Tester akumulátorù,
primárních èlánkù,
a napájecích zdrojù
Milo Zajíc
Kadý uivatel primárních èlánkù, akumulátorù i jejich baterií
potøebuje èasto rychle vyhodnotit v jaké stavu jsou, nebo v jakém
stavu je zdroj proudu. Tento pøístroj dokáe rychle posoudit stav
baterií od malé knoflíkové do hodinek a po baterie tøeba 10 Ah.
Zmìøí rychle i síový zdroj neznámých vlastností.
Základní technické parametry
Rozsah mìøení napìtí: 0,5 a 30 V.
Rozsah proudu:
1 mA a 10 A
(max. 150 W impuls).
Doba mìøení:
asi 0,5 s.
Mìøení náboje (kapacity):
0,0 mAh a 9,9 Ah
(trvale max. 5 W).
Zobrazení:
2x 16 znakù podsvícený LCD.
Napájení:
5,5 a 15 V, 9V baterie.
Spotøeba:
max. 25 mA.
Rozmìry:
92 x 147 x 36 mm.

Úvod
Akumulátory a primárními èlánky
se zabývám velmi dlouho díky svému
druhému koníèku modeláøství. Proel
jsem si celým vývojem elektropohonu
letadel od sintrovaných NiCd a po
dnení Li-pol. Za tu dobu jsem nasbíral
mnoho i velmi draze nabytých zkue-

ností. Zkonstruoval jsem nìkolik rùzných nabíjeèù, analyzátorù i mìøiè
vnitøního odporu. Stále mi vak chybìl pøístroj, který by dokázal rychle
vyhodnotit stav nejrùznìjích baterií.
I kdy by se na první pohled mohlo
zdát, e mìøiè vnitøního odporu postaèí, není to pravda. Zpùsob jeho
mìøení není standardizován, take
hodnoty nejsou nijak porovnatelné.
Vnitøní odpor také nemusí být vdy
stejný pøi rùzných proudech. Je to
sloitá problematika pøesahují rámec
tohoto popisu.
Proto vznikl tento tester s unikátním principem, který bìhem okamiku zmìøí VA charakteristiku zdroje
proudu. Nemusí jít jen o primární
èlánky a akumulátory, ale i o rùzné
napájeèe a sítové zdroje. U tìch síových navíc pøístroj zmìøí zvlnìní výstupního napìtí naprázdno a pøi zatíení. To je také jeden z dùleitých
parametrù zdrojù proudu.

Druhou funkcí pøístroje je mìøení
náboje (kapacity) baterií. Zde se pouívá klasické mìøení vybíjením baterie zvoleným proudem po dobu ne
napìtí baterie poklesne pod zvolenou
mez.

Popis zapojení
Pøístroj se skládá z nìkolika hlavních èástí: zátìové zdroje proudu,
mìøení napìtí, mìøení zvlnìní a mìøení teploty. Ve je øízeno mikroprocesorem IO1 s pøísluným programem. Zdroje proudu jsou dva, jeden
do 0,3 A a druhý do 10 A - z dùvodù
vìtí pøesnosti. Øídicí napìtí se získává pomocí modulace PWM (vývod
OC1A) s rozliením 10 bit. Kmitoèet
PWM je odfiltrován tøínásobným filtrem R20 a R22 a C7 a C9. Dále
následují øídicí OZ IO2, které budí
pøímo zátìové tranzistory T1 a T2.
Vypínání a zapínání zdrojù proudu je
pomocí D1, D2 z procesoru. Pro mì-

Obr. 1. Schéma
zapojení
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Obr. 2.
Deska
s plonými
spoji
øení napìtí jsou pouity dva vstupy
IO1 a to AD0 a AD1. Pøepínání rozsahu je automatické podle zmìøené
hodnoty. Dìlièe R13 a R16, potom
urèují dva mìøicí rozsahy napìtí do
6 a do 30 V. Pro mìøení napájecího
napìtí slouí vstup AD3 a dìliè R17,
R18. Aby nemusely být pouity trimry, tak pøesnì nastavujeme zmìnou
kalibraèních konstant v menu. Pøístroj té mìøí pièkové zvlnìní napìtí mìøeného zdroje. Protoe zvlnìní
mùe mít libovolný i nesymetrický
prùbìh, nelze pouít bìné zapojení
usmìròovaèe, ale musí být pouity
dva pièkové detektory IO4A,B. Jeden mìøí kladné pièky a jeden záporné pøevedené na kladné pomocí
IO3A. Kondenzátory C5, C6 slouí
jako pamìové pro mìøení krátkých
impulsù. IO1 potom obì zmìøená napìtí seète a zobrazí celkovou hodnotu.
Pro mìøení teploty chladièe je pouit klasický obvod DS18B20. U tohoto pøístroje je to dùleité, protoe
pøi provozu mùe vznikat velké oteplení. Informace o teplotì vyhodnotí
program a pøí výrazném oteplení pøeruí mìøení.
Dalí èástí zapojení je obvod pro
ochranu pøi pøepólování. IO3B pøi
správné polaritì napìtí pøi asi 0,5 V
pøipojí pomocí T3 mìøený zdroj k testeru. Pro ovládání pøístroje slouí tlaèítka TL1 a TL3 , která zároveò slouí
pro zapnutí. Toto se dìje pomocí D8
a T4. V provozu potom udruje tester
zapnutý T5 a pøi automatickém vypnutí procesor pøes nìj vypne celý
pøístroj. Stabilizaci napájecího napìtí
zajiuje IO5 (stabilizátor s malým
úbytkem). Pro zobrazení údajù je pouit standardní displej 2x 16 znakù ve
zjednodueném 4bitovém reimu.
Ovládání podsvìtlení je pomocí T6.
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Stavba
Vzhledem k tomu, e mám dlouhodobé zkuenosti se stavebnicemi,
volil jsem radìji klasickou konstrukci
s minimem SMD souèástek. I bìné
kvalitní pájení je stále pro dost lidí
docela problém. Takté mechanická
konstrukce je pøizpùsobena amatérské výrobì.
Nejprve rozdìlíme odlomením
hlavní desku a desku tlaèítek. Osazování zaèneme jednou drátovou propojkou na desce. Potom postupnì
osazujeme souèástky od nejnií po
nejvyí. Vìtina aktivních souèástek je v provedení CMOS, proto dodrujeme pokyny pro práci s nimi. Procesor IO1 je v objímce. Pokud ta má
uprostøed pøíèku, tak ji stranovými
típaèkami odtípneme, aby se do ní
vela tlumivka L2. IO3 a R1 jsou
SMD a pájí se ze strany spojù. Pocínujeme té èást irokého spoje bez
masky kvùli zmenení odporu ploného spoje. Zapájíme konektor displeje, a také chladiè. Na nìj pøiroubujeme T1 a T2 a a potom zapájíme
jejich vývody do desky.
Dùleitou èástí pøístroje je snímaè
teploty IO6. Zapájíme ho do desky
mírnì pootoèený, aby se plochou
s oznaèením co nejlépe dotýkal ebra chladièe. Pro zlepení kontaktu
mùeme pouít teplovodivou pastu.
Pøi patném kontaktu se mùe tepelnì pøetíit T1 a tím i znièit.
Desku tlaèítek zmeníme odlomením krátkých kouskù na okrajích. Osadíme tlaèítka TL1 a TL3. Do desky
zapájíme té 4 ks propojek s hlavní
deskou. Pouijeme buï zbylé vývody
od souèástek nebo kousky kablíku.
Mìly by být o kousek delí, ne poadovaná výka nad základnou, aby
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desku tlaèítek bylo moné pøípadnì
odmontovat. Avak není to nutné,
souèástky pod deskou jsou pøístupné
i tak. Nyní do hlavní desky pøipevníme rouby M2,5 x 25, dva pro desku
tlaèítek a 4 pro displej. Pouité øeení
s kontramaticemi není nijak elegantní, ale oproti sloupkùm má jednu obrovskou výhodu, e výku lze pøesnì
nastavit, aby ve správnì pasovalo
do krabièky. Vìtí otvory v deskách
umoòují i malou stranovou korekci,
aby displej i tlaèítka lícovaly proti
vrchnímu dílu. Nastavíme výku desky tlaèítek tak, aby tlaèítka vyènívala
nad èelním panelem podle potøeby
a zapájíme 4 propojky tlaèítek do
hlavní desky. Dále si pøipravíme lity
2x 6 vývodù s kolíky. Umístìny jsou
na krajích (uprostøed zùstanou 4 vývody D0 a D3 volné nezapojené!).

Mechanická konstrukce
Pøestoe je na trhu velké mnoství
krabièek, sehnat vhodnou pro LCD 2x 16
a baterií 9 V za pøijatelnou cenu je
problém. První prototyp byl v jiné
krabièce, která se ukázala jako nevyhovující. Nakonec po koupi nìkolika
rùzných typù jsem musel zvolit tuto.
Ve stavebnici je vrchní díl ji strojnì
vyfrézován podle obr. 3. Dále je na
spodním dílu sníena výka sloupkù
o 1,5 mm. Sami musíme uskuteènit
jetì nìkolik drobných úprav. Na
spodním dílu vyvrtáme otvory 2,5 mm
pro upevnìní desky. Dva spodní jsou
v nálitcích a dva horní mimo nálitky.
Mùeme pouít i jen jeden horní otvor
uprostøed desky. Zespodu zahloubíme pro zaputìné rouby. Na horním
dílu odstraníme pøípadné nálitky u
otvoru pro displej, aby mohl displej
dobøe dosednout na èelní panel ze-

Obr. 3. Výkres
krabièky

vnitø. Nakonec jetì ve spodním záslepce vyvrtáme jeden nebo dva otvory pro testovací kablíky.
Nejprve pøipevníme desku na spodní díl. Kontrolujeme pøitom, zda sedí
správnì na spodním dílu, tzn. aby její
vzdálenost od dna byla stejná dole
i nahoøe. Pokud nedosedá správnì
na horní stranì, seøízneme mírnì noem z boku nepouité nálitky pod
deskou. Nyní pøístroj cviènì celý sestavíme a seøídíme pomocí kontramatic displej a desku tlaèítek. A kdy
ve sedí, zapájíme propojovací lity
s kolíky na displeji. Nakonec zbývá
pøipojit napájecí kablík pro baterii
a pøívodní silikonové kabely pro mìøicí svorky.

Oivení
Nejprve dùkladnì zkontrolujeme
osazenou desku. Zatím neosazujeme
procesor a displej. Laboratorní zdroj
nastavíme na omezení asi 50 mA
a postupnì zvyujeme napìtí a asi
na 7 V a stiskneme TL3. Zvýený odbìr proudu znamená vìtinou zkrat
nebo opaènì osazený obvod. Pokud
je ve v poøádku i pøi napìtí zdroje
7 V, zmìøíme napìtí na objímce pro-

cesoru mezi vývody 7 a 8. Pokud je
v rozsahu 4,9 a 5,1 V, osadíme procesor a displej. Trimr P1 nastavíme
do poloviny a P2 na doraz k 0 V. Po
zapnutí zdroje a stisku TL3 by mìl
být odbìr do 30 mA. Displej svítí
a pomocí P2 nastavíme kontrast tak,
aby nebylo vidìt pozadí matrice bodù.
Vyzkouíme ovládání tlaèítky a pokud je ve v poøádku, mùeme pøistoupit ke kalibraci. Ta je potøeba
vzhledem k toleranci odporù v dìlièích napìtí a hodnotì referenèního
napìtí v procesoru. Tester nyní u
budeme napájet z baterie a laboratorní zdroj pouijeme pro nastavení.
Pøejdeme do menu nastavení (viz návod) a zvolíme kalibraci rozsahu 1.
Laboratorní zdroj pøipojíme - pólem
na GND testeru. Ne na vstupní kabel,
protoe zde kvùli ochranì pøepólování nelze mìøit napìtí mení jak 0,5 V.
Plus pól zdroje pøipojíme na kabel
+Vstup. Nyní nastavíme na zdroji asi
6 V a zmìnou kalibraèní konstanty se
snaíme dosáhnout nejlepí shody
s hodnotou na laboratorním zdroji,
kterou kontrolujeme jetì radìji multimetrem. Potom zmeníme napìtí
na malou úroveò (ménì jak 0,1 V)
a pøípadnou chybu opravíme pomocí
ofsetu rozsahu 1. Potom jetì jednou
pøekontrolujeme hodnoty pro 6 V.
Stejnì zkalibrujeme i rozsah 2 pøi napìtí asi 29 V, ofset nemusíme. Dále
zkalibrujeme hodnotu napájecího napìtí. Multimetrem mìøíme napájecí
napìtí testeru a pøípadnì doladíme
pøíslunou hodnotou. V pamìti procesoru jsou z výroby nahrány výchozí
hodnoty kalibraèních konstant, take
tester bude fungovat i bez provedené
kalibrace, ale mìøení bude ménì pøesné. Po skonèení této operace si vlastní nastavené hodnoty poznamenáme
nìkam do zápisníku. Ve výjimeèných
pøípadech se mùe stát, e se hodnoty v pamìti eeprom procesoru smaou nebo pokodí.

Obr. 5. Osazená deska

Obr. 4. Èelní títek pøístroje
Nakonec zbývá uskuteènit kalibraci proudu. Ta se nastavuje trimrem
P1. V základním menu pøístroje nastavíme proud pro mìøení náboje 1 A
(nebo max 3 A, podle výkonu laboratorního zdroje), na zdroji nastavíme
asi 4 a 5 V. Do serie se zdrojem zapojíme jetì kontrolní ampérmetr.
Nyní ji pouijeme oba vstupní kabely testeru. Zvolíme funkci mìøení náboje a zapneme mìøení. Trimrem P1
nastavíme proud, aby odpovídal nastavené hodnotì. Mìøíme krátce (nìkolik sekund a pøestávka), protoe se
rychle zahøívá T1. Na displeji se bude
zobrazovat výkonové pøetíení Max.
PWR. Tím je nastavení skonèeno
a mùeme vyzkouet mìøení. Nakonec ve smontujeme do krabièky
a nalepíme samolepící títek.

Napájení
Základním napájecím zdrojem testeru je 9V baterie. Ta vyhoví pro obèasné mìøení. Podstatnì lepí je pouít
akumulátor 9 V buï NiMh nebo v souèasné dobì èínské Li-ion 7,2 V s nabíjením pøes USB. Baterii v testeru
umístíme do horní èásti (dále od chladièe) a utìsníme kouskem molitanu.
Pokud bychom vyuívali èastìji mìøení náboje, které mùe trvat delí
dobu, je vhodné doplnit tester konektorem pro pøipojení externího zdroje.

Návod k obsluze
K ovládání pøístroje slouí 3 tlaèítka s oznaèením [] [] [a]. Tlaèítko

Obr. 6. Deska s displejem
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[] slouí k posuvu v menu nahoru
nebo ke zvyování hodnoty pøi editaci. [] slouí k posuvu v menu dolù
nebo sniování hodnoty. [a] slouí
pøi krátkém stisku ke sputìní mìøení nebo posuvu dekády pøi editaci.
Dlouhý stisk slouí k zmìnì funkce
nebo k zahájení nebo ukonèení editace hodnoty. Pøi editaci je hodnota,
která se mìní zvýraznìna blikáním.
Zapnutí pøístroje je moné stiskem tl. [] nebo [a], vypnutí je automatické po nastaveném èase.

baterie. Pøi mìøení potom tester
tuto hodnotu bere jako 100 procent
a zobrazuje procentuální odchylku od
referenèní úrovnì napìtí. Obsluze
potom staèí vyhodnotit tuto jednu
hodnotu a nemusí znát ádné dalí
podrobnosti.
Dalí zjednoduení mnohonásobného mìøení umoòuje funkce Autostart. Její aktivací odstraníme potøebu
maèkat tlaèítko pro zahájení mìøení.
Dalí mìøení se spustí automaticky
po zvolené dobì.

Mìøení maximální zátìe

Mìøení náboje

Je to hlavní funkce testeru. Pøipravenost k mìøení je signalizována na
displeji Pøipraven. Pokud je pøítomno na vstupu napìtí v rozsahu 0,5 a
30 V se správnou polaritou, automaticky se spustí mìøení. To probíhá
rychle max. do 1 s. V zápìtí jsou zobrazeny výsledky mìøení. Jednak jednoduchým sloupcovým grafem a krajními hodnotami napìtí naprázdno
a proudu a napìtí pøi maximální zátìi. Grafické zobrazení ukazuje prùbìh napìtí pøi zvyující se zátìi. Na
první pohled je vidìt tvrdost zdroje.
Èasem pøi mìøení stejného typu baterií (zdrojù) získáme pøehled, a budeme snadno vyhodnocovat zobrazené údaje.
Pøi stisku tlaèítek [] [] potom
mùeme listovat vemi zmìøenými
hodnotami VA charakteristiky, vèetnì
hodnoty zvlnìní pøi chodu naprázdno
a pøi zatíení. U vìtiny bìných zdrojù je hodnota zvlnìní pøi mìøení naprázdno nulová. Pøi zátìi (Uz) se
mùe objevit hodnota i u zdroje, který
má malé zvlnìní, ale patnou odezvu
na impulsní zátì.
Stiskem tlaèítka [a] mùeme kdykoliv spustit nové mìøení. Èasto se
stane, e první mìøení je zkresleno
nedokonalým kontaktem pøi automatickém sputìní. Projeví se to na grafu,
který je rozházený. Proto je vhodné
mìøení opakovat pøi ji dokonalém
kontaktu s mìøeným objektem.
Protoe pøi vìtím napìtí a proudu je absorbovaný výkon ji pøíli velký, je od napìtí asi 16 V zmenen
maximální zatìovací proud na 5 A.
Mìøení není moné spustit, pokud je
vstupní napìtí vìtí jak 30 V a nebo
je teplota chladièe pøíli velká. Obì
situace jsou signalizovány na displeji.
Dlouhým stiskem tl. [a] pøejdeme
do základního menu. Zde mùeme
pøejít k 2. funkci Mìøení náboje nebo
k nastavení nìkterých parametrù.

Hlavní funkce testeru nám rychle
urèí v jakém stavu zhruba baterie je.
Tato funkce slouí pro skuteèné mìøení kapacity baterií a akumulátorù.
Mìøení je to sice zdlouhavé, ale je to
jediný zpùsob, jak zjistit kolik energie
je baterie schopná skuteènì vydat.
Pøed zahájením mìøení je výbìrem
v základním menu nutné nastavit
min. vybíjecí napìtí a vybíjecí proud.
Vybereme funkci mìøení náboje
a potvrdíme dlouhým stiskem [a].
Tlaèítky [] a [] ho mùeme kdykoliv spustit a zastavit i opakovanì.
V tomto reimu se energie z baterie
mìní v teplo, proto se znaènì zahøívá
chladiè. Maximální hodnota trvalého
výkonu je asi 4 a 5 W. Velikost vybíjecího proudu v závislosti na napìtí
musí být zvolena tak, aby výkon nebyl pøekroèen. Jeho pøekroèení je signalizováno ji pøed sputìním nápisem PWR MAX. Na sputìní funkce
nemá tento signál vliv, je jen informativní. Po sputìní ji potom záleí na
oteplení chladièe. Pøi výraznì zvýené teplotì se nejprve zobrazí hláeni
Pozor teplota! a pøi dalím zvýeni
se mìøení zastaví. Maximální hodnotu je moné zvýit pouitím výraznì
vìtího chladièe nebo taky pøidáním
malého vìtráèku.
Pøi normálním prùbìhu mìøení ve
probíhá a do okamiku poklesu napìtí pod zvolenou mez. Pøi zastavení
mùeme zmìnit proud i vypínací napìtí a pokraèovat v mìøení. Zmìøená
hodnota se vynuluje a dlouhým stiskem tlaèítka [].

Porovnávací mìøení
Pro úèely tøídìní vìtího mnoství
baterií neodbornou obsluhou tester
umoòuje tzv. porovnávací mìøení.
V menu nastavíme referenèní napìtí pøi zvoleném proudu podle dobré
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Uivatelské parametry v menu
Umin pro náboj - Nastavuje se hodnota minimálního napìtí, do kterého
se bude vybíjet pøi mìøení náboje.
Hodnota je rùzná podle typu baterie
a samozøejmì podle poètu èlánkù.
Pøi mìøení více èlánkù musíme mít
na pamìti, e vzhledem k seriovému
zapojení kvalitu baterie urèuje bohuel ten nejhorí èlánek.
Iout pro náboj - Nastavení vybíjecího
proudu. Pozor na omezení vybíjecího
výkonu podle napìtí.
Mìøení na pokles Uo - Pøi základním
mìøení tato hodnota urèuje, do jaké-
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Obr. 7. Pøíklady menu
ho poklesu napìtí se bude zdroj zatìovat. Výchozí hodnota je 70 procent
a znamená, e mìøený objekt se bude
zatìovat a do poklesu napìtí pod
70 procent hodnoty na prázdno. Je
tak zajitìno, e mìøený objekt nebude pøetíen pøíli velkým proudem.
Samozøejmì mùe nastat situace,
kdy mìøení mùe zpùsobit problém.
Napøíklad velmi tvrdý zdroj chránìný
nevratnou pojistkou. Hodnota by mìla
být v rozsahu 50 a 90 procent.
Informace - V tomto menu jsou zobrazeny nìkteré ze dùleitých informací. Napøíklad verze software, napájecí napìtí a teplota chladièe. Nic se
zde nenastavuje.
Prorovnej pøi I - Nastavuje se proud,
pøi kterém se bude porovnávat napìtí
baterie pøi srovnávacím mìøení. Nemìla by to být maximální zmìøená
hodnota. Pokud jsou hodnoty na hranici mezi rozsahy, mùe se maximální
hodnota proudu o jeden rozsah mìnit. Proto ji volíme minimálnì o 1 stupeò mení ne je maximální zmìøená.
Porovnej s Uref - Je to hodnota referenèního napìtí pro zvolený srovnávací proud. Tento údaj je potom ekvivalentní zobrazené hodnotì 100 procent.
Pøi nastavení 0 je porovnávací mìøení vypnuto.
Nastavení Zap/Vyp - Volba slouí pro
pøechod do reimu nastavení zvlátních parametrù a zpìt. Dlouhým stiskem tlaèítka [a].
Doba mìøení - Hodnota urèuje dobu
mìøení v ms pro kadý proud. Standardní hodnota je 5. Jde o nejkritiètìjí parametr pøístroje. Dùvodem je
velké výkonové zatíení T1 pøi vyích napìtích. Pøi delí dobì jak 5 ms
vzniká pøi napìtí pøes 20 V ji prùraz
T1 a také pøeruení R1. Proto je také
programovì omezen maximální mìøicí proud nad 16 V na 5 A. Pøi jeho
zmìnì doporuèuji velkou opatrnost.
Prodlouení doby mìøení mùe dávat
lepí výsledky pouze u zdrojù proudu
se patnou odezvou na zmìnu zátìe.
Pauza mìøení - Doba v ms mezi mìøením následující hodnotou proudu.
Je nutná pro ustálení proudu po zmìnì. Standardnì je 15 ms. Pøi delí
pauze se prodluuje doba mìøení.
Autostart sec - Pro zjednoduení obsluhy pøi velké èetnosti mìøení slouí
funkce automatického sputìní dalího mìøení po zvolené dobì. Odpadá

valo. Proud 10 A vystaèí na kontrolu
èasto pouívaných gelových akumulátorù s kapacitou do asi 10 Ah.
I pøesto v domácnosti nebo i pøi firemním mìøení a tøídìní malých akumulátorù tento tester pøináí výrazné
zjednoduení a zrychlení práce.
Obr. 8.

Stavebnici je moné si objednat
na www.zajic.cz, e-mail: milos@za
jic.cz, tel.: 321 785 510. Cena za
kompletní verzi stavebnice (frézovaná krabièka a samolepící títek) je
1180 Kè. Moné jsou i jiné varianty
nebo celý hotový oivený pøístroj.

Seznam souèástek
tak nutnost stisknout tlaèítko. Doba je
v sekundách a nemìla by byt mení
ne asi 3 s, aby obsluha staèila pøeèíst výsledek mìøení. Pøi hodnotì 0 je
funkce autostart vypnuta.
Pauza zvl. X 10 ms - Pøi mìøení zvlnìní nastaávají pøi zmìnì zátìe
u ménì výkonných baterií velké napìové skoky. Obvod mìøení zvlnìní
potøebuje urèitý èas na ustálení. Pokud je doba krátká, mùe být ovlivnìna zmìøená hodnota pøechodovým
jevem ze zmìny výstupního napìtí.
Prodlouením této doby lze tento jev
eliminovat. Protoe delí doba vak
prodluuje mìøení, mùe si uivatel
nastavit hodnotu, jaká mu vyhovuje.
Standardnì je to 5, tj. 50 ms. Maximálnì to mùe být a 250, tj. asi 2,5 s.
Kalibrace rozsahu 1 - Kalibrace pro
mìøení napìtí. Nastavuje se konstanta pro mìøení napìtí do 6 V. Zobrazuje se souèasnì aktuální zmìøená
hodnota, která se vak nemìní pøi
editaci. Výchozí hodnota je asi 6,300.
Ofset rozsahu 1 - Pro pøesné doladìní je moné kalibrovat i ofset pøísluného vstupu. V praxi bývá nìkolik
jednotek. Výchozí hodnota je 0. Rozsah mùe být a ±100.
Kalibrace rozsahu 2 - Kalibrace mìøicího rozsahu do 30 V. Výchozí hodnota je asi 33,000.
Ofset rozsahu 2 - Korekce ofsetu
vstupu pro rozsah 2. Není nutné nastavovat, protoe ve výsledku se v podstatì neuplatní. Rozsah 2 nemìøí od
0 V, ale a do asi 6 V. Rozsah mùe
být a ±100.
Kalibrace Unap - Nastavení kalibraèní konstanty pro mìøení napájecího
napìtí testeru. Výchozí hodnota asi
16,500.
Korekce pøívodù - Je urèena pro korekci úbytku na pøipojovacích vodièích. Uplatòuje se a pøi velkých proudech. Hodnota je 1 digit odpovídá
korekci odporu 10 mΩ. Standardní
hodnota je 1.
Tovární nastavení - Nastavením na 1,
se vrátí vechny konstanty do výchozích hodnot. Po zapsání se objeví
hodnota 0, a tím signalizuje provedení inicializace.

Doba podsvìtlení - Doba podsvìtlení
displeje v sekundách pokud nebylo
stisknuto ádné tlaèítko. Max hodnota je 250 s. Pøi 0 se nevypíná.
Doba aut. Vypnutí - Doba automatického vypnutí pøi neèinnosti. Maximálnì je 250 s. Pøi 0 a pøi sputìné funkci Mìøení náboje se nevypne!
Poznámka
U vìtiny menu nejsou nastavené
parametry kontrolovány na rozsah.
Pøi jejich nesprávných hodnotách
mùe se mùe pøístroj pokodit!

Výstup dat pro PC
Výstup zmìøených dat seriovou
linkou je od verze software 1.2. Pøevodník usb-com propojíme s testerem vývody GND a Tx. Nìkteré pøevodníky mají malý vstupní odpor, na
který výstup z testeru nestaèí. Potom
musíme sníit odpor rezistoru R32 a
na 100 Ω. Tento odpor má hlavnì
funkci ochrannou, take jeho zmenením se sníí stupeò ochrany výstupu Tx.
Parametry jsou 19 200 bd, bez
parity, 1 stop bit. Komunikace je pouze jednosmìrná. Výstupem je soubor
csv, který lze snadno zpracovat napø.
v Excelu. Pøíklad dat:
0.06,3.72(cr,lf) - proud (A), napìtí (V)
v reimu mìøení max. zátìe
125,3.56,1023.2(cr,lf) - èas mìøení
(s), napìtí (V), kapacita (mAh) v reimu mìøení kapacity
Ukázka zmìøené charakteristiky
pomoci makra pøímo do programu
Excel je na obr. 8.

Závìr
Pøístroj si neklade za cíl konkurovat profesionálním mìøícím testerùm
na olovìné Pb autobaterie v cenách
desítek tisíc, které dokáí zjistit i okamitý stav nabití. Toto bohuel není
moné u jiných typù baterií. Omezení
na 10 A max. mìøícího proudu bylo
zvoleno zámìrnì. Pro vìtí hodnoty
ji by bylo nutné 4vodièové pøipojení,
co by stavebnici výraznì kompliko-
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R1
0,05 Ω/3 W, SMD
R2, R5, R19, R29 10 kΩ
R3, R6
470 Ω
R4
1,5 Ω
R7, R8, R12,
R14, R35, R37
56 kΩ
R9, R32, R36
1 kΩ
R10
220 kΩ
R11, R22,
R28, R33
4,7 kΩ
R13
1 MΩ
R15, R16, R17
82 kΩ
R18
15 kΩ
R20
470 kΩ
R21
47 kΩ
R23, R24
1 kΩ, (rm5)
R25, R27, R30
22 kΩ
R26
100 kΩ
R31
180 Ω
R34
100 Ω
P1
100 kΩ
P2
10 kΩ
C1
470 nF/63 V, foliový
C2, C9, C14, C17 100 nF
C3, C4, C7
1 nF
C5, C6
22 nF
C8
10 nF
C10, C11
22 pF
C12, C13, C15
10 µF/25 V
C16
100 µF/10 V
L2
10 µH
T1
IRL1404
T2
IRLZ34
T3
IRF7413, SMD
T4
BC556
T5, T6
BC546
D1, D2, D3,
D4, D8
1N4148
D5,6,7
BAT43
D9,10
BZX83 4V7
IO1
ATMEGA8/328
(programovaný)
IO2, IO3, IO4
MCP6002
IO5
LM2931Z5
IO6
DS18B20
Q1
8,0 MHz
Z1
displej 2x 16 zn.
TL1 a TL3
mikrotlaèítko
Mechanické díly:
Chladiè, objímka 28U, Konektor displeje, kolíky, rouby M2,5 x 25, rouby M2,5 x 12, matice M2,5; roub
M3x 12, matice M3, kabel bat 9 V, silikonové kabely, svorky, krabièka KP42.
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