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Przetwornica
i ïadowarka
do akumulatorów
litowych
DwuczĊĞciowy artykuá opisuje sposoby wykorzystania akumulatorów litowych z odzysku. Prezentowane ukáady
áadowarki i przetwornicy nie powinny
nikogo przestraszyü. Dziaáają od pierwszego wáączenia, wymagana jest tylko
umiejĊtnoĞü montaĪu elementów SMD i
zrozumienie podstawowych zagadnieĔ z
dziedziny elektroniki, jak prawo Ohma
czy drugie prawo Kirchhoffa.
W artykule opisana jest prosta áadowarka
oraz przetwornica wspóápracująca z akumulatorami litowymi. DziĊki zastosowaniu tych
ukáadów moĪemy „zagospodarowaü” akumulatory, których juĪ nie uĪywamy w telefonie
komórkowym czy aparacie fotograficznym,
np. z powodu spadku ich pojemnoĞci albo
zastąpienia nowszym modelem. W prezentowanych ukáadach zastosowano nowoczesne, a
przy tym tanie podzespoáy. Opisane rozwiązania ukáadowe ochrony akumulatora litowego
są standardem w rozwiązaniach profesjonalnych. W opisanych ukáadach poáoĪono duĪy
nacisk na bezpieczeĔstwo uĪytkowania konstrukcji. Uzupeánieniem artykuáu jest arkusz
kalkulacyjny sepic.ods dostĊpny w Elportalu,
pozwalający obliczyü szybko wartoĞci kluczowych elementów stosowanych w ukáadzie
tak, by ukáad pracowaá z zadanym przez nas
napiĊciem i prądem wyjĞciowym. Ukáadu
tego typu uĪywaáem jako zamiennika baterii
alkalicznych do zasilana nadajnika dzwonka
bezprzewodowego. Baterie alkaliczne 12V
nie wytrzymywaáy ujemnych temperatur i
„wylewaáy siĊ”, uszkadzając ukáad elektroFot. 1
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niczny nadajnika bezprzewodowego. Ukáad
pracowaá przez dwa zimowe sezony, a przestaá dziaáaü tylko raz, po zalaniu pojemnika
z ukáadem elektronicznym wodą deszczową
– uszczelnienie obudowy ukáadu rozwiązaáo
caákowicie ten problem.

Akumulatory litowe
i ich parametry

Wspólną nazwą akumulatory litowe okreĞlamy
tu akumulatory litowo-jonowe i litowo-polimerowe (pomijamy natomiast najnowsze akumulatory fosfatowe LiFePo). Bardzo korzystnymi cechami akumulatorów litowych są:
niski prąd samorozáadowania, duĪa pojemnoĞü
przy maáej objĊtoĞci i niewielkim ciĊĪarze,
moĪliwoĞü pobierania duĪego prądu i áadowania duĪym prądem, brak efektu pamiĊciowego, moĪliwoĞü pracy niektórych typów do –30
stopni Celsjusza oraz stosunkowo niska cena.
Koszt nowego akumulatora litowego (zamiennika) to kilka do dwudziestu kilku záotych.
Podstawowym parametrem jest pojemnoĞü,
wyraĪana zwykle w miliamperogodzinach
oraz napiĊcie. W przypadku akumulatorów
litowych podaje siĊ trzy napiĊcia: napiĊcie w
peáni naáadowanego akumulatora – wartoĞü
ta jest jednoczeĞnie maksymalnym napiĊciem
áadowania. Zbyt wysokie napiĊcie podczas
áadowania moĪe nawet doprowadziü do
wybuchu akumulatora! NapiĊcie nominalne, bĊdące napiĊciem, po osiągniĊciu którego naleĪy áadowaü akumulator i minimalne
napiĊcie bĊdące napiĊciem, do którego moĪna
jeszcze rozáadowaü akumulator bez ryzyka
jego uszkodzenia. W przypadku akumulatorów stosowanych w
telefonach komórkowych typowa
wartoĞü
maksymalnego napiĊcia
akumulatora wynosi 4,2V, napiĊcia
nominalnego 3,7V,
a dopuszczalnego napiĊcia rozáa-
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czÚĂÊ 1
dowania 2,75V. Rozáadowanie akumulatora
poniĪej minimalnego napiĊcia akumulatora
moĪe spowodowaü jego nieodwracalne uszkodzenie. Ukáady akumulatorów litowych są
bardzo wraĪliwe na gáĊbokie rozáadowanie,
nie wolno przechowywaü ich w stanie rozáadowania. Co waĪne, napiĊcie akumulatora
litowego zmienia siĊ proporcjonalnie do stopnia wyáadowania akumulatora. Akumulatory
litowe zwykle áaduje siĊ stosunkowo duĪym
prądem, co pozwala skróciü czas áadowania akumulatora, ale wymaga kontrolowania
jego temperatury. Z tego powodu wiĊkszoĞü
dostĊpnych na rynku akumulatorów litowych
zawiera zintegrowany element termoczuáy w
swojej obudowie, najczĊĞciej termistor NTC,
rzadziej PTC. Termistor wspóápracuje z elektroniką áadowarki i informuje ją o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury akumulatora.
Akumulatory litowe w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury mogą
eksplodowaü, podobnie jak i inne typy akumulatorów eksploatowane nieprawidáowo!
Akumulator litowy ma najczĊĞciej trzy wyprowadzenia: wspólne ujemnego bieguna akumulatora i termistora, drugie wyprowadzenie termistora i dodatniego bieguna akumulatora. W
akumulatorach telefonów komórkowych stosuje siĊ zwykle termistor typu NTC, mający
ujemny wspóáczynnik temperaturowy zmian
rezystancji (ze wzrostem temperatury termistora jego rezystancja maleje). W wiĊkszoĞci
ze zbadanych przeze mnie akumulatorów z
telefonów komórkowych, zastosowany termistor miaá rezystancjĊ 47 kiloomów w temperaturze pokojowej. W przypadku akumulatorów
o wiĊkszej pojemnoĞci wartoĞü rezystancji
termistora w temperaturze pokojowej wynosi najczĊĞciej 10 kiloomów. Przykáadowy
akumulator litowy z telefonu komórkowego
pokazany jest na fotografii 1.

âadowarka
akumulatorów litowych

Akumulatory litowe áadowane są dwufazowo.
W pierwszej fazie áadowane są staáym prą-
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dem, a gdy akumulator osiągnie napiĊcie zna- dla termistora o wartoĞci 10k:. Zmiana war- oraz Ĩródáo prądowe. Okazaáo siĊ, Īe ukáad
mionowe – áadowane są przy staáym napiĊciu, toĞci termistora na 47k: w przypadku stoso- wykrywaá nie tylko obniĪenie wartoĞci rezyrównym maksymalnemu napiĊciu akumulato- wania termistorów NTC powinna wiĊc tylko stancji termistora, co w przypadku termistora
ra. Generalnie prąd áadowania powinien byü przesunąü próg zadziaáania zabezpieczenia ter- NTC informowaáo o wzroĞcie temperatury
mniejszy od pojemnoĞci akumulatora wyraĪo- micznego w stronĊ wiĊkszych temperatur. Tak akumulatora, ale i wzrost rezystancji powyĪej
nej w mAh (czyli powinien byü mniejszy niĪ wykonana áadowarka nie chciaáa jednak áado- zadanej wartoĞci! PrzyjĊte przez konstruk1C). Opisywaną tu áadowarkĊ wykonano na waü – nawet mocno wyáadowanych, a spraw- torów firmy Microchip rozwiązanie ma szespecjalizowanym ukáadzie MCP73833 firmy nych akumulatorów. Dopiero po spĊdzeniu reg zalet, niesie bowiem informacje o stanie
Microchip. Gáówną zaletą jest niezwykle pro- dáuĪszego czasu nad ukáadem postanowiáem termistora (czy jest on sprawny), umoĪliwia
sty schemat aplikacyjny oraz niska cena ukáa- bliĪej przyjrzeü siĊ schematowi wewnĊtrzne- okreĞlenie zakresu temperatur, w jakich akudu scalonego, wynosząca okoáo 3zá za sztu- mu ukáadu i tu... czekaáa mnie niespodzianka! mulator moĪe byü áadowany oraz umoĪliwia
kĊ przy zakupie pojedynczych sztuk. Ukáad Ukáad scalony ma w swojej strukturze dwa wspóápracĊ zarówno z termistorami o dodatMCP73833 wystĊpuje w kilku wersjach, komparatory, wspóápracujące z termistorem, nim (PTC), jak i ujemnym (NTC) wspóáczynniku temperaturowym.
róĪniących siĊ parametraPo stwierdzeniu, Īe przymi – ja wybraáem wersjĊ Rys. 2
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WejĞcia IN1 uĪywamy gdy zasilamy ukáad prez stabilizator 5V.
WejĞcia IN2 uĪywamy gdy zasilamy ukáad z 5V.
Nie montujemy wtedy stabilizatora 7805
Rys. 3

wartoĞü ujemną – ukáad nie wspóápracowaá
z wartoĞciami rezystancji stosowanymi w
moim akumulatorze z telefonu komórkowego. Podáączenie opornika równolegáego do
termistora w celu zmian zakresu rezystancji
termistora nie rozwiązywaáo tego problemu.
Problem ten moĪna obejĞü na dwa sposoby.
Pierwszym sposobem jest usuniĊcie oryginalnego termistora i zastąpienie go termistorem
NTC o wartoĞci 10k: o staáej materiaáowej
beta okoáo 4000. Staáa beta mówi nam, jak
zmienia siĊ rezystancja termistora w funkcji
temperatury. W celu uproszczenia obliczeĔ
stworzyáem arkusz kalkulacyjny w formacie ods (Open Office), który automatyzuje
praktycznie wszystkie obliczenia, wykorzystywane podczas uruchamiana ukáadu. KaĪde
wyliczenie znajduje siĊ w innej zakáadce
skoroszytu. WartoĞci rezystancji termistora
dla róĪnych temperatur obliczamy w zakáadce NTC arkusza kalkulacyjnego. Wyliczone
wartoĞci rezystancji dla róĪnych temperatur
(powiedzmy 10 i 45 stopni Celsjusza) podstawiamy do równania kwadratowego, zakáadka MCP73833 – 2 oporniki. Do ukáadu
wstawiamy wartoĞci najbliĪsze wyliczonym.
Drugą moĪliwoĞcią rozwiązania problemu
jest zapewnienie, Īeby rezystancja termistora
nie wzrosáa powyĪej wartoĞci powodującej
zadziaáanie drugiego z komparatorów, przez
podáączenie równolegle do termistora zamontowanego na akumulatorze rezystora równolegáego o odpowiedniej wartoĞci rezystancji –
wartoĞü tego opornika wyliczymy w zakáadce
MCP73833 – 1 opornik. W tym wypadku w
miejsce rezystora RT1 wlutowujemy opornik
o wartoĞci 0: (zwora). Praca z jednym tylko
elementem ograniczającym zakres temperatur
przewidziana jest równieĪ w karcie katalogowej ukáadu.
WartoĞü prądu áadowania akumulatora ustala siĊ za pomocą opornika podáączonego
miĊdzy masą ukáadu a wyprowadzeniem 6
kostki MCP73833. Przyjąáem, Īe wartoĞü
prądu áadowania nie powinna przekraczaü
50% pojemnoĞci akumulatora wyraĪonej w
mAh (<0,5C). Prąd áadowania wylicza siĊ z
nastĊpującego wzoru:

I reg mA 

LED D4

+

VI
VO
GND

1000 V 
R prog k Χ 

W moim wypadku prąd áadowania ograniczony jest do 300mA. Ukáad ten powinien byü
zasilany z napiĊcia stabilizowanego 5V, co
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ogranicza moc strat w samym
ukáadzie scalonym áadowarki.
Zastosowany ukáad nie moĪe
rozpraszaü zbyt duĪej mocy,
choüby z powodu zastosowanej obudowy. W przypadku
prądów áadowania wyĪszych
niĪ kilkaset mA konieczne jest
zmniejszenie napiĊcia zasilania
np. przez wáączenie w szereg
z wyjĞciem stabilizatora 7805
diody Schottky'ego w celu
obniĪenia mocy strat wydzielanej w ukáadzie MCP73833
oraz zastosowania radiatora
dla ukáadu stabilizatora sca- Rys. 4
lonego. Ukáad MCP73833
umoĪliwia áadowanie prądem o wartoĞci do
1A. W przypadku zasilania ukáadu z +5V,
stabilizator moĪna pominąü.
Dioda D1zabezpiecza áadowarkĊ przed uszkodzeniem
spowodowanym odwrotnym
podáączeniem napiĊcia zasilania. Kondensatory na wyjĞciu
áadowarki zapobiegają wzbudzeniom ukáadu przy odáączonym akumulatorze. Ukáad
posiada trzy diody Ğwiecące,
informujące o statusie áadowarki. Dioda podáączona do
wyprowadzenia PG Ğwieci
gdy áadowarkĊ podáączymy
do prądu. Dioda podáączona
do wyprowadzenia STAT1
Ğwieci podczas áadowania
akumulatora. Po naáadowaniu
akumulatora dioda STAT1
gaĞnie, a zaáącza siĊ dioda
podáączona do wyprowadzenia STAT2. Rzadziej opisane
stany sygnalizacyjne poznasz,
jeĞli przeanalizujesz kartĊ
katalogową. Akumulator najlepiej podáączyü do áadowarki
za pomocą záącza zawierającego klucz, zapobiegający
niepoprawnemu podáączeniu
wyprowadzeĔ akumulatora. W przypadku odáączenia
akumulatora od áadowarki
napiĊcie na zaciskach áadowarki powinno wynosiü 4,2V.
FunkcjĊ odprowadzenia ciepáa

+ áadowania

R4
RT1

U3
Akumulator

U1 7805

IN1

Termistor
10k

D5
LED

z ukáadu MCP73833 peáni odpowiednio zaprojektowana dwustronna páytka drukowana z tzw. padami
termicznymi, czyli poáączeniami,
których zadaniem jest odprowadzanie ciepáa. Zmontowany ukáad
w wersji prototypowej pokazano
na fotografii tytuáowej, a schemat
montaĪowy na rysunku 4. Ukáad
zmontowany ze sprawnych elementów nie wymaga uruchamiania poza
dobraniem wartoĞci elementów za
pomocą arkusza kalkulacyjnego.
W drugiej czĊĞci artykuáu opisana zostanie przetwornica.
Rafaá OrodziĔski
sq4avs@gmail.com
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