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MINIPROJEKTY

Miniaturowa adowarka akumulatorów Li-Po 

zasilana z USB

dowanych i zniszczonych ogniw, mo e si  

to wr cz objawia  cyklicznym za czaniem 

i od czaniem adowania w odst pach kilku-

sekundowych.

Uk ad zmontowano na jednostron-

nej p ytce drukowanej o wymiarach 

60 mm×88 mm, której schemat monta owy 

pokazano na rysunku 3. Monta  wymaga 

komentarza: diody D1 i D2 nale y wluto-

wa  pozostawiaj c stosunkowo d ugie wy-

prowadzenia (kilka milimetrów nad p ytk ) 

oraz przytrzymuj c je szczypcami podczas 

lutowania dla odprowadzenia ciep a. Pod 

uk adem scalonym US1powinna znale  si  

niewielka zworka z drutu. Na samym ko cu 

montowane s  koszyki baterii. W uk adzie 

modelowym u yto dwóch na ogniwa AA 

i przyklejono je klejem na gor co, lecz nic nie 

stoi na przeszkodzie, by zamontowa  inne, 

stosownie do potrzeb. Równie  pr d adowa-

nia mo na ustali  na inny, wyliczaj c rezy-

story zgodnie z prawem Ohma. adowarka 

powinna by  zasilana stabilizowanym napi -

ciem +5 V. W uk adzie modelowym wykorzy-

stano w tym celu z cze USB, co pozwala na 

zasilanie adowarki z komputera, laptopa lub 

adowarki sieciowej do telefonów komórko-

wych. Pobierany pr d jest o ok. 30 mA wi k-

szy ni  ustawiony pr d adowania.

Micha  Kurzela, EP

W ofercie AVT*
AVT-1757 A
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1, R2: 2,2 kV (SMD 1206)
R3…R7: 10 kV (SMD 1206, 1%)
C1, C2: 10 mF (SMD 1206)
LD1: dioda LED SMD, zielona
LD2: dioda LED SMD, czerwona
U1: MCP73831T-2AT (SOT-23-5)
LiPo: gniazdo akumulatora, EH4, k towe
SW: prze cznik DIP, 4 pozycje
USB: wtyk USB A, do druku, SMD
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy 
wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, e o ile 
nie zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw ten nie 
ma obudowy ani elementów dodatkowych, które nie 
zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie mo na 
ci gn , klikaj c w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da 
wersja ma za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia 
upewnij si , któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://
sklep.avt.pl

Schemat uk adu adowarki Li-Po 

pokazano na rysunku 1. Jest on zasilany ze 

z cza USB. Za adowanie ogniw odpowia-

da specjalizowany uk ad MCP73831(2). Jego 

cech  charakterystyczn  jest mo liwo  pro-

gramowania pr du adowania poprzez zmia-

n  warto ci rezystora pomi dzy wyprowa-

dzeniem PROG i mas  uk adu. Maksymalny 

pr d adowania jest ograniczony do 500 mA, 

co wynika z ogranicze  starszych portów 

USB. Dok adn  warto  okre la si  z wzoru: 

I[mA] = 1000 / Rprog [kV].

W modelu zastosowano prze cznik SW 

umo liwiaj cy dostosowanie pr du adowa-

nia do pojemno ci akumulatora. Minimalny 

pr d adowania to 100 mA, ka da za czona 

sekcja SW dodaje dodatkowe 100 mA. Przy 

wszystkich pozycjach za czonych pr d jest 

Akumulatory LiPo coraz cz ciej 

staj  si  podstawowym ród em 

zasilania, zast puj c inne 

bateryjne lub akumulatorowe 

ród a energii. Przestawiona 

adowarka jest zasilana z portu 

USB. Umo liwia adowanie 

ogniw LiPo o niewielkiej 

pojemno ci z zachowaniem 

procedur krytycznych dla 

trwa o ci i bezpiecze stwa 

eksploatacji.

AVT
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maksymalny i wynosi 500 mA. Oczywi cie, 

adowarka aduje bezproblemowo ogniwa 

o wi kszej pojemno ci, proces adowania 

trwa wtedy odpowiednio d u ej, z korzy ci  

dla trwa o ci akumulatora. Uk ad uzupe -

niaj  diody LED sygnalizuj ce: LD1 – zasi-

lanie adowarki, LD2 – proces adowania. 

Kondensator C2 zapewnia stabilno  uk adu 

przy od czonym akumulatorze. Pojemno  

C1 odsprz ga zasilanie adowarki. Gniaz-

do „Lipo” s u y do do czenia adowanego 

akumulatora, jest to typowe dla wi kszo ci 

ogniw 4-pinowe gniazdo EH.

Uk ad zmontowany na niewielkiej, jed-

nostronnej p ytce drukowanej w formie wty-

ku do gniazda USB. Rozmieszczenie elemen-

tów przedstawia rysunek 2. Monta  uk adu 

nie wymaga opisu. Mo liwe jest zastosowa-

nie (bez zmian na p ytce) uk adu MCP73832. 

Ró ni si  on tylko wyj ciem STAT typu OC, 

co dla aplikacji z rys. 1. nie ma znaczenia. 

Rysunek 1. Schemat ideowy miniaturowej adowarki Li-Po

Rysunek 2. Schemat monta owy 

miniaturowej adowarki Li-Po
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Wzmacniacz z uk adem TPA3110

W ofercie AVT*
AVT-1758 A
AVT-1758 B
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1, R2: 2 kV (SMD 0805)
R3: 100 kV (SMD 0805)
R4, R6: nie montowa !
C1, C20: 100 mF/25 V
C2, C4, C7, C10, C13, C14, C16, C19: 1 mF 
(SMD 0805)
C3, C5, C9, C11, C17, C18: 220 nF (SMD 
0805)
C6, C8, C12, C15: 1 nF (SMD 0805)
IC1: TPA3110 (np. Farnell element14)
LED1, LED2: dioda LED SMD
L1...L4: koralik ferrytowy
CON1: gniazdo zasilania 2.1/5.5, do druku
CON2: goldpin 1×2+zworka
CON3: gniazdo jack 3,5 mm, stereo
CON4, CON5: DG301-2
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet 
elementów wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na 
uwadze, e o ile nie zaznaczono wyra nie w opi-
sie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie 
mo na ci gn , klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka -
da wersja ma za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania 
zamówienia upewnij si , któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, 
B lub C). http://sklep.avt.pl

W zale no ci od typu akumulatora, jest mo -

liwe dopasowanie napi cia adowania z za-

kresu 4,2; 4,35; 4,4; 4,5 V poprzez odpowied-

ni wybór typu uk adu. W modelu zastosowa-

no uk ad MCP73831T-2AT, przystosowany 

do akumulatorów z napi ciem adowania 

4,2 V.

Uwaga: podczas u ytkowania ogniwa 

nale y zachowa  odpowiednie warunki 

eksploatacji: zabezpieczy  ogniwo przed 

uszkodzeniem mechanicznym, zwarciem, 

przeci eniem, prze adowaniem, przegrza-

niem – w adnym przypadku nie demonto-

wa  wbudowanego uk adu nadzoruj cego 

ogniwo. Nieprzestrzeganie warunków bez-

piecznej eksploatacji mo e spowodowa  

eksplozj  ogniwa i po ar oraz zagro enia 

dla zdrowia u ytkownika.

Adam Tatu , EP

Schemat ideowy wzmacniacza pokazano 

na rysunku 1. Do z cza CON3 jest dopro-

wadzany stereofoniczny sygna  audio. Kon-

densatory C4, C7, C14, C16 tworz  obwody 

wej ciowe, które konÞ guruj  wej cia ró ni-

cowe wzmacniacza do pracy w trybie single 

ended. Rezystor R5 oraz kondensatory C10 

i C13 Þ ltruj  napi cia zasilaj ce dla cz ci 

analogowej oraz stabilizatora 7 V wbudowa-

nego w uk ad TPA. Kondensatory C1…C3 

Nowoczesny wzmacniacz 

o dobrych parametrach. 

Mo e by  zasilany napi ciem 

z zakresu 8…25 V DC, uzyskuje 

mocy wyj ciow  2×15 W na 

obci eniu 8 V. Pracuje 

w klasie D i ma sprawno  

dochodz c  do 90%, dzi ki 

czemu nie wymaga stosowania 

radiatora. Przy d ugo ci kabli 

g o nikowych do 1 m nie trzeba 

te  d awików.

oraz C18…C20 Þ ltruj  zasilanie dla stopnia 

mocy. Wyj cia po czone s  z Þ ltrami LC 

zbudowanymi z koralików ferrytowych L1...

L4 oraz kondensatorów o niewielkiej pojem-

no ci C6, C8, C12, C15 i doprowadzone do 

z cz CON4 i CON5.

Dioda wiec ca LED2 sygnalizu-

je obecno  napi cia zasilaj cego. Dioda 

LED1 jest do czona do wyj cia FAULT, 

a wi c sygnalizuje zadzia anie którego  

z zabezpiecze . Wyj cie FAULT jest po -

czone z wej ciem SD odpowiadaj cym za 

wprowadzenie uk adu w stan standby – 

dzi ki temu jest aktywna funkcja Automatic 

AVT
1758

Rysunek 1. Schemat ideowy wzmacniacza z TPA3110

Recovery (patrz dokumentacja TPA3110). 

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wy cza 

si  automatycznie po usuni ciu zwarcia, na-

tomiast zabezpieczenie DC detect wywo ane 

wyst pieniem napi cia sta ego na wej ciu 

wymaga ponownego do czenia zasilania. 

Zabezpieczenie termiczne nie wymaga re-

startu zasilania i nie jest sygnalizowane na 

wyj ciu FAULT, po prostu wy cza wzmac-

niacz do czasu obni enia si  temperatury 
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