
Újabb reinkarnáció,
avagy 

öreg PC tápjának újra éledése a boros pincében.



Öreg PC  tápja  - átalakítás 24 V-os biztonsági leválasztott
borospince-világításra.

(220/24 V-os biztonsági leválasztó trafó helyett)

Ez volt a legelső számítógépem tápja, 1993-ból.
Nem valami erőmű a 230 W teljesítménnyel, ilyen kis teljesítményű tápot ma már nem is
lehet kapni.    Így ezzel próbálkoztam, semmi kár nem ér ha elfüstöl.

Mint minden PC tápon, ezen is van :
egy közös   0 V  , amihez képest van:
+12V  nagyáramú kimenet  ( 8 Amper) 
-12 V  ( nagyon kicsi áramú kimenet)
( a többit nem részletezem)

Tehát van rajta a +12  és – 12 Volt feszültség között 24 V-os feszültség, de a negatív ág 
áramerőssége csak kb 0,3...0,8 A   tehát alig terhelhető a 24 V  ( 24V x 0,8 A = 19 Watt)

No, ebből kellene a borospince világítására alkalmas, legalább 160W-os tápot varázsolni, 
ami új trafó vásárlása esetén kb. 15 ezer Ft.



A számítógép tápok kapcsolási rajzát tanulmányozva kiderült hogy minden táp esetén 
azonos a kapcsolási rajz, minden tápnak a -12V-os ág a gyengéje.

Komplett kapcsolási rajz:

És ami minket érdekel: a +12V -os ág és a -12V-os ág:

A különbség kizárólag a diódákban van, (pirossal jelölve a -12V ág gyatra kis diódái)



A különbség a valóságban így néz ki:

A -12V-os ág egyenirányító diódái piros körrel jelölve, 
a +12V-os ág  jóval nagyobb, már kiforrasztott és a hűtőbordáról leszerelt diódái  kékkel 
jelölve ( látni hol voltak a hűtőbordához csavarozva).

Az is látható hogy a vezetékektől alaposan meg lett tisztítva a tápegység panelje, a jobb 
felső sarokban üres lyukak jelzik kötegnyi kiforrasztott kábel helyét.

Ezek az „izmosabb” diódák 3 Ampert biztosítanak a +12V -os kimenetre.

Valami hasonló kellene a negatív ágba is!



És valahogy esztétikusabban kellene megoldani- nem úgy összeforrasztgatva mint ahogy
az előző képeken látszik.

Sikerült találni olyan megoldást, amelyben 2 db dióda van sorba kötve, így graetz-híd
kapcsolás  is  kialakítható.  Ráadásul  8A-es (  a  3  helyett)   és  szigetelt  a hátlapja,  tehát
simán felfogható a hűtőbordára szigetelés nélkül.

Annyit  még  hozzá  teszek  hogy  a  tápba  nagyfrekvenciás  diódák  kellenek,  mivel  nagy
frekvencián lehet miniatűr trafókkal nagy teljesítményeket le-fel transzformálni. Úgy kb.
30.000 Hz-en, a konnektorban „fogható” 50 Hz helyett.

Na szóval ez kerül majd a „combos”  3A-es  diódák helyére is és a „vézna” negatív ág
diódái helyére is.

A hűtőbordán érdekes módon 2 furat is volt, ami éppen passzolt az új konstrukcióhoz.
(  Talán  annak  idején  is  gondoltak  rá,  csak  aztán  nem  volt  szükség  nagyobb
áramerősségre a negatív ágon, így megtakarítás címén elvetették)



Már csak a graetz egyenirányító kapcsolást kell kiötleni és összeforrasztani:

Talán egyértelmű hogy a piros drót a +12V, a fekete a -12V, és a középső lábak mennek 
majd a nagyfrekvenciás trafó váltófeszültségű kimenetére.



Még néhány apró munka:

- A ventillátort meg kell fordítani hogy befelé fújja a hideg levegőt, mert így biztosan a
hűtőbordákra megy. ( de miért volt fordítva?)

-  a  megmaradt  220V-os  csatlakozó  fölül  kiszerelésre  került  a  110V-220V  feszültség
átkapcsoló,

- legfelül pedig a monitor táp kimenete tűnt el.  Úgyse kell a borospincébe, valamire meg
még jó lehet.
Így még több a lyuk, még jobban szellőzik.



Érdekesség: figyeld meg a lenti képen, hogy a kb. 30.000 Hz-en működő táp 230 Wattos 
trafója kisebb mint egy gyufásdoboz! ( a nagyobbik sárga trafó)

Na akkor csináljunk helyet az új egyenirányító hídnak!

A  két  „nagy”  lyuk  a  már  kiszerelt  „izmosabb”  diódák  helye  (  trafóról  érkező  váltó
feszültség) alatta és balra egy-egy vézna diódácska ami a negatív ág kevéske amperét
szolgáltatta. Ezek kiforrasztásra kerültek.

A hűtőborda túloldalán (fent) a 230Wattos nagyfrekvenciás trafó látható.  Nagyjából egy
gyufás skatulya fele.   (A borospincében ugyebár nem megszokott trafóméret!)

A zavarszűrő tekercs takarásában is van egy dióda a negatív ágban, erre sincs szükség, át
kell hidalni. Azaz, rövidre kell zárni.  A panel alján.  Egy kis darab dróttal.



Némi filctollas jelölgetés hogy mi hova megy és hol is lehet a túloldalon az a dióda...
de végül is fülön csíptem és hatástalanítottam egy rövidzárral. (fekete drót)

Végül helyére került a korábban már előre forrasztott graetz-hidas egyenirányító:
(kicsit ferdére sikerült)



Ki kellene próbálni !
Rákötve a feszültségmérő műszer:

Azután  jöjjön aminek jönnie kell........



Van -12V !  ez már fél siker.

És ha rámérek a két ágra akkor 24 Volt !  
Lesz 24 V-os világítás a számítógép tápról a boros pincében!

Micsoda reinkarnáció ez egy 25 éve kiselejtezett számítógép tápjának! 
És nem is füstöl!



Ugyanez 2 db 24 Voltos 40W-os égővel kipróbálva:  (összesen 80 Watt )

Nagyobb teljesítménnyel azonban nem gyulladnak fel az égők.
Sajnos,  az  izzók  jellemzője  hogy  hidegen  sokkal  kisebb  az  ellenállásuk  (bekapcsolás
pillanatában sokszoros  teljesítményt vesznek fel)  így  a  többi  izzót  csak  egymás után
egyesével bekapcsolva bírja a táp.  Különben a rövidzár védelem letiltja a tápot.

Tanulmánynak tökéletesen megfelel.

Mivel ez a táp, mint az elején mondtam, csak 230 Wattos ( 25 éve ez volt a csúcs) így
most csak „labortáp” szerepet tölt be,   azaz mindenféle feszültséget szolgáltat izzók
tesztelésére,  illetve még egy USB- foglalat is van rajta ( tökéletesen pontos +5 Volt)
amiről „okos” telefont is lehet tölteni, illetve egy 12V-os 100W-os szivargyújtó kimenet,
ami szintén jó lehet még majd valamire....


