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Bevezetés

A gyakorlati elektronikában igen
elterjedt, egyszerű áramköri
elemről van szó, az olvadóbizto-
sítékról. Ez a megbízható túl-
áramvédelmi eszköz egy meg-
adott áramértékig áramvezetői
funkcióját ellátja, ám e fölött a
rajta átfolyó áram hatására kiol-
vad. Olvadóbiztosíték mind a há-
lózatról, mind az akkumulátoros
táplálású elektronikus készülék-
ben megtalálható. Ennek az Edi-
son óta ismert áramköri elem-
nek vannak hátrányos tulajdon-
ságai is. Kiolvadás esetén ki kell
cserélni, öregedésre is hajlamos,
de ami sok esetben az alkalmazá-
sát lehetetlenné teszi, az a vi-
szonylag nagy tehetetlensége.
Túlterhelésre érzékeny félveze-
tős kapcsolások biztosítására sok-
szor emiatt nem használhatjuk,
hiszen az áramkör tápellátását
akkor szakítja meg, amikor a fél-
vezető(k) már tönkrement(ek).

Fentiekből adódóan a félveze-
tők védelmére elektronikus biz-
tosítékot használunk, amely a
biztosított áramkör áramfelvéte-
lét figyeli, és túláram esetén bi-
zonyos, de igen csekély késlelte-
téssel megszakítja az áramkör
tápellátását. Ezzel az áramköri
elemmel a szakirodalomban túl-
áram elleni védőkapcsolás vagy
áramkorlátozó kapcsolás néven
is találkozhatunk.

Ezen a területen történő fej-
lesztéseknek köszönhetően ma
már integrált kivitelben és az ún.
regenerálódó típusú biztosíté-
kok kaphatók, amelyek a túl-
áram hatására lekapcsolnak,
majd ennek megszűnése után
automatikusan visszakapcsol-
nak. Ezek élettartama is véges, és
beszerzésük sem mindig problé-
mamentes.

Ezen hátrányok és problémák
kiküszöbölésére az alábbiakban
bemutatjuk, hogyan építhető há-
zilag olcsó, könnyen beszerezhe-
tő alkatrészekből elektronikus
biztosíték. Ezeknek kis-, közepes-
és nagyáramú változatai létez-
nek. A felosztás ezen belül a be-
állítandó áram módja alapján is
osztályozható:

– fix áramértékűekre,
– programozhatókra,
– szabályozhatókra.

A fenti bevezető után rátérünk az
egyes félvezetős kapcsolások is-
mertetésére. Az elektronikus vé-
dőkapcsolásokat több bipoláris
és egy MOSFET-es változatban
készítettük el. Az ismertetést
azokkal a bipoláris kapcsolások-
kal kezdjük, amelyeknek műkö-
dése azon az elven alapszik, hogy
a „Be” és „Ki” jelű pontok között
átfolyó áram által létrehozott fe-
szültségesés kerül leosztásra és a
kívánt lekapcsolási szintet a fent
említett valamelyik módon állít-
juk be. A közlemény befejező ré-
szében más elven működő kap-
csolásokat is ismertetünk.

Az egyes kapcsolások működé-
si feszültségszintjének felső ha-
tárát az alkalmazott soros ági
tranzisztor UCE0, MOSFET-nél
pedig az UDSS letörési feszültsége
határozza meg.

A típusú kapcsolások

Kisáramú biztosíték (<100 mA)

Működés. A kéttranzisztoros fo-
kozat elvi kapcsolása az 1. ábrán
látható. A működést szemlélteten-
dő a 2. ábrán látható BC182 tran-
zisztor kimeneti karakterisztikája.
A kimeneti karakterisztikából lát-
ható, hogy T1-en eső feszültség li-
neárisan nő a kollektoráram növe-
kedésével a könyökpontig. A kö-
nyökpont után a karakterisztika
meredeksége gyakorlatilag zérus,
az eszköz áramgenerátorba megy
át. Számunkra a lineáris tartomány
a fontos, mert a vezető állapotban
levő T1-nek itt kicsi az RCE ellenál-
lása és ez lineárisan változik az IC
árammal, ami ebben az esetben
megegyezik a terhelőárammal.

Az 1. ábrán látható kapcsolásnál
alaphelyzetben T1 vezet, míg T2
lezárt állapotban van. A terhelő-
áram növekedésével megnő az R5
figyelő ellenálláson és T1-en eső fe-
szültség, és ez addig tart, amíg az
R3, R6 feszültségosztó R6 tagján
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Elektronikus biztosíték kapcsolások
Bus László okl. villamosmérnök, busl@dunaweb.hu

E cikkben egy olyan áramköri elemet mutatunk be, amelyik többféle elektromos berendezésben vagy azok
részegységeiben is megtalálható. Ennek az áramköri elemnek a megléte szinte magától értetődő, talán
ezért is kerülte el figyelmünket.

1. ábra 2. ábra
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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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