
Czas pracy urz¹dzenia zasilanego z baterii jest uzale¿niony od minimalnego napiêcia zasilaj¹cego. Bateria 
roz³adowuje siê, a poni¿ej pewnego progu jej napiêcia urz¹dzenie wy³¹cza siê pozostawiaj¹c w bateriach 
niewykorzystan¹ energiê. Pojemnoœci baterii nie mo¿na zwiêkszyæ, ale mo¿na wykorzystaæ pozosta³¹ w nich energiê.

Rozpatrzmy pewien przyk³ad. Uk³ad jest zasilany z dwóch po³¹czonych szeregowo, standardowych baterii AA, 
których sumaryczne napiêcie wynosi 3 V. Urz¹dzenie pracuje prawid³owo powy¿ej 2 V napiêcia zasilania, a poni¿ej 
przestaje dziaæ. W bateriach pozostaje wiêc niewykorzystane 2 V i trzeba je wymieniæ na nowe. Prezentowany uk³ad 
pozwoli „wycisn¹æ” z baterii ostatnie elektrony przed³u¿aj¹c czas pracy zasilanego urz¹dzenia. Co wiêcej, uk³ad 
bêdzie stabilizowa³ napiêcie wyjœciowe a¿ do momentu, gdy spadnie poni¿ej 0,65V!
Na rysunku 1 przedstawiono wykresy sprawnoœci dla trzech ró¿nych napiêæ wejœciowych. Sprawnoœæ przetwornicy 
siêga a¿ 96%.
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Minimalne napiêcie wejœciowe napiêcie zasilaj¹ce 
wynosi zaledwie 0,65 V, dziêki czemu 
przetwornica doskonale nadaje siê do 
zasilania urz¹dzeñ przenoœnych, 
takich jak odtwarzacze MP3 
odbiorniki GPS i inne.

Rekomendacje:
Urz¹dzenie szczególnie 
polecane w systemach 
prototypowych i 
urz¹dzeniach przenoœnych

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• napiêcie wyjœciowe: 2V...5,5V
pr¹d maksymalny: 350mA
czêstotliwoœæ kluczowania: 500kHz
niewielkie wymiary p³ytki
zasilanie: 0,65...5VDC 

• 
• 
• 
• 
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Rys. 2 Schemat ideowy przetwornicy

Rys. 3  Schemat monta¿owy przetwornicy

Monta¿ i uruchomienie

W tabeli 1 zamieszczono wyniki pomiarów przetwornicy zasilanej z jednego, alkaicznego paluszka AA 1,5 V przy 
napiêciu wyjœciowym ustawionym na 5 V. Obci¹¿enie stanowi³a dioda LED z szeregowo w³¹czonym rezystorem 
R=330 W, co ustala³o pr¹d wyjœciowy przetwornicy na ok. 8 mA.
Po up³ywie ok. 50 godzin nieprzerwanej pracy napiêcie znamionowe baterii spad³o poni¿ej progu wartoœci 
minimalnej. 

Schemat ideowy przetwornicy pokazano na rysunku 2, a monta¿owy na rysunku 3. Monta¿ zaczynamy od wlutowania 
uk³adu MCP1640. Uk³ad ma 6-nó¿kow¹ obudowê SMD, a jego wymiary to zaledwie 2 mm×3 mm. Dlatego do 
monta¿u jest niezbêdna lutownica z ostrym grotem i trochê wprawy.
Uk³ad dzia³a po za³¹czeniu zasilania. Jedyn¹ czynnoœci¹ regulacyjn¹ jest ustawienie napiêcia wyjœciowego.
Uk³ad mo¿e byæ zasilany napiêciem do 5,5 V i obci¹¿any pr¹dem do 350 mA. Minimalne napiêcie wejœciowe 
podtrzymuj¹ce pracê wynosi 0,35 V, a zapewniaj¹ce start 0,65 V. Napiêcie wyjœciowe mo¿na regulowaæ w granicach 
2...5,5 V. Czêstotliwoœæ kluczowania to 500 kHz, natomiast pr¹d spoczynkowy 19 mA. Szczegó³owe dane techniczne 
s¹ dostêpne w nocie katalogowej.
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 1/11

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

Wykaz elementów
Rezystory: 
R1: ...............................................1MW (SMD, 0805)
R2:.....................1M  (potencjometr wieloobrotowy)

C1, C2:......................................4,7 F...10 F/6,3 V

U1: .........................................MCP1640 (SOT-23/6)
Pozosta³e:
L1: ............................................10 H...15 /0,35 A
Z³¹cza ARK2/500

W
Kondensatory: 

m m
Pó³przewodniki: 

m mH
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Notatki
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