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Sprawy organizacyjne





Grupa „KNR Kandydaci”



PWM
PWM - Modulacja szerokości impulsów

Ze względu na pewną „bezwładność” układ uśrednia napięcie.



Zasilanie



Przewody, kable

Dostarczanie informacji

Dostarczanie energii



Dobór parametrów przewodu

oRodzaj przesyłanego sygnału

o Maksymalny prąd mogący nim przepłynąć

o Odległość pomiędzy źródłem a odbiornikiem



Dobór grubości przewodu, kabla



Prezentacja 1
ROZGRZEWANIE KABLA



USB
Jest to sprzętowy port komunikacyjny



USB
USB 2.0 (5V/500mA) USB 3.0 (5V/900mA)



Baterie, akumulatory

≈



Dlaczego akumulatory, a nie baterie?



Rodzaje akumulatorów - NiMH



Rodzaje akumulatorów - NiCd

Kadm jest silnie 
trujący



Rodzaje akumulatorów – LiPol



Rodzaje akumulatorów – LiIon



Rodzaje akumulatorów (Inne)

kwasowo - ołowiowy
żelowy



Więcej o LiPol

Cela (3,7 V) Pakiet (wielokrotności 3,7 V)



Więcej o LiPol



Więcej o LiPol

o Minimalne napięcie na celi: 3,0 V !!!

oMaksymalny prąd rozładowywania jest wyrażany jako wielokrotność pojemności akumulatora 
wyrażona w mAh lub Ah 

oSą wrażliwe na napięcie ładowania (zazwyczaj 4,21V)

oPo naładowaniu napięcie na celi wynosi 4,2V



Balancer



Dlaczego nie można zasilić 
mikrokontrolera bezpośrednio 

z akumulatora?



Jak zasilić mikrokontroler?



Stabilizator
Jego zadaniem jest utrzymywanie na wyjściu stałego napięcia niezależnie od obciążenia układu 
i wahań napięcia zasilającego.



O mocy stabilizatorów

LM 7805 LM 1117 MCP 1727



Oddawanie ciepła

Zastosowanie 
radiatorów



DropOut
Minimalny spadek napięcia pomiędzy wyjściem a wejściem stabilizatora, potrzebny do właściwej 
stabilizacji napięcia wyjściowego (ang. dropout voltage) - UDO.

Przy projektowaniu układu trzeba zwrócić uwagę, że w najgorszych warunkach pracy, czyli przy 
obniżonym o 10% napięciu sieci energetycznej i maksymalnym prądzie obciążenia, chwilowe 
napięcie na wejściu stabilizatora musi być wyższe od wymaganego napięcia wyjściowego co 
najmniej o wartość UDO.



Zagadka:

Mamy Li-Pol’a 11,1 V i musimy zasilić mikrokontroler na 5V i czujniki 
na 3,3 V Czy lepiej z 11,1V od razu ustabilizować napięcie na 3,3V czy 

z 11V na 5V a dopiero potem na 3,3V.



Przetwornica
Urządzenie elektryczne lub elektromechaniczne pozwalające na zasilanie odbiorników z układów 
zasilających, których parametry prądowo-napięciowe nie pozwalają na bezpośrednie połączenie 
z odbiornikiem. 



Cechy przetwornicy

oSprawność >90%

oPrzetwornice najlepiej pracują przy pełnym obciążeniu

oPrzy spadku obciążenia spada też sprawność

o Względnie drogie

o Mogą generować sporo zakłóceń, bo pracują na dużych 
częstotliwościach



Kondensatory
Przy nóżkach odpowiadających za zasilanie powinny być umieszczone (jak najbliżej 
wyprowadzeń) kondensatory 100nF.



Kondensatory
Ceramiczne

max. 2,2uF

niespolaryzowane

Elektrolityczne

max. 33000uF

spolaryzowane

Tantalowe

max. 1000uF



Kondesatory
Magazynują energię elektryczną. „Wygładzają” przebieg napięciowy.



Prezentacja 2
WYBUCH KONDENSATORA ELEKTROLITYCZNEGO



Bezpieczniki
PolimeroweTopikowe Elektromagnetyczne



Układy prostownicze

jednopołówkowy



Układy prostownicze

dwupołówkowy



Układy przeciwko odwrotnej polaryzacji



Układ sprawdzenia napięcia 
Wykorzystujemy znany wszystkim dzielnik napięcia!

Do baterii

Do ADC



Dyskryminator napięciowy



Rezystory
SMD THT



Przykłady różnych rezystorów

Warstwowe węglowe
Warstwowe metalowe

Drutowe Grubowarstwowe

Z tlenków metali



Moce w rezystorach
Moc znamionowa P - jest to największa dopuszczalna moc, jaka może być wydzielona w postaci 
ciepła podczas pracy rezystora w określonych warunkach, przy zachowaniu wartości pozostałych 
parametrów w granicach ustalonych dla danego typu rezystora. 

Wartość tej mocy zależy przede wszystkim od konstrukcji rezystora, zastosowanych materiałów i 
warunków chłodzenia. Moc znamionową ustala się, przyjmując najwyższą dopuszczalną 
temperaturę, do jakiej może się rozgrzać rezystor. 

Należy zaznaczyć, że nawet niewielkie krótkotrwałe przekroczenie mocy znamionowej skraca 
czas niezawodnej pracy, rezystora, a długotrwałe przeciążenie z reguły prowadzi do uszkodzenia 
rezystora. 



Tolerancja rezystorów
Szeregi

Rezystory z szeregu E12



ranzystory



Rodzaje tranzystorów

Bipolarne Unipolarne



Podstawowe aplikacje



Pytania?


