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Do czego to służy?
Do stworzenia tego projektu zainspirowały
mnie trzy artykuły, które ukazały się w Elek-
tronice dla Wszystkich w ciągu ostatnich 2
lat. Mam na myśli następujące artykuły: „Pe-
cet w roli ładowarki” (Elektor w EdW) –
EdW 10/2000, „Ładowarka baterii jednora-
zowych” (Genialne schematy) – EdW 6/2001
i „Ładowarka baterii jednorazowych” (Elek-
tor w EdW) – EdW 12/2001. Opisane były
w nich sposoby wykorzystania komputera do
ładowania akumulatorków oraz układy i spo-
soby podładowywania baterii jednorazo-
wych. Były to opisy ogólne lub niepełne.
Przedstawiały raczej koncepcje będące punk-
tem wyjścia dla własnych konstrukcji niż go-
towe rozwiązania do wykorzystania. Zebra-
łem je w jedno, przemyślałem problem
i w drodze eksperymentów wyłonił się układ,
którego opis właśnie czytacie.

Wiem, że wiele osób interesuje idea doła-
dowywania baterii jednorazowych. Również
opisy różnego rodzaju ładowarek akumula-
torków zawsze znajdują swoich amatorów.
Ładowarka, do której budowy chcę Was
przekonać, charakteryzuje się ciekawymi
możliwościami. Pozwala na eksperymento-
wanie z różnymi ustawieniami parametrów
ładowania. Jest przy tym nieprzyzwoicie ta-
nia, ponieważ do jej budowy wystarczą trzy
elementy! Dzieje się tak dlatego, że steruje
nią komputer za pomocą programu, który mo-
żecie ściągnąć ze strony EdW z działu FTP.

Jak to działa?
Schemat ideowy ładowarki przedstawiony
jest na rysunku 1. Już na pierwszy rzut oka
widać, że do skomplikowanych nie należy.
Diody D1 i D2 zabezpieczają ładowane bate-
rie (akumulatorki) przed odwróceniem pola-
ryzacji w czasie procesu ładowania. Spowo-
dowane jest to tym, że stan niski w standar-
dzie RS232C nie jest równy masie, ale -12V.
Rezystor R1 ogranicza maksymalny prąd po-
bierany z wyjść portu.

Przy jego projektowaniu posiłkowałem
się schematem ze wspomnianego wcześniej
artykułu z EdW 10/2000. Modyfikacje, jakie
wprowadziłem, ograniczyły się do odwrotne-
go podłączenia diod do wyjść portu. Na ory-
ginalnym schemacie diody podłączone były
katodami do wyjść portu, czyli przewodziły
po włączeniu komputera (po włączeniu wyj-
ścia portu ustawiane są w stanie niskim -
12V). Przy podłączeniu diod do portu anoda-
mi, nie przewodzą one po włączeniu kompu-
tera, ale dopiero po ustawieniu na wyjściach
portu stanów wysokich. Otwiera to drogę do
sterowania programowego ładowarki i roz-
poczęcia procesu ładowania w wybranym
momencie, a nie niekontrolowanego po włą-
czeniu komputera.

Program do obsługi części elektronicznej
pozwala na kontrolę praktycznie wszystkich
parametrów ładowania. Otwiera to drogę do
eksperymentów prowadzących do najbar-
dziej optymalnego i efektywnego ładowania
akumulatorków
i przede wszystkim
baterii jednorazo-
wych. Okno głów-
ne programu przed-
stawia rysunek 2.
Można w nim usta-
wić czas procesu
ładowania od 1 mi-
nuty do 600 minut.
Można wybrać
wartość prądu ła-
dowania: 10mA
lub 20mA, oraz
czy ma to być
prąd stały (dla
akumulatorków),
czy impulsowy
(dla baterii). 

Ciąg dalszy 
na stronie 55.
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