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

Przetwornica napięcia 1 V/5 V
Przy bateryjnym
zasilaniu uk³adÛw
cyfrowych naleøy
pamiÍtaÊ, øe napiÍcie
ogniw zmienia siÍ wraz
z†up³ywem czasu.
Ponadto jego niewielka
wartoúÊ wymusza
stosowanie wielu ogniw
w†celu uzyskania
napiÍcia zasilaj¹cego
o†wartoúci 5V.
Alternatywnym
rozwi¹zaniem jest
zastosowanie
wysokosprawnej
przetwornicy napiÍcia,
ktÛrej jeden
z†moøliwych wariantÛw
przedstawiamy
w†artykule.
Rekomendacje:
przydatna wszystkim
uøytkownikom systemÛw
cyfrowych, ktÛre musz¹
byÊ zasilane bateryjnie napiÍcie 5†V†moøna
uzyskaÊ z pojedynczego
ogniwa 1,5 V!

Przetwornica umoøliwia
zasilanie uk³adÛw cyfrowych
napiÍciem 5†V z†pojedynczego ogniwa 1,5†V. Schemat
elektryczny przetwornicy
przedstawiono na rys. 1.
G³Ûwnym elementem jest
uk³ad US1, w†ktÛrym zintegrowano wszystkie elementy
niezbÍdne do sterowania wewnÍtrznego tranzystora mocy.
NapiÍcie indukowane w†L1
jest podawane na diodÍ D1,
ktÛra ìprzepuszczaî do odbiornika tylko dodatnie szpil-

ki. NapiÍcie to jest wyg³adzane przez kondensator C1. NapiÍcie wyjúciowe jest podawane takøe na wejúcie PS uk³adu
US1, co umoøliwia odpowiedni¹ modyfikacjÍ przebiegu steruj¹cego wewnÍtrznym tranzystorem, aby niezaleønie od
napiÍcia zasilania oraz pr¹du
obci¹øenia napiÍcie wyjúciowe by³o jak najbardziej zbliøone do wartoúci 5†V. Minimalna wartoúÊ napiÍcia zasilania przetwornicy wynosi 0,9
V, co umoøliwia pracÍ z†jed-

Rys. 1. Schemat elektryczny przetwornicy napięcia

nym ogniwem o†napiÍciu nominalnym 1,5 V, a†nawet
z†akumulatorem o†napiÍciu 1,2
V. WydajnoúÊ pr¹dowa przetwornicy jest úciúle powi¹zana
z†napiÍciem zasilania, dlatego
dla wiÍkszych pr¹dÛw naleøy
zastosowaÊ wyøsze napiÍcie
zasilania. Na rys. 2 przedsta-

wiono zaleønoúci napiÍcia
wyjúciowego od pobieranego
pr¹du. Przetwornica jest wyposaøona w†wejúcie w³¹czaj¹ce !SHDN. Podanie na to wejúcie napiÍcia mniejszego niø
0,2 V†wy³¹cza przetwornicÍ w†tym trybie pobierany jest
pr¹d spoczynkowy o†wartoúci
oko³o 2†µA. W†czasie normalnej pracy na wejúcie to naleøy
podaÊ napiÍcie o wartoúci
wiÍkszej niø 0,8 V.
Uk³ad zosta³ zmontowany
na p³ytce dwustronnej z†elementami umieszczonymi po
obu stronach (rys. 3). Uk³ad
US1 i†kondensator naleøy
wlutowaÊ od strony ìlutowaniaî, pozosta³e elementy po
w³aúciwej stronie montaøu
elementÛw.
AG

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1: 47µF/6V 6032
L1: 100µH
Półprzewodniki
D1: 1N5817
US1: TC125501ECT
Różne
CON1: goldpin 1x2 kątowy
CON2: goldpin 1x3 kątowy

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1372.
Rys. 2. Zależności pomiędzy
napięciem wyjściowym
i prądem pobieranym
z wyjścia przetwornicy
a napięciem zasilania
przetwornicy

Rys. 3. Schemat montażowy
płytki drukowanej

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien03.htm oraz na p³ycie
CD-EP8/2003 w katalogu PCB.

Rozładowywarka/tester ogniw NiCd
Do³adowywanie
akumulatora niklowokadmowego, gdy nie
zosta³ on do koÒca
roz³adowany, powoduje
wyst¹pienie efektu
pamiÍciowego, ktÛry
degraduje pojemnoúÊ
akumulatora.
Rekomendacje:
urz¹dzenie pozwala
zapobiec powstawaniu
efektu pamiÍciowego
w†akumulatorach NiCd
o†pojemnoúciach
do 1,2 Ah.
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Aby przeciwdzia³aÊ powstawaniu efektu pamiÍciowego, naleøy przed ³adowaniem przeprowadziÊ kontrolowane roz³adowanie akumulatora. NiektÛre ³adowarki
posiadaj¹ juø wbudowan¹
funkcjÍ roz³adowywania
przed ³adowaniem, co skutecznie wyd³uøa øywotnoúÊ

akumulatorÛw. Wed³ug danych katalogowych akumulatory NiCd nie powinny byÊ
roz³adowywane poniøej 1†V,
a†wy³adowanie poniøej 0,6†V
powoduje trwa³e ich uszkodzenie.
Prezentowane urz¹dzenie
wykonano przy uøyciu kilku
ogÛlnie dostÍpnych podzespo-

Czytelników zainteresowanych szczegółowymi
informacjami związanymi z obsługą i korzysta−
niem ze współczesnych akumulatorów
zachęcamy do sięgnięcia po EP4 i 5/2003,
w których opublikowaliśmy artykuły związane
z tym tematem.

³Ûw (rys. 1). Jest to typowy
przerzutnik astabilny (multiwibrator), ktÛry pracuje
z†czÍstotliwoúci¹ oko³o 15
kHz. Dzia³anie roz³adowywarki polega na zasilaniu przerzutnika z†roz³adowywanego
akumulatora. Przerzutnik pracuj¹c pobiera pr¹d o†znacznym natÍøeniu (ze wzglÍdu na
niewielkie wartoúci rezystorÛw w³¹czonych w†kolektory
T1 i†T2), powoduj¹c roz³adowanie akumulatora. WartoúÊ
pr¹du roz³adowania zaleøy od
wartoúci rezystorÛw R1 i†R2
oraz indukcyjnoúci cewki L1,
a†takøe czÍstotliwoúci pracy
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