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Impulsowa ładowarka
baterii litowo−jonowych

Bez nadmiernego nagrzewania
dostarcza stabilizowanego pr¹du
³adowania do 4A i†napiÍcia stabi-
lizowanego z†b³Ídem ca³kowitym
na koÒcÛwkach baterii tylko
±0,75%. Wykorzystuje tanie, 1%
rezystory do ustawienia napiÍcia
wyjúciowego i†niedrogi n-kana³o-
wy MOSFET jako klucz pr¹dowy.
Uk³ad MAX745 stabilizuje

wyjúciowe napiÍcie i†pr¹d ³adowa-
nia za poúrednictwem dwu pÍtli
pracuj¹cych wspÛlnie w†celu ³a-
godnego przechodzenia pomiÍdzy
stabilizacj¹ pr¹du i†napiÍcia. Gra-
nica stabilizacji napiÍcia ogniwa
jest ustawiana pomiÍdzy 4,0V
a†4,4V za poúrednictwem standar-

W wielu rodzajach
przyrz¹dÛw przenoúnych stosuje
siÍ coraz wiÍcej akumulatorÛw
litowo-jonowych. Wymagaj¹ one
³adowarki, a†uk³adem idealnym

dla niej wydaje siÍ byÊ
MAX745 firmy Maxim. Jest on

wyposaøony we wszystkie
funkcje niezbÍdne do

³adowania takich baterii lub
ich pakietÛw.

dowych rezystorÛw 1%, a†nastÍp-
nie ustawia siÍ liczbÍ od 1†do
4†ogniw za pomoc¹ listwy zworek.
Ca³kowity b³¹d napiÍcia wyjúcio-
wego jest mniejszy niø ±0,75%.
£adowarka moøe byÊ  dostÍp-

na jako zestaw rozwojowy, za-
wieraj¹cy zmontowan¹ i†spraw-
dzon¹ p³ytkÍ drukowan¹, miesz-
cz¹c¹ zasilacz impulsowy obni-
øaj¹cy napiÍcie, zaprojektowany
do ³adowania akumulatorÛw li-
towo-jonowych (Li-Ion). NapiÍ-
cie wyjúciowe moøe byÊ ustawia-
ne dla baterii od jednego do
czterech ogniw. NapiÍcie ogniwa
moøna ustawiÊ pomiÍdzy 4,0V
a†4,4V.

Rys. 1.
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Trójfazowy generator
fali sinusoidalnej

Schemat elektryczny pokazu-
je (rys. 2) jak przy uøyciu
pojedynczego filtra zmiennosta-
nowego typu UAF42, kilku re-
zystorÛw i†diod moøna zbudo-
waÊ trÛjfazowy generator fali
sinusoidalnej. DostÍpne s¹ trzy
wÍz³y wyjúciowe: wyjúcia gÛrno-
przepustowe, pasmowoprzepus-
towe i†dolnoprzepustowe. Syg-
na³y w wÍz³ach pasmowo prze-
pustowym i†dolnoprzepustowym
s¹ przesuniÍte w†fazie, odpo-
wiednio 90o i†180o wzglÍdem
wÍz³a gÛrnoprzepustowego. Do-
stÍpny wewn¹trz uk³adu pomoc-
niczy wzmacniacz operacyjny
moøna wykorzystaÊ jako stopieÒ
bufora lub wzmacniacza.
CzÍstotliwoúÊ oscylacji ustawia

siÍ rezystorami RF1 i†RF2 zgodnie
ze wzorem:

fOSC = 1/(2πRC)
gdzie : R=RF1=RF2 i †C=C1=C2=
1000pF.
Maksymalna czÍstotliwoúÊ os-

cylacji osi¹galna z†filtrem zmien-
nostanowym UAF42 wynosi
100kHz. Jednak powyøej 10kHz

wystÍpuj¹ zniekszta³cenia. Dla
czÍstotliwoúci oscylacji poniøej
100Hz zaleca siÍ stosowanie ze-
wnÍtrznych kondensatorÛw. Mog¹
one byÊ umieszczone rÛwnolegle
z†wewnÍtrznymi kondensatorami
C1 i†C2. Zmniejszy to wymagane
wartoúci RF1 i†RF2. Najlepiej, jeúli
zewnÍtrzne kondensatory s¹ typu
mikowego lub ceramiczne z†masy
NP0.
Dla uzyskania niezbÍdnych po-

ziomÛw wyjúciowych, wartoúci re-
zystorÛw R1..R4†powinny spe³niaÊ
nastÍpuj¹ce warunki:

R1/R2†= R3/R4 =
= (VO - VS)/(VO†- 0,15) - 1
Wartoúci zamieszczone na sche-

macie odnosz¹ siÍ do czÍstotli-
woúci 1kHz. Przy tej czÍstotliwoú-
ci zewnÍtrzne kondensatory moø-
na pomin¹Ê, poniewaø wartoúci
pojemnoúci wewnÍtrznych s¹ wy-
starczaj¹ce.
Rzeczywisty poziom wyjúcio-

wy moøe siÍ rÛøniÊ od wyliczo-
nego na skutek nieidealnego dzia-
³ania diod i†wzmacniaczy opera-
cyjnych. Dlatego moøe siÍ okazaÊ

Pakiet akumulatorÛw Li-Ion jest
w³¹czony pomiÍdzy koÒcÛwki
BATT i†GND (BATT ma tu po-
tencja³ dodatni, a†GND ujemny).
Bez obawy uszkodzenia akumula-
tor moøna do³¹czyÊ do wy³¹czonej
³adowarki albo moøna j¹ do³¹czyÊ
po w³¹czeniu zasilania.
NapiÍcie ³adowania okreúla po-

tencja³ w†punkcie po³¹czenia
R3..R9. Zast¹pienie tych rezysto-
rÛw wieloobrotowym potencjomet-
rem umoøliwia bardzo dok³adne
ustawianie wartoúci napiÍcia.
Pr¹d ³adowania wybiera siÍ

zwor¹ JP3. I†tu rÛwnieø zast¹pie-
nie wieloobrotowym potencjomet-
rem rezystorÛw R5 i†R8 umoøli-
wia dok³adniejsze ustawianie.
LiczbÍ ogniw, a†tym samym na-
piÍcie ³adowania, ustawia siÍ
zworami JP1 i†JP2: dla jednego
ogniwa obydwie do masy, dla
dwu ogniw tylko JP2 do VL,
tylko JP1 do VL dla trzech

ogniw, a†obydwie zwory do VL
dla czterech.
Prze³¹cznik S1 moøna zast¹piÊ

rezystorem o†ujemnym wspÛ³czyn-
niku temperaturowym (NTC). Gdy
napiÍcie na wyprowadzeniu THM
spadnie poniøej 2,1V, uk³ad wy-
³¹czy siÍ automatycznie; gdy na-
piÍcie wrÛci powyøej 2,3V uk³ad
w³¹czy siÍ ponownie.
Tranzystor T1 jest n-kana³o-

wym FET-em, ktÛry napiÍcie
bramki pomocniczej pobiera
z†kondensatora C7. Dioda D5 pe³-
ni rolÍ diody usprawniaj¹cej
w†przypadku, gdy T1 jest zatkany.
Gdy to nast¹pi, dioda jest bocz-
nikowana przez T2 (ktÛry siÍ
odtyka) dla poprawienia spraw-
noúci. Wynika to z†faktu, øe spa-
dek napiÍcia na diodzie wynosi
0,3..0,4V, podczas gdy na przewo-
dz¹cym tranzystorze tylko 0,1V.
Diody D3..D5 s¹ szybkimi dio-

dami Schotky'ego (3A, 40V) fir-

my Motorola. Tranzystory mog¹
byÊ po³Ûwkami podwÛjnego FET-
a firmy International Rectifier.
Jeúli zastosuje siÍ tranzystory
dyskretne, to z†uwagi na czÍstot-
l iwoúÊ k luczowania rzÍdu
300kHz nie mog¹ to byÊ
elementy o†duøej pojemnoúci we-
júciowej: do wysterowania bra-
mek uk³ad dysponuje pr¹dem
tylko oko³o 20mA. Para IRF7303
charakteryzuje siÍ parametrami:
30V, 5A, i†520pF.
Aplikacja firmy Maxim
(994074)

Artyku³ publikujemy na pod-
stawie umowy z wydawc¹ mie-
siÍcznika "Elektor Electronics".

Editorial items appearing on
pages 17..18 are the copyright
property of (C) Segment B.V., the
Netherlands, 1998 which reserves
all rights.

W artykule przedstawiamy
bardzo ciekaw¹ aplikacjÍ

scalonego, aktywnego filtru
UAF42.
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konieczne dobranie w†pewnym
zakresie wartoúci stosunkÛw
R1/R2†i†R3/R4.
Dodatnie sprzÍøenie zwrotne

niezbÍdne dla natychmiastowego
wzbudzania oscylacji, zapewnia
po³¹czenie wyjúcia sekcji pasmo-
wo-przepustowej z†wejúciem
wzmacniacza sumuj¹cego poprzez
rezystor RFB. Odpowiednimi
dla tego rezystora s¹ wartoúci
10MΩ dla f>1kHz, 5MΩ dla
f=10...1000Hz i†750kΩ dla f<10Hz.
Mniejsze wartoúci powoduj¹
zwiÍkszenie poziomu wyjúciowe-
go i w†konsekwencji zniekszta³-
ceÒ.
Aplikacja firmy Burr−Brown
(994049)

Artyku³ publikujemy na pod-
stawie umowy z wydawc¹ mie-
siÍcznika "Elektor Electronics".

Editorial items appearing on
pages 18..19 are the copyright
property of (C) Segment B.V., the
Netherlands, 1998 which reserves
all rights.

Rys. 2.

Na schemacie elektrycznym
(rys. 3), IC1 (uk³ad 4060) jest 14-
stopniowym licznikiem binarnym
ze scalonym oscylatorem. Niedrogi
kwarc 4,096MHz s³uøy do ustale-
nia czÍstotliwoúci oscylatora, co
oznacza, øe sygna³ o czÍstotliwoúci
1kHz pojawia siÍ na wyjúciu (wy-
prowadzenie 1) po podziale przez
212. Za IC1 nastÍpuje szereg licz-
nikÛw dziesiÍtnych (IC2 do IC5)
typu 4017 po³¹czonych kaskadowo
z†wykorzystaniem wyjúcia Carry
Out (wyprowadzenie 12). Liczniki
te dostarczaj¹ czÍstotliwoúci od-
niesienia 100Hz, 10Hz, 1Hz
i†0,1Hz.
Bezzwarciowy prze³¹cznik ob-

rotowy S1 wybiera jedn¹ z†czÍs-
totliwoúci odniesienia i†podaje j¹

Generator impulsów
o ustawianym czasie
trwania

Zadaniem tego uk³adu jest
generowanie impulsu

o†zadanym wczeúniej czasie
trwania inicjowane

wciúniÍciem przycisku.
SzczegÛlnie dobrze nadaje siÍ
jako generator bramkuj¹cy dla

licznika czÍstotliwoúci.
Wykorzystuje jedynie niedrogie
elementy standardowe i†moøe

byÊ szybko zmontowany.

na wejúcie zegarowe dodatkowego
licznika 4017. W†przeciwieÒstwie
do innych uk³adÛw tego typu,
jego wejúcia steruj¹ce Reset
i†/Enable (wyprowadzenia 15 i†13)
s¹ wykorzystywane dynamicznie.
WciúniÍcie przycisku S2 kasuje
zliczanie od zera. Po zwolnieniu
S2 pierwsze narastaj¹ce zbocze na
wyprowadzeniu 14 taktuje licz-
nik. Sygna³ wejúciowy, podzielo-
ny przez 2, pojawia siÍ na wyj-
úciu Q1 (wyprowadzenie 2). Po-
niewaø jednak wyjúcie Q3 (wypro-
wadzenie 7) jest po³¹czone z†wej-
úciem /Enable, po pierwszym
okresie sygna³u wyjúciowego licz-
nik blokuje siÍ, tak øe generuje
tylko jeden impuls. Zaleønie od
sygna³u wejúciowego, impuls ten
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Rys. 3.

ma d³ugoúÊ 10s, 1s, 0,1s, 0,01s
lub 0,001s.
Prosty bufor tranzystorowy ste-

ruje diod¹ LED, úwiec¹c¹ w†trak-
cie trwania impulsu. Dodatkowy,
podobny stopieÒ bufora na wyj-
úciu mÛg³by byÊ dobrym pomys-
³em. Uk³ad powinien byÊ zasilany
stabilizowanym napiÍciem 15V.
Pobiera oko³o 10mA.
K. H. Lorentz

Artyku³ publikujemy na pod-
stawie umowy z wydawc¹ mie-
siÍcznika "Elektor Electro-
nics".

Editorial items ap-
pearing on pages 19..20
are the copyright pro-
perty of (C) Segment
B.V., the Netherlands,
1998 which reserves all
rights.


