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1 Przekaźnik zatrzaskowy (Latching relay)

Na rynku wtórnym często można It is fairly easy to find cheap coax-
spotkać przekaźniki koncentryczne w ial relays on surplus HAM fleamar-
rozsądnej cenie. Posiadają one za- kets. They however have two disad-
zwyczaj dwie zasadnicze wady: cewka vantages: the coil is made for 28 V
zasilana jest napięciem 28 V, zazwy- and they are of latching type.
czaj są także zatrzaskowe. Latching relays have two actuat-

Wyposażone są w dwie cewki ing coils providing identical changeover
przerzucające kotwicę przekaźnika. time for each position (usually time
Rozwiązanie takie zapewnia iden- is about 20 ms). However applying
tyczny czas przełączania w obie strony voltage to the coil for extended pe-
(zazwyczaj są w okolicy 20 ms), jed- riod of time causes irreversable ther-
nak przyłożenie napięcia na długi mal degradation of insulation.
czas powoduje nieodwracalne ter- That is why an idea of driv-
miczne uszkodzenie izolacji. ing latching relays arose in my head.

Powstała zatem potrzeba wy- The main inspiration for this device
konania sterownika przekaźników za- was a project of Jim W6PQL - re-
trzaskowych. Źródłem inspiracji dla ally neat device having many pos-
tej konstrukcji jest opracowanie Jima sibilities of use. The original idea
W6PQL - proste, skuteczne o wielu however lacks miniaturisation and
możliwościach sterowania. W orygi- ruggedness which is extremely im-
nalnym pomyśle brakowało mi jednak portant because of possible failures
trochę miniaturyzacji, oraz odporno- in least expected situations.
ści która okazuje się bardzo przy-
datna w najmniej oczekiwanych sy-
tuacjach.
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2 Wykonanie (Construction)

Podstawowym założeniem kon- The main design thought was to
strukcyjnym było zapewnienie dużej provide maximum operation flexibil-
swobody przełączania oraz odporno- ity and ruggedness in terms of short-
ści sterownika na zwarcia. Do tego circuits. Today we have very inter-
celu wspaniale nadają się specjali- esting elements to do that: MOS-
zowane klucze oparte o tranzystory FET keys. They are designed to re-
MOSFET. Są to urządzenia przewi- place standard MOSFET transistors
dziane do zastąpienia tradycyjnych but have been updated with a few in-
tranzystorów uzupełnione o kilka cie- teresting features (this isn’t of course
kawych funkcji (lista nie jest oczywi- a full list):
ście kompletna): • full short-circuit protection

• pełne zabezpieczenie zwarciowe • current limitation
• możliwość ograniczania prądu • thermal protection
• zabezpieczenie termiczne • ESD protection
• zabezpieczenie ESD Using a MOSFET key allowed pos-

Zastosowanie klucza pozwoliło itive and negative switching as in the
ponadto uzyskać możliwość przełą- original device - the configuration is
czania zarówno plusa jak i masy dla made by soldering jumper wires on
przekaźnika tak jak w oryginalnym the PCB.
urządzeniu - konfiguracja sterownika The whole device is fairly sim-
odbywa się przy pomocy zworek wy- ple - capacitor and resistor values
konanych z przewodu. change the pulse duration time. I’ve

Reszta konstrukcji jest bardzo also added PTT voltage limitation to
prosta - wartości pojemności kon- under 4 V to avoid problems when
densatorów oraz oporników ustalają operating from 28 V. One more in-
czas trwania impulsu. Dołożyłem po- teresting feature is the possibility to
nadto układ redukujący napięcie wej- use positive voltage switching of the
ściowe linii PTT do niecałych 4 V driver - it is a good practice to use
aby uniknąć możliwych uszkodzeń that but the discussion is out of the
podczas pracy z napięciem zasilania scope of this short document.
rzędu 28 V. Dodałem ponadto wy-
prowadzenie którym można załączyć
sterownik przez podanie napięcia za-
miast zwieranie do masy. Dyskusja
tego rozwiązania jest poza zakresem
niniejszego skróconego opracowania,
jest to jednak rozwiązanie zalecane.

2



3 Schemat ideowy (Schematic diagram)
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4 Prototyp i końcowa wersja (Prototype and
final version)

Protoryp urządzenia został wy- First prototype of this driver was
konany oraz przetestowany w roku made in 2012 and has been tested
2012, od tego momentu urządzenia and used by a few stations ever since.
przeszło testy u kilku użytkowników. I’ve also ordered some factory made
Wykonałem także „firmowe” płytki PCBs with soldermask and silkscreen
wyposażone w soldermaskę i opis aby for ease of montage.
łatwiej się je montowało.
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5 Zakończenie (The end)
Jak widać sterownik jest prostym, The driver is and easy but effi-

a jednocześnie skutecznym rozwiąza- cient way to lower installation costs
niem pozwalającym znacznie obniżyć through cheaper relays. In case of any
koszt wykonania instalacji poprzez other questions feel free to write to
użycie tańszych. W razie dalszych py- me at sp2ipt (at) sp2kds (dot) pl
tań z chęcią udzielę odpowiedzi, ad- With amateur best wishes!
res mailowy to sp2ipt (małpa) sp2kds
(kropka) pl
Z amatorskim pozdrowieniem!

Jakub SP2IPT
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A Wzór płytki (The board)
Poniżej zamieszczam odwrócony Below are included mirrored PCB

wzór płytki do wykorzystania przy pattern for making the boards your-
samodzielnym jej wykonaniu self
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