkem bez
obav detekovat, e jak primární vynutí,
tak i sekundární je v poøádku, a lze
pøipojit na zdroj s oscilátorem. Jen pro
zajímavost pøi napájení baterií 9 V vzniká na kontaktech napìtí okolo 150 V.

Uvedení do provozu
Nejprve ze veho zkontrolujeme
správné osazení/zapojení vech obvodových souèástek, hlavnì tranzistorù a diod. Nadále pak musíme
zkontrolovat pájení, kde nejvìtí pozor dáme na studené spoje a zkraty,
jeliko ty budou po zapnutí první vìc,
která by vás mohla pøipravit o mnoho
èasu pøi hledání chyby. A taky pøi
15 kHz se indukuje i na primární cívce dostateènì velké zpìtné napìtí,
na které není pøíjemné si sahat.
Proto dávejte maximální pozor pøi
oivování pod proudem. Pokud máme
zkontrolovány desky s plonými spoji, mùeme pøikroèit k jejich propojení
dvìma vodièi. Výhodnou moností je
také osadit obì desky s plonými
spoji nad sebe, pomocí ètyø distanèních sloupkù. Následnì zbývá jen
pøipojit VN transformátor podle schématu, pøipomínám jetì jednou, dávejte pozor na to, kde zaèíná vynutí,
pokud ho pøehodíte, nebude transformátor dávat ádné napìtí. Taky je
vhodné na konce vodièù, které pájíte
na transformátor, dát do smrovací

buírky a po pøevleèení je smrtit.
Tímto bychom mìli dokonèeno zapojení primárního vynutí. Pokud jde
o sekundární vynutí, je celá vìc komplikovanìjí, jeliko odizolovat napìtí
okolo 30 kV, je velmi obtíné. Nejlépe
je dát mezi vývody, které srí, doutnavku, aby se napìtí na tìchto kontaktech nìjak eliminovalo. Nejèastìji
se to stává mezi vývody 8, 7 a 6. Vývod 8 je také zem celého sekundárního vynutí, lze jí vyvést jako svorku.
HW kontakt nechte tak jak je, tedy
mùete zde pøipájet prodluovací
drát, avak nezapomeòte ho opravdu poøádnì izolovat, jinak vám v místì pájení bude sret, co zmenuje
výkon.
Pokud máme ve zapojeno, mùeme pøipojit napájení a zkusit regulaci, mìlo by se ozvat jemné bzuèení,
z bezpeènostních dùvodù nedoporuèuji na ádnou souèástku kromì potenciometru sahat. Správnou frekvenci nastavíme tak, e do jedné ruky
si vezmeme roubovák (izolovaný),
kterým ladíme odporový trimr, a druhou se snaíme oddalovat nulový vodiè od HW výstupu tak daleko, dokud
nám drí jiskru. Pokud se nám vzdálenost zmenuje, vrátíme potenciometr o kousek zpìt, jeliko pracovní
bod jsme ji pøejeli.
Na desce s plonými spoji není
umístìn usmìròovaè USM1.

Seznam souèástek
R1
R2, R4, R6
R3
R5
R8
P1

Podle napìtí viz text
1 kΩ
10 kΩ, trimr, 5 mm
10 Ω
220 Ω
47 kΩ/N
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C1
2200 µF/35 V
C2, C3
10 nF, keram.
C4
15 nF, keram.
C5
100 nF, keram.
C6
100 µF/16 V
D2
1N4007
D3
1N4148
LED1, LED2
zel. LED, 5 mm
T1, T2
IRFP448 nebo jiný
IO1
NE555 (Nesmí být CMOS)
IO2
7812
KR1, KR2
AKR210/2
KR4, KR3
AKR210/3
F1, F2
2 A/250 V (sklenìná)
USM1
4x KY711 nebo jiné
Tr1
230 V/12 V (45 VA)
Tr2 VN transformátor z TV nejlépe HR
Vyp1
vypínaè páèkový
Chladiè
ze starého PC zdroje
Drák pojistky
KS20-01
Distance
4x Distanèní sloupek
DT1
Doutnavka

Závìr
Závìrem bych vám rád popøál
mnoho úspìchù, a hlavnì co nejménì úrazù. Pokud budete mít èas a zajímá vás problematika ohlednì úrazù
elektrickým proudem, zamiøte na webové stránky mého kolegy KPR.
Jinak vechny výe uvedené texty
a obrázky a jetì mnoho dalích zajímavostí lze nalézt i na naich internetových stránkách delta4.webpark.cz
v elektronické podobì! Sem mùete
psát i své problémy, nebo také na:
Martin Bro, Nádraní 1532, 39 701
Písek (Delta4@centrum.cz).

Literatura
http://delta4.webpark.cz
http://www.sweb.cz/kpr
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