M I N I P R O J E K T Y

Monitor stanu akumulatorów litowo−jonowych
Akumulatory litowojonowe s¹ coraz czÍúciej
stosowane
w†urz¹dzeniach
powszechnego uøytku.
Dzieje siÍ tak pomimo
doúÊ wysokich cen
ogniw tego typu, a†jest
to spowodowane ich
duø¹ sprawnoúci¹
i†pojemnoúci¹
jednostkow¹.
Prezentowany
w†artykule prosty
monitor napiÍcia
umoøliwia okreúlenie
aktualnego stanu
akumulatora o†iloúci
cel od 1†do 3.
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Schemat monitora przedstawiono na rys.1. Jest to
podstawowa aplikacja doskonale znanego naszym Czytelnikom uk³adu - wskaünika diodowego LM3914.
W†testerze spe³nia on rolÍ
miernika napiÍcia zasilaj¹cego, ktÛre jest jednoczeúnie
napiÍciem badanym (akumulator jest do³¹czany do zaciskÛw oznaczonych ì+î i†ìî). Rezystory R1, R2, R3, R4,
R5 i†potencjometr P1 spe³niaj¹ rolÍ dzielnikÛw napiÍcia, ktÛre dopasowuj¹ mierzone napiÍcie do moøliwoúci uk³adu US1. Potencjometr
P1 pozwala skalibrowaÊ
wskazania monitora - przy
jego pomocy naleøy ustawiÊ maksymalne wskazanie
(akumulator na³adowany
w†100% - úwiec¹ wszystkie
diody LED).
Zasada dzia³ania monitora jest bardzo prosta, wykorzystano bowiem w³aúciwoúÊ akumulatorÛw litowojonowych, polegaj¹c¹ na liniowym spadku napiÍcia na
jego celach wraz z†postÍpuj¹cym roz³adowaniem. Tak

wiÍc prosty pomiar napiÍcia
daje nam informacjÍ o†stopniu na³adowania akumulatora. W†zaleønoúci od napiÍcia
testowanego akumulatora naleøy wykonaÊ na p³ytce
zworkÍ pomiÍdzy wybranymi punktami: ì+î i†jednym
z†A..C. Uk³ad jest przystosowany do testowania akumulatorÛw LiON o†iloúci ogniw
od 1†do 3 (napiÍcia wyjúciowe 3,6/7,2/10,8V). Jeøeli monitor bÍdzie wykorzystywany do sprawdzania rÛønych
akumulatorÛw w†miejsce
zworki moøna zastosowaÊ
trzypozycyjny prze³¹cznik
obrotowy.
W†prezentowanej konstrukcji uk³ad LM3914 pracuje w†trybie wyúwietlania
paska sk³adaj¹cego siÍ
z†okreúlonej iloúci úwiec¹cych diod. W uk³adzie modelowym uøyto 3 kolorÛw
diod: D1, D2 - zielone (stany pe³nego na³adowania),
D3..D7 - øÛ³te (stany czÍúciowego
na³adowania),
D8..D10 - czerwone (stany
roz³adowania akumulatorÛw). Jeøeli wyprowadzenie 9 (ozn. MODE) od³¹czymy od plusa zasilania i†pozostawimy nie pod³¹czone
lub pod³¹czymy do masy
zasilania, uk³ad US1 prze³¹czy siÍ w†tryb wskazaÒ pun-
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ktowych (úwieci tylko jedna
dioda z†10).
Widok proponowanej
dla monitora p³ytki drukowanej przedstawiono na
wk³adce wewn¹trz numeru.
Rozmieszczenie elementÛw
przedstawia rys.2.
Arkadiusz Tomczyk

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1: 1kΩ, potencjometr
montażowy, leżący
R1: 8,2kΩ
R2: 27kΩ
R3: 33kΩ
R4: 22kΩ
R5: 10kΩ
R6: 100Ω
R7: 1kΩ
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 47µF/25V
C3: 33nF
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4, D5, D6,
D7, D8, D9, D10: LED
prostokątne 2x5 mm (3
czerwone, 5 żółtych, 2
zielone)
US1: LM3914

Kompletny uk³ad i p³ytki
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1166.
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