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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 27kΩ
R1': 1,5Ω
R2': 2,2Ω
R2: 33kΩ
R3': 3,3Ω
R3: 47kΩ
R4: 68kΩ
R4': 4,7Ω
R5: 91kΩ
R6: 10kΩ
R7: 6,8kΩ
R8: 1,8kΩ
R9: 300Ω
Kondensatory
C1, C2: 100nF
C3: 22pF
Półprzewodniki
D1: 1N4148
D2: LED zielona
D3: LM385
T1: BC338 lub podobny
T2: BD280 lub podobny
US1: LM358 lub podobny
złącze ARK−2 − 1szt.

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1171.

Rys. 2.

Rys. 3.

Zrozumienie zasady
dzia³ania roz³adowywarki
u³atwi jej schemat blokowy
z†rys. 1. Komparator z†pro-
gramowanym progiem za-
dzia³ania úledzi podczas
pracy napiÍcie na akumula-
torze do³¹czonym do zacis-
kÛw zasilaj¹cych. Jeøeli na-
piÍcie to spadnie poniøej
pewnego (ustalanego) progu,
komparator wy³¹cza do³¹czo-
ne do jego wyjúcia programo-
wane ürÛd³o pr¹dowe.

DziÍki zastosowaniu, ja-
ko elementu obci¹øaj¹cego
akumulator, ürÛd³a pr¹dowe-
go unikamy ryzyka uszko-
dzenia akumulatora przez
zbyt duøy pr¹d. Pr¹d ten jest
w†znacznym stopniu nieza-
leøny od napiÍcia akumula-
tora, co zapewnia doskona³e
warunki pracy typowym aku-
mulatorom NiCd.

Schemat elektryczny
uk³adu przedstawiono na

rys. 2 . Uk³ad
US1A pracuje
z†otwart¹ pÍtl¹
s p r z Í ø e n i a
zwrotnego, co
pozwala trakto-
waÊ go jako
komparator na-
piÍciowy. Po-
rÛwnuje on na-
piÍcia z†wejúÊ:
- odwracaj¹ce-
go (pin 2),
na ktÛre jest
podane na-
piÍcie referencyjne o†war-
toúci ok. 1,25V (stabilizo-
wane przez diodÍ D3);

- nieodwracaj¹cego (pin 3),
na ktÛre jest podawane
napiÍcie z†dzielnika R6
i†jeden z†rezystorÛw R1..4.
Podzia³ napiÍcia na tym

dzielniku jest taki, øe dla
rezystora R1 komparator mo-
øe kontrolowaÊ napiÍcie na
baterii akumulatorÛw o†na-
piÍciu 6V, dla R2 - 7,2V, dla
R3 - 9,6V, i†dla R4 - 12V.

Sygna³em wyjúciowym
komparatora US1A jest ste-
rowany inwerter, zbudowany
w†oparciu o†tranzystor T1.
W†obwodzie kolektora tego
tranzystora znajduje siÍ
dzielnik rezystorowy R8, R9
z†ktÛrego zasilana jest baza
tranzystora T2. Tranzystor

ten, wraz z†diod¹ LED D2
i†rezystorami R1'..4' spe³nia
rolÍ ürÛd³a pr¹dowego, ktÛre
obci¹øa roz³adowywany aku-
mulator. Aby zapewniÊ op-
tymalne warunki pracy aku-
mulatora naleøy przy pomo-
cy jumperÛw lub podwÛjne-
go prze³¹cznika w³¹czaÊ
w†uk³ad parami rezystory no-
sz¹ce oznaczenia z†primem
i†bez (np. R1 i†R1', R2 i†R2').
W†modelowym egzemplarzu
zastosowano w†miejsce prze-
³¹cznika zworkÍ ze srebrzan-

Rozładowywarka akumulatorów NiCd

ki, poniewaø urz¹dzenie by-
³o eksploatowane z†pakietem
akumulatorÛw o napiÍciu
9,6V.

Na rys. 3 przedstawiono
rozmieszczenie elementÛw
na p³ytce drukowanej, ktÛrej
rozk³ad úcieøek znajduje siÍ
na wk³adce wewn¹trz nume-
ru. Montaø jest bardzo pros-
ty, nie bÍdziemy wiÍc go
szczegÛ³owo omawiaÊ.
SR

Uk³ad opracowano na
podstawie noty katalogowej
AN-334A firmy National Se-
miconductors.

Na ³amach EP
przedstawiliúmy
dotychczas kilka

konstrukcji ³adowarek
do akumulatorÛw NiCd

oraz NiMH. W
akumulatorach NiMH
prawie nie wystÍpuje

zjawisko ìpamiÍcioweî,
natomiast znacznie
taÒsze akumulatory
NiCd moøna ³atwo
uszkodziÊ przez

niew³aúciw¹ obs³ugÍ.
Prezentowane tutaj
proste urz¹dzenie

pozwoli unikn¹Ê ryzyka
zmniejszenia siÍ

pojemnoúci
akumulatorÛw. Spe³nia

ono bowiem rolÍ
inteligentnej

roz³adowywarki.

Rys. 1.


