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Monitor stanu akumulatorów litowo−jonowych
Akumulatory litowo-

jonowe 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.

Rys. 1. Rys. 2.

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
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1166.

Schemat monitora przed-
stawiono na rys.1. Jest to
podstawowa aplikacja dos-
konale znanego naszym Czy-
telnikom uk³adu - wskaüni-
ka diodowego LM3914.
W†testerze spe³nia on rolÍ
miernika napiÍcia zasilaj¹ce-
go, ktÛre jest jednoczeúnie
napiÍciem badanym (akumu-
lator jest do³¹czany do za-
ciskÛw oznaczonych ì+î i†ì-
î). Rezystory R1, R2, R3, R4,
R5 i†potencjometr P1 spe³-
niaj¹ rolÍ dzielnikÛw napiÍ-
cia, ktÛre dopasowuj¹ mie-
rzone napiÍcie do moøliwoú-
ci uk³adu US1. Potencjometr
P1 pozwala skalibrowaÊ
wskazania monitora - przy
jego pomocy naleøy usta-
wiÊ maksymalne wskazanie
(akumulator na³adowany
w†100% - úwiec¹ wszystkie
diody LED).

Zasada dzia³ania moni-
tora jest bardzo prosta, wy-
korzystano bowiem w³aúci-
woúÊ akumulatorÛw litowo-
jonowych, polegaj¹c¹ na li-
niowym spadku napiÍcia na
jego celach wraz z†postÍpu-
j¹cym roz³adowaniem. Tak

wiÍc prosty pomiar napiÍcia
daje nam informacjÍ o†stop-
niu na³adowania akumulato-
ra. W†zaleønoúci od napiÍcia
testowanego akumulatora na-
leøy wykonaÊ na p³ytce
zworkÍ pomiÍdzy wybrany-
mi punktami: ì+î i†jednym
z†A..C. Uk³ad jest przystoso-
wany do testowania akumu-
latorÛw LiON o†iloúci ogniw
od 1†do 3 (napiÍcia wyjúcio-
we 3,6/7,2/10,8V). Jeøeli mo-
nitor bÍdzie wykorzystywa-
ny do sprawdzania rÛønych
akumulatorÛw w†miejsce
zworki moøna zastosowaÊ
trzypozycyjny prze³¹cznik
obrotowy.

W†prezentowanej kon-
strukcji uk³ad LM3914 pra-
cuje w†trybie wyúwietlania
paska sk³adaj¹cego siÍ
z†okreúlonej iloúci úwiec¹-
cych diod. W uk³adzie mo-
delowym uøyto 3 kolorÛw
diod: D1, D2 - zielone (sta-
ny pe³nego na³adowania),
D3..D7 - øÛ³te (stany czÍú-
ciowego na³adowania),
D8..D10 - czerwone (stany
roz³adowania akumulato-
rÛw). Jeøeli wyprowadze-
nie 9 (ozn. MODE) od³¹czy-
my od plusa zasilania i†po-
zostawimy nie pod³¹czone
lub pod³¹czymy do masy
zasilania, uk³ad US1 prze³¹-
czy siÍ w†tryb wskazaÒ pun-

ktowych (úwieci tylko jedna
dioda z†10).

Widok proponowanej
dla monitora p³ytki druko-
wanej przedstawiono na
wk³adce wewn¹trz numeru.
Rozmieszczenie elementÛw
przedstawia rys.2.
Arkadiusz Tomczyk


