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FUTURE KIT

FUTURE KIT
วงจรย่อไฟชุดนี้ เป็นวงจรย่อไฟแบบสวิตซิ่งเร็คกูเลเตอร์ ที่สามารถจ่าย
ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังสูญเสียพลังงานทางอินพุตน้อยกว่าวงจร
ลดแรงดันแบบอื่นๆ อีกด้วย วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปจ่ายไฟให้กับวงจร
ขนาดเล็ก ที่กินกระแสไม่เกิน 300 มิลลิแอมป์
¢éÍÁÙÅ·Ò§´éÒ¹à·¤¹Ô¤
- แรงดันไฟตรงอินพุต 24 โวลท์ สามารถจ่ายออกได้ 5-12 โวลท์
- แรงดันไฟตรงอินพุต 12 โวลท์ สามารถจ่ายออกได้ 3-6 โวลท์
- ÊÒÁÒÃ¶¨èÒÂ¡ÃÐáÊä´éÊÙ§ÊØ´ 300 มิลลิáÍÁ»ì
- ÁÕ LED áÊ´§¡ÒÃจ่ายไฟเข้า
- สามารถปรับแรงดันทางด้านเอาท์พุทได้
- ¢¹Ò´á¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì : 2.02 นิ้ว x 1.01 ¹ÔéÇ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§Ç§¨Ã
แผงผังวงจรแสดงในรูปที่ 1 หัวใจของวงจรนี้ คือ IC1 โดย IC1 เป็น
ไอซีแบบโมโนลิทิค ซึ่งภายในประกอบด้วยชุดชดเชยอุณหภูมิภายใน, วงจร
เปรียบเทียบแรงดัน, ชุดควบคุมการกำเนิดความถี่ดิวตี้ไซเคิล ด้วยวงจรตรวจ
จับกระแสเกิน, ชุดไดร์และชุดขับเอาท์พุทกระแสสูง
เมื่อทำการจ่ายไฟเข้าทาง INPUT แรงดันจะถูกส่งผ่าน D1 หรือ D2 ไป
เข้าขา 6 ของ IC1 โดยมี C1 ทำหน้าที่กรองกระแสทางด้านอินพุทให้เรียบ
ยิ่งขึ้น ตัว IC1 จะทำหน้าที่ควบคุมแรงดันให้คงที่ตามการปรับของ VR1
R2 และ R3 ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเมื่อกระแสทางด้านเอาท์พุทเกิน
สำหรับแรงดันทางด้านเอาท์พุทจะมี C3 ทำหน้าที่กรองกระแสทางด้าน
เอาท์พุทให้เรียบยิ่งขึ้น และ R6 ทำหน้าที่เป็นโหลดทางด้านเอาท์พุท
¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
ÃÙ»¡ÒÃÅ§ÍØ»¡Ã³‹áÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 2 ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã ¤ÇÃ¨ÐàÃÔèÁ
¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§·Õè¹éÍÂ·ÕèÊØ´¡èÍ¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
·Õè§èÒÂ â´ÂãËéàÃÔèÁ¨Ò¡ä´âÍ´µÒÁ´éÇÂµÑÇµéÒ¹·Ò¹áÅÐäÅè¤ÇÒÁÊÙ§ä»àÃ×èÍÂæ
ÊÓËÃÑºÍØ»¡Ã³ì·ÕèÁÕ¢ÑéÇµèÒ§æ àªè¹ ä´âÍ´, ¤Ò»Ò«ÔÊàµÍÃìáººÍÔàÅç¡·ÃÍäÅµì
áÅÐ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÃì à»ç¹µé¹ ¤ÇÃãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇ§¨Ã
¡èÍ¹¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ìàËÅèÒ¹Õé¨ÐµéÍ§ãËé¢ÑéÇ·Õèá¼è¹Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ì¡ÑºµÑÇÍØ»¡Ã³ìãËé
µÃ§¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶éÒËÒ¡ãÊè¡ÅÑº¢ÑéÇáÅéÇ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÍØ»¡Ã³ìËÃ×ÍÇ§¨ÃàÊÕÂËÒÂ
ä´é ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ù¢ÑéÇáÅÐ¡ÒÃãÊèÍØ»¡Ã³ì¹Ñé¹ä´éáÊ´§äÇéã¹ÃÙ»·Õè 3 áÅéÇ ã¹¡ÒÃ
ºÑ´¡ÃÕ ãËéãªéËÑÇáÃé§¢¹Ò´äÁèà¡Ô¹ 40 ÇÑµµì áÅÐãªéµÐ¡ÑèÇºÑ´¡ÃÕ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÊèÇ¹
¢Í§´ÕºØ¡áÅÐµÐ¡ÑèÇÍÂÙèÃÐËÇèÒ§ 60/40 ÃÇÁ·Ñé§¨ÐµéÍ§ÁÕ¹ÓéÂÒ»ÃÐÊÒ¹ÍÂÙèÀÒÂ
ã¹µÐ¡ÑèÇ´éÇÂ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´éãÊèÍØ»¡Ã³ìáÅÐºÑ´¡ÃÕàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ ãËé·Ó¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ áµè¶éÒà¡Ô´ãÊèÍØ»¡Ã³ì¼Ô´µÓáË¹è§ ¤ÇÃãªé
·Õè´Ù´µÐ¡ÑèÇËÃ×ÍÅÇ´«ÑºµÐ¡ÑèÇ à¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ·ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¡ÑºÅÒÂ
Ç§¨Ã¾ÔÁ¾ìä´é
การปรับแต่ง
1.จา่ ยไฟตรง ขนาด 24 โวลท์ เขา้ ที่จุด IN
2.ใช้มิเตอร์วัดที่จุด OUT
3.ปรับเกือกม้า VR จนอ่านแรงดันที่มิเตอร์ได้ 12 โวลท์
¡ÒÃ¹Óä»ãªé§Ò¹
แรงดัน·Õè¹ÓÁÒจ่ายเข้าวงจร ¤ÇÃãªéäÁèµèÓ¡ÇèÒ 500 มิลลิáÍÁ»ì µèÍ·Õè¨Ø´ IN
ÊÓËÃÑº¨Ø´ OUT ·ÕèµèÍä»ãªé§Ò¹ Ç§¨Ã·Õèãªé¨ÐµéÍ§¡Ô¹¡ÃÐáÊäÁèà¡Ô¹ 300
มิลลิáÍÁ»ì

Ç§¨Ãยอไฟ
่ 24 โวลท์ เป็น 12 โวลท์ 300 มิลลิแอมป์
DC 24V TO 12V 300mA STEP-DOWN CONVERTER

CODE 824
This step-down converter is a high performance switching
regulator circuit. It also loses the input power less than other voltage
reduction circuits. It is suitable for supplying power to the small
circuits with currents up to 300mA.
Technical data
- Input supply 24VDC to Output 5-12VDC
- Input supply 12VDC to Output 3-6VDC
- Output current : 300mA max.
- LED's input voltage status indicator.
- Can be adjusted the output voltage.
- IC board dimension : 2.02 in x 1.01 in.
How does it work
The circuit diagram is shown in Figure 1. IC1 is the monolithic
control circuit. It consists of an internal temperature compensated
reference, voltage comparator, controlled duty cycle oscillator with
an active current limit circuit, driver and high current output switch.
When connect the power supply to INPUT point, the voltage is
fed to pin 6 of IC1 through D1 or D2. This current will received
some filtering process from C1 to improve the linearity. IC1 will
control the voltage following VR1.
R2 and R3 act as the output over-current protection. C3 is the
filter to make the output stream more smooth. R6 is load for output.
Circuit Assembly
The assembly of components is shown in Fig. 2. For good
looking and easy assembly, the shorter components should be first
installed - starting with low resistant components and then the higher.
An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and
transistors shall be carefully assembled before mounting them onto
their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause
damage to the components or the circuit. Configuration of the anode
and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not
exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within.
Recheck the correctness of installation after soldering. In case of
wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid
probable damage to the IC.
Adjusting
1.Connect the power supply 24VDC to IN point.
2.Measuring the voltage at OUT point by voltmeter.
3.Adjust VR untill voltmeter showing 12 volts.
Testing
The minimum current handling of the power supply must not
lower than 500mA. The load of the DC output side must also not
exceed 300mA.

Figure 1. The DC 24V to 12V 300mA Step-Down Converter Circuit
Figure 2. Circuit Assembling
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Figure 3. Installing the components
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FUTURE BOX FB03
is suitable for this kit.
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