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ÚVOD
Kdy� se mi po dvou letech odporouèely akumulátory v ruèní radiostanici
a já zjistil, �e originální akupack stojí pøes 2000 Kè, zaèal jsem pøemý�let
jak tuto situaci levnì vyøe�it. Na�tìstí se do originálního acupacku ve�lo
6 akumulátorù velikosti AA typu NiMH. Abych mìl radiostanici v�dy k
dispozici, chtìl jsem si postavit (co nejjednodu��í) rychlonabíjeèku. Na
ka�dém z uveøejnìných zapojení se mi ale nìco nelíbilo. Jednou to byla
velká slo�itost zapojení, zbyteènì velké pouzdro integrovaného obvodu,
nutnost stabilizovaného napájecího zdroje apod. A� jsem na�el MC33340,
který byl pro mùj úèel ideální.

POPIS ZAPOJENÍ A DOPORUÈENÍ KE STAVBÌ
Zajímavé a inspirující doplòkové informace o vlastnostech obvodu
MC33340 naleznete v katalogovém listu firmy ON SEMICONDUCTOR
na internetu http://www.onsemi.com

Mezi hlavní rysy obvodu MC33340 patøí:
- zastavení nabíjení pøi poklesu napìtí na akumulátoru (negative slope
detection)
- programovatelný èasovaè 1-4 hodiny
- kontrola teploty baterie
- kontrola napájecího napìtí
- �iroký rozsah napájení 3-18V

U svých akumulátorù pou�ívám právì nejdel�í èasový limit. Pou�ití
termistoru NTC se mi zdálo pøíli� slo�ité a vy�adovalo 3 �ilový kabel k
acupacku. MC33340 snímá napìtí akumulátoru pøes pin Vsen. Pokud je
jeho hodnota mezi 1-2V, zaène rychlonabíjecí re�im. Pøi napìtí pod 1V,
co� mù�e znamenat vadný èlánek nebo pøi napìtí >2V (nepøipojený
akumulátor) zùstává obvod v re�imu udr�ovacího nabíjení.
Jako výkonnový prvek je s výhodou pou�íván stabilizátor LM317, tak�e k
napájení staèí obyèejný nestablizovaný zdroj (jeho souèástí je i usmìròovaè
B1 a C3). Právì toto zapojení mi pøipadalo na celé nabíjeèce jako
nejzajímavìj�í. Odpadá tak nutnost dal�ího spínacího tranzistoru v sérii s
akumulátorem. Napájení obvodu nesmí pøekroèit  18V.
Výsledné jednoduché zapojení je uvedeno na obr.1. Dìliè R1,R2 je nutné
urèit dle poètu nabíjených èlánkù (pro napìtí 1-2V na Vsen, viz. vý�e).
Vztah je jednoduchý R1=R2((Vaku/Vsen)-1). Hodnoty R1 a R2 volíme
øádu desítek kiloohmù. Nabíjecí proud v rychlém re�imu závisí na typu
akumulátoru a dá se vypoèítat jako If=1.25/R6. R6 dimenzujeme na výkon
P=1.25*If. Proud v udr�ovacím re�imu by se mìl pohybovat mezi 0.03-
0.05 CA (jmenovitá kapacita akumulátoru) a je urèen Iu=(Vin-0.5-Vaku)/
R5. LED dioda D4 signalizuje stav nabíjení. Pøi rychlém nabíjení bliká asi
1x za 1.4 sec., pøi udr�ovacím re�imu svítí trvale.

Obr.2. Výkres plo�ných spojù  25x51 mm

Obr. 3. Osazovací výkres plo�ných spojù rychlonabíjeèky

Obr.1. Zapojení rychlonabíjeèky s MC33340.

O tom, �e se jedná o pomìrnì komplexní obvod svìdèí poèet 2512
tranzistorù na èipu. Integrovaný obvod MC33340 pou�ívá dva re�imy
nabíjení, rychlý a udr�ovací. Z rychlého nabíjení do udr�ovacího re�imu
obvod pøejde, pokud napìtí na akumulátoru zaène klesat. Tato metoda
ukonèení nabíjení  byla ji� nìkolikrát popsána napøíklad na stránkách
èasopisu Praktická elektronika A Radio. Jako zálo�ní metodu zastavení
rychlého nabíjení lze pou�ít buï pøeteèení vestavìného èasovaèe nebo

pøekroèení teploty akumulátoru.

Interní èasovaè lze naprogramovat  v sedmi krocích od 71 do 283 minut
pomocí pinù T1, T2 a T3 (NZ - nezapojen):

T3 T2 T1 èas (min)
NZ ..................... NZ .....................NZ .............................. 283
NZ ..................... NZ ................... GND ............................ 247
NZ ................... GND ...................NZ .............................. 212
NZ ................... GND ................. GND ............................ 177
GND .................. NZ .....................NZ .............................. 141
GND .................. NZ ................... GND ............................ 106
GND ................ GND ...................NZ ................................ 71

Výkres plo�ného spoje a osazovací výkres jsou na obr. 2 a 3. Obvod je
dodáván jak v pouzdøe DIP8 (suffix P), tak i v provedení SMD (suffix D).
Byl jsem limitován i místem, tak�e jsem pou�il verzi SMD. Regulátor IC2
je umístìn na malém chladièi. Pro výrobu plo�ného spoje lze pou�ít i
výkres plo�ného spoje veve formátu EPS, který si stáhnete z internetu na
adrese: http://www.qsl.net/ok2xdx/  nebo  http://www.emgola.cz/  .
Plo�ný spoj si samozøejmì ka�dý mù�e navrhnout dle svých potøeb. Já se
sna�il o co nejmen�í rozmìr, abych jej mohl vestavìt do malého napájecího
adaptéru.
Co dodat? Nabíjeèka pracovala na první zapojení bez nutnosti nastavování.
Stavebnici mù�ete zakoupit u firmy EMGO, 739 51 Dobrá, bli��í informace
na 0658 601471, 0602 720 424 ,emgo@iol.cz  nebo http://www.emgola.cz/
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