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Amatérské nabíjeèe akumulátorù

Nabíjeèe akumulátorù s odporovým omezením proudu
Konstrukce nabíjeèe musí vycházet z typù akumulátorù, které chceme nabíjet.
Mezi výrobnì nejjednoduí typy nabíjeèù patøí nabíjeèe s charakteristikou W,
u nich je dosaeno potøebného sklonu charakteristiky odporem rezistoru,
zaøazeného do primárního nebo sekundárního obvodu transformátoru. Nabíjeè
se potom skládá z tìchto základních dílù:
 transformátor,
 rezistor,
 usmìròovaè.

a
b

D1 a D4
4 x P600
nebo mùstek
1 x B250/10A

c
d

R3
160R

6,3 V / 0,3 A

Obr. 19 Jednoduchý nabíjeè akumulátorù s odporovým omezením proudu
Zda zaøadíme rezistor do primárního nebo do sekundárního obvodu
transformátoru je z hlediska celkové funkce nabíjeèe rovnocenné. Pokadé to
bude rezistor jiný, jeho odpor se musí pøepoèítat podle pøevodu transformátoru.
Skuteèný transformátor si mùeme pøedstavit jako ideální transformátor s odporem
zaøazeným v sérii s primárním, nebo sekundárním vinutím. Tento odpor urèuje
zèásti ohmický odpor drátù vinutí a zèásti impedanci, která vzniká ztrátami v eleze
a rozptylem. Nìkteré konstrukce tìchto vlastností skuteèného transformátoru
vyuívají a jednoduchý nabíjeè potom obvodovì sestává pouze z transformátoru
a usmìròovaèe.
Mezi nabíjeèe s odporovým omezením proudu lze zaøadit i nabíjeèe obsahující
napø. proudovì závislou impedanci árovky. V dalím textu je popsáno nìkolik
typù nabíjeèù s odporovým omezením proudu.
Nejrozíøenìjím nabíjeèem akumulátorù pro motorová vozidla je nabíjeè
s èinným odporem v sekundárním obvodu transformátoru. Pøi návrhu nabíjeèe
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pro olovìný akumulátor vycházíme z toho, e zcela vybitý èlánek akumulátoru
má svorkové napìtí 1,8 V, nabitý èlánek má napìtí 2,8 V. Protoe dvanáctivoltový
akumulátor má 6 èlánkù, má ve vybitém stavu napìtí 10,8 V a v nabitém stavu
16,8 V. Pro estivoltový akumulátor jsou to hodnoty 5,4 V a 8,4 V. (Pøi pøipojeném
nabíjeèi a pøi nabíjení).
Vhodný nabíjecí proud je urèen velikostí a konstrukcí akumulátoru. Protoe je
u bìnì pouívaných typù akumulátorù velikost desek pøímoúmìrná kapacitì
akumulátorù a na velikosti desek závisí hustota nabíjecího proudu na jejich
jednotkovou plochu a monosti chlazení, urèuje se obvykle nabíjecí proud podle
kapacity akumulátoru  nabíjecí proud je obvykle jednou desetinou kapacity
olovìného akumulátoru. Doba nabíjení závisí na stavu a úèinnosti a je obvykle
12,5 hodiny. Nìkteré nabíjecí pøedpisy, se zøetelem na zkrácení nabíjecího cyklu,
stanoví v poèáteèní fázi nabíjecí proud vìtí. Bìhem nabíjení se proud v nìkolika
stupních zmenuje. Praská akumulátorka Mladá Boleslav doporuèovala pro své
výrobky dva nabíjecí stupnì  první stupeò nabíjení konèí svorkovým napìtím
2,4 V na èlánek a proud se volí tak, aby akumulátor slabì plynoval, ve druhém
stupni se nabíjecí proud zmenuje asi na polovinu.
Konkrétní údaje:
 akumulátor (12 V, 35 Ah)  4,2 A v prvním stupni a 2,1 A ve druhém stupni,
 akumulátor (12 V, 50 Ah)  7,4 A v prvním stupni a 3,7 A ve druhém stupni.
Pro první nabíjení (tzv. formování) se doporuèuje proud mení. Nemùeme-li
dodret pøi bìném nabíjení pøedepsané proudy, volíme vdy proudy mení.
V literatuøe se uvádí a praxe potvrzuje, e nabíjení mením proudem akumulátoru
prospívá.
Podíváme-li se do pøehledu nejbìnìji pouívaných akumulátorù, mìl by
nabíjeè dávat nabíjecí proud v rozmezí 1 a 4 A pro dvanáctivoltový akumulátor
a 1 a 6 A pro estivoltový akumulátor. Plynulá regulace nabíjecího proudu by
vyadovala pouití regulaèního transformátoru, transduktoru nebo elektronického
regulátoru. To není u vìtiny aplikací ekonomické a proto je vìtina nabíjeèù
konstruována tak, e lze nabíjecí proud pøepínat pouze skokovì. Prostøednictvím
pøepínaèe se zaøazuje do série se sekundárním vinutím vdy jiný odpor, nebo se
pøepínají odboèky transformátoru.
Olovìný akumulátor je zdroj s velmi malým vnitøním odporem. Této skuteènosti
(kromì své relativnì nízké ceny) vdìèí za své rozíøení hlavnì v automobilizmu.
Je po urèitou dobu schopen dávat extrémnì velké proudy, potøebné pøedevím
ke startování spalovacích motorù. Trvalý odbìr velkého proudu vak není u tìchto
akumulátorù moný, nebo zpùsobuje pøehøátí a popø. i var elektrolytu. Malý vnitøní
odpor (øádu 0,001 W) klade urèité základní poadavky na nabíjeè. Napìtí nabíjeèe
naprázdno, tj. pøi odpojeném akumulátoru není podstatné, nebo na nabíjeném
akumulátoru se vytvoøí napìtí nezávislé na nabíjecím proudu, avak závislé na
stupni nabití akumulátoru. Rozdíl mezi napìtím na svorkách nezatíeného
nabíjeèe a napìtím pøi nabíjení se objeví na sráecím rezistoru nabíjeèe.
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Kdybychom chtìli zjistit pøesné vztahy pro výstupní proud v závislosti na
svorkovém napìtí, museli bychom znát náhradní schéma transformátoru
s vnitøními odpory a vlastnosti usmìròovaèe. Vnitøní odpor transformátoru lze
nejlépe urèit mìøením na nezatíeném a zatíeném transformátoru. Bude-li napìtí
na nezatíeném transformátoru Un a napìtí na zatíeném transformátoru Um
a transformátor bude zatìován maximálním proudem pøi nabíjení Imax, bude
velikost vnitøního odporu udávat vztah:
Un  Um
RV = 
IMAX
Tento odpor si mùeme pøedstavit jako odpor (ve skuteènosti impedanci)
rezistoru zapojeného do série se sekundárním vinutím ideálního transformátoru
s pøevodem o velikosti pomìru primárního a napìtí a napìtí Un. Pøi návrhu nabíjeèe
odeèteme velikost vnitøního odporu od odporu omezovacího rezistoru.

6.1

Jednoduchý nabíjeè akumulátorù
s odporovým omezením proudu

Schéma jednoduchého nabíjeèe akumulátoru s odporovým omezením je na
obr. 19. Na obr. 20a je zjednoduené schéma tého nabíjeèe. Primární vinutí
transformátoru je pøipojeno k síti pøes ochrannou trubièkovou pojistku. Sekundární
cívka transformátoru má dvì vinutí, L2 a L3, která se pøi nabíjení dvanáctivoltového
akumulátoru spínají do série pøepínaèem Pø3. Nabíjí-li se estivoltový akumulátor,
pracuje pouze vinutí L2. Jak pøi nabíjení dvanáctivoltového, tak i pøi nabíjení
estivoltového akumulátoru lze zaøadit do série s vinutím ètyøi rùzné velikosti
odporù. Vechny kombinace zapojení dvou rezistorù ovládáme pøepínáním
páèkových pøepínaèù Pø1 a Pø2. Kadý z pøepínaèù má dvì rùzné polohy, take
máme k dispozici ètyøi moné kombinace jejich nastavení. V první jsou rezistory
zapojeny do série, ve druhé je zapojen pouze rezistor s vìtím odporem, ve tøetí
rezistor s mením odporem a ve ètvrté jsou zapojeny oba rezistory paralelnì.
Obr. 20 a) Zjednoduené schéma
nabíjeèe akumulátorù s odporovým
omezením proudu; b) napìové pomìry pøi
nabíjení
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Tak lze postupnì zvìtovat nabíjecí proud do akumulátoru. Páèkové
pøepínaèe musí být dimenzovány na nejvìtí nabíjecí proud, který kontrolujeme
mìøidlem M. Nejvhodnìjí je pouít ampérmetr s rozsahem 10 A. Støídavé
sekundární napìtí transformátoru se usmìròuje mùstkovým usmìròovaèem.
Pøedpokládejme, e je pøepínaè Pø3 v poloze A. Na výstupu nabíjeèe je pøipojen
dvanáctivoltový akumulátor. Sekundární napìtí transformátoru je asi 19,5 V.
Pro jednoduchost pøedpokládejme, e se toto napìtí prùchodem proudu
usmìròovacími diodami zmení o asi o 1,5 V. Dále tedy budeme poèítat se
sekundárním napìtím jen 18 V. Skuteèné pomìry v nabíjeèi jsou zøejmé z
obr. 20b. Dvoucestnì usmìrnìné napìtí má prùbìh znázornìný dvìma
pùlperiodami. Efektivní velikost tohoto napìtí je mìøena pøi odpojeném
akumulátoru (tj. pøi chodu nabíjeèe naprázdno). Køivka Ub znaèí svorkové napìtí
akumulátoru. Pøi pøipojení akumulátoru k nabíjeèi protéká do akumulátoru
nabíjecí proud v kadé pùlperiodì sinusového napìtí pouze tehdy, kdy je
okamitá hodnota napìtí UT vìtí, ne je souèet napìtí
Ub + Uusm
Velikost nabíjecího proudu bude dána efektivní hodnotou napìtí nad pøímkou
Ub + Uusm a hodnotou omezovacího odporu.
Nyní tedy potøebujeme zjistit odpor omezovacího rezistoru, popøípadì odpor
obou rezistorù podle obr. 19 (R1 a R2). Je-li napìtí na sekundárním vinutí mnohem
vìtí ne je svorkové napìtí akumulátoru, je výpoèet jednoduchý. Platí pøiblinì
US  (Ub + Uusm)
R = 
I
kde

US je efektivní hodnota sekundárního napìtí (nebo napìtí sítì),
Ub je napìtí na svorkách nabíjeného akumulátoru,
Uusm je úbytek napìtí na usmìròovacích diodách,
I
je poadovaný nabíjecí proud.

Tento výpoèet platí velmi pøesnì napø. pøi nabíjení malých uzavøených
niklokadmiových èlánkù malým proudem pøímo ze síového napìtí. U akumulátorù
s vìtí kapacitou, u nich je nabíjecí proud nìkolika ampérù, je tøeba volit
(vzhledem k velkým ztrátám na omezovacích rezistorech) napìtí UT tak, aby
o mnoho nepøevyovalo napìtí Ub (jak plyne z obr. 20b) prochází proud do
akumulátoru i tehdy, je-li efektivní napìtí US stejné nebo mení ne napìtí Ub
Vhodným konstrukèním postupem je velikost odporu omezovacího rezistoru
odhadnout a jeho velikost upravit podle skuteènì zjitìných pomìrù (mìøením
nabíjecího proudu do akumulátoru).
Pro nabíjeè na obr. 19 byly zvoleny rezistory R1 (3 W/20 W) a R2 (2 W/30 W).
S tìmito rezistory lze v jednotlivých kombinaèních polohách pøepínaèù nastavit
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pøiblinì tyto proudy:

SRORKDS HStQDþ
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Rezistory jsou drátové, navinuté na keramice, nebo samonosné. Pokud tyto
rezistory nejsou na trhu, musíme je zhotovit sami. Na vhodný keramický váleèek,
pøimìøené velikosti navineme drát z odporového materiálu napø. z konstantanu,
manganinu nebo chromniklu o prùmìru minimálnì 0,6 mm. Musíme zvolit drát
dostateèné tlouky, aby se nepøetavil a neuvolnil na nosném tìlísku. Volba závisí
na velikosti a tvaru keramického tìlíska a na zpùsobu chlazení. Jako tìlísko se
obvykle dobøe hodí hotový rezistor s hodnotou odporu o nìkolik øádù vìtí ne je
poadovaná hodnota vyrábìného rezistoru, nebo keramické tìlísko rezistoru, ze
kterého odstraníme odporovou vrstvu napø. odbrouením.
Pøi známých vlastnostech odporového materiálu vypoèítáme délku drátu pro
výrobu rezistoru ze vztahu:
l
RS
R = 
z èeho
l = 
S
kde R je poadovaný odpor [W],
rezistivita odporového drátu [W . m],
S prùøez odporového drátu [m2],
l hledaná délka drátu [m].
konstantanu je 0,5 . 106 W . m,
manganinu 0,43 . 106 W . m,
chromniklu (cekasu) 1,1 . 106 W . m.
Odpor R [W] drátu o délce jeden metr pøi rùzných prùmìrech drátu je uveden
v následující tabulce:
Pøitom rezistivita

SU P UGUiWX>PP@

NRQVWDQWDQ

PDQJDQLQ

FKURPQLNO

























Transformátor Tr je navinut na jádru z plechù EI 40 × 40 (mm), vinutí L1 (220 V)
má 640 závitù drátu o prùmìru 0,6 mm CuL, vinutí L2 (14 V) má 56 závitù drátu
o prùmìru 1,7 mm CuL a vinutí L3 (5,5 V) má 19 závitù drátu o prùmìru 1,6 mm CuL.
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Zapnutí nabíjeèe indikuje árovka 12 V/50 mA, zapojená v sérii s rezistorem
R3 s odporem 33 W k vinutí L2.
Pro usmìrnìní pouijeme ètyøi bìné køemíkové diody BY550, P600 nebo
KY708 (pøípadnì blok 4 diod B250/10 A. Tyto diody je tøeba umístit na tøi chladièe,
nebo pouze dvì z nich mají v mùstkovém zapojení usmìròovaèe roub ve
stejném elektrickém bodì. Na diodách je pøi maximálním proudu nabíjeèe
výkonová ztráta asi 8 W. Pro samostatnì umístìné diody vyhoví chladící plocha
asi 50 cm2 a pro dvojici diod asi 100 cm2 zhotovit z hliníkovího plechu tlouky
2 mm. Je samozøejmì moné pouít i usmìròovací monoblok s hodnotou
dovoleného proudu více ne 5 A.
Proud mìøíme ampérmetrem. Jestlie ampérmetr z úsporných dùvodù
nepouijeme a budeme mìøit proud pouze pøíleitostnì vnìjím mìøidlem (obvykle
univerzálním mìøícím pøístrojem), upozoròujeme na to, e vìtina univerzálních
pøístrojù nesnáí trvale maximální proudové zatíení, nebo boèníky tìchto
pøístrojù nejsou na trvalou zátì dimenzovány.
Mechanické uspoøádání nabíjeèky navrhujeme tak, aby souèástky vyzaøující
teplo mìly kolem sebe dostatek prostoru. Zejména jde o rezistory R1 a R2. Ty je
vhodné umístit co nejvýe od asi a co nejdále od usmìròovacích diod,
ampérmetru a transformátoru. Celou skøíòku volíme dostateènì prostornou,
pevnou a s dostatkem vìtracích otvorù. Vechny spoje na sekundární stranì
transformátoru dìláme zásadnì dimenzovaným mìdìným drátem nebo lankem.
Výstupní svorky oznaèujeme znaèkami + a , popøípadì je rozliíme i barevnì:
+ oznaèujeme èervenou barvou a  barvou modrou. Jednodue tak pøedejdeme
zbyteèným omylùm, které mohou zpùsobit pokození jak akumulátoru, tak
nabíjeèe.
Nyní uvedeme nìkteré moné varianty øeení nabíjeèe:
a) Nabíjecí proud lze nastavovat nejen pøepínáním velikosti odporù
zaøazených do obvodu, ale i pøepínáním odboèek na transformátoru (zmìnou
US). Odboèky lze vytváøet na sekundární i na primární stranì transformátoru.

Obr. 21 Dvoucestné usmìrnìní

Obr. 22 Transformátor
s pøepínatelnými odboèkami i na
primárním vinutí
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Obr. 23 Transformátor
s pøepínatelnými odboèkami na
sekundárním vinutí
Potom vystaèíme napø. jen s jedním rezistorem. Pouitý pøepínaè nesmí pøi
pøepínání zkratovat sousední odboèky na vinutí, nebo velké zkratové proudy by
mohly pokodit jak vinutí transformátoru, tak i pøepínaè.
b) Omezovací rezistor lze zapojit do primárního obvodu transformátoru nebo
do sekundárního, nejlépe a za usmìròovaè.
Bude-li rezistor v sérii s primárním vinutím transformátoru, musíme pøepoèítat
odpor, který byl spoèítán pro zaøazení do sekundárního vinutí (Rsek). Platí:
Uprim
Rprim = Rsek  = Rsek p
Usek
kde

p je pøevod transformátoru,
Uprim, Usek jsou napìtí na vinutích nezatíeného transformátoru.

Pøi výpoètu se nepøihlíí k vlastnímu odporu transformátoru, uvedený vztah
vak pro návrh vyhoví s dostateènou pøesností.
Vypoèítaný odpor na primární stranì transformátoru má obvykle takovou
velikost, e ho lze vybrat z bìnì vyrábìných rezistorù a není ho tøeba zhotovovat
amatérsky.
c) Transformátor lze navinout tak, e vystaèíme s dvoucestným usmìrnìním,
tzn. e uetøíme dvì usmìròovací diody. Obì èásti sekundárního vinutí musejí
mít shodné napìtí a shodný odpor, aby se zatíení rovnomìrnì rozdìlilo. Zapojení
je na obr. 21. Pouijeme-li transformátor s odboèkami, je konstrukènì výhodnìjí
udìlat odboèky na primární stranì (obr. 22) ne na stranì sekundární (obr. 23).
d) Místo sériového rezistoru lze pouít árovku. Výhodou tohoto øeení je, e
se odpor vlákna árovky mìní v závislosti na procházejícím proudu. Vlákno
árovky mìní svùj odpor ve znaèném rozmezí a výsledná charakteristika nabíjeèe
zmìní svùj tvar. Nabíjeè se pak chová spíe jako zdroj proudu a rozdíl mezi
proudem do vybitého a nabitého akumulátoru se zmení. Souèasnì se zmení
závislost nabíjecího proudu na kolísání napìtí sítì a lze podle svitu árovky opticky
kontrolovat správnou èinnost nabíjeèe. Po získání urèité zkuenosti lze usuzovat
i na stav nabití akumulátoru.
Nabíjeèe s odporovým omezením mají svoje nesporné pøednosti. Jsou
jednoduché a levné, a protoe obsahují malý poèet souèástek, jsou i spolehlivé.
Nabíjecí køivka je také pøíznivá. Mají vak i nevýhody  kromì nesnadné realizace
spojité regulace proudu je podstatnou nevýhodou skuteènost, e souèin nabíjecího
proudu a rozdílu napìtí na transformátoru a nabíjeném akumulátoru je výkon,
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který se bez uitku mìní v teplo a vyzáøí se do okolí. U nabíjeèù baterií velkých
kapacit je tato nevýhoda ji podstatná. Ztráty v rezistorech se zvìtují s druhou
mocninou protékajícího proudu. Platí:
P = I2R

6.2

[W; A, W]

Nabíjeè akumulátorù bez vnìjích rezistorù

Jak ji bylo uvedeno, lze realizovat nabíjeè, který vyuívá vnitøní odpory
transformátoru a odpory usmìròovacích prvkù k omezení nabíjecího proudu.
Schéma takového nabíjeèe je na obr. 24. Vinutí transformátoru má tøi odboèky
pro estivoltový akumulátor a tøi odboèky pro dvanáctivoltový akumulátor.
D1 a D4 1× mùstek B250/10A
Ampérmetr

0 a 10 A

Obr. 24 Nabíjeè bez vnìjích rezistorù
Transformátor
Transformátor je na jádru s plechy EI 40x40 (mm), primární vinutí L1 má 360
závitù drátu o prùmìru 0,5 mm CuL. Sekundární vinutí L2 má 19 závitù, vinutí L3
má 3 závity, vinutí L4 má 3 závity, vinutí L5 má 13 závitù, L6 má 6 závitù a L7 má
6 závitu. Celé sekundární vinutí je z drátu CuL o prùmìru 2 mm. Èinný odpor
primárního vinutí je asi 12 W. Èinný odpor odboèek sekundárního vinutí je 30 a
80 mW. K tìmto odporùm je nutno pøièíst dynamický odpor usmìròovacího mùstku
a vnitøní odpory transformátoru. Celkový odpor, pøepoètený na sekundární stranu
nabíjeèe je asi 1 W a závisí na odboèce sekundárního vinutí, která je zvolena
pøepínaèem. Proud, který prochází do akumulátoru, znaènì závisí na stupni vybití
akumulátoru. Proto je nezbytné vybavit nabíjeè ampérmetrem. Odpor boèníku
ampérmetru také ovlivní nabíjecí proud.
Charakteristické údaje pro nabíjení vybitého akumulátoru tímto nabíjeèem
jsou uvedeny v následující tabulce:
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Pøepínaèem nesmíme zkratovat bìhem pøepínání sousední èásti vinutí. Je
obvyklé, e takový nabíjeè se konstruuje co nejjednoduí tj. pro jeden typ
akumulátoru a jeden nabíjecí proud. Potom odpadne pøepínaè, pøípadnì
i ampérmetr, transformátor je bez odboèek.

6.3

Vyrovnávací nabíjeè pro akumulátor v automobilu

U olovìného akumulátoru dochází k samovolnému vybíjení. Dlouho
skladovaný akumulátor se doporuèuje trvale pøipojovat ke zdroji malého proudu,
který toto samovolné vybíjení vyrovnává. Prodluuje se tím doba ivota
akumulátoru a zároveò vylouèíme monost, e na akumulátor zapomeneme
a necháme ho zcela vybít. Kdykoliv pak akumulátor potøebujeme, je pøipraven
k pouití. Pøedpokladem je alespoò jedenkrát za mìsíc se o správné èinnosti
vyrovnávacího nabíjeèe pøesvìdèit.
Jedno z nejjednoduích zapojení je na obr. 25. Vyrovnávací nabíjeè vyuije
motorista, který se svým automobilem jezdí nepravidelnì a který má v garái
monost pøipojit nabíjeè k elektrické síti. Trvalé dobíjení na parkoviti nebo na
ulici není z bezpeènostních dùvodù vhodné.
Trvalé dobíjení je vhodné, pokud akumulátor slouí napø. jako zdroj nouzového
osvìtlení.

Obr. 25 Vyrovnávací nabíjeè
Protoe je vyrovnávací nabíjeè galvanicky spojen s karoserií automobilu, je
nutné aby jeho transformátor byl konstruován a vyroben jako bezpeènostní
ochranný transformátor podle ÈSN IEC 742. Amatérská výroba takového
transformátoru je obtíná, a proto je nejvhodnìjí pouít hotový typový
transformátor, který tìmto poadavkùm vyhovuje.
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Dnes je na trhu velký výbìr takových transformátorù a od výrobce je moné
poadovat certifikát o tom, e transformátor vyhovuje uvedené normì, Do této
kategorie patøí i zvonkové transformátorky a transformátorky zdrojù pro dìtské
hraèky, které se v ÈR musí pouívat s patøièným osvìdèením ESÈ.
Nejvhodnìjí je pouít transformátor, který má na sekundárním vinutí napìtí
asi 16 V. Pokud pouijeme zvonkový transformátor, který má na sekundárním
vinutí napìtí 8 V, lze si vypomoci pouitím dvou kusù tìchto transformátorù
a zapojit jejich sekundární vinutí do série. K usmìrnìní a omezení proudu staèí
jedna dioda, rezistor R a rezistor s odboèkou P, kterým nastavíme potøebnou
velikost proudu. Primár chráníme pojistkou. Rezistory volíme radìji robustnìjí
konstrukce, nejlépe drátové. Pøedpokladem dlouhodobé funkce je umístìní
nabíjeèe v suchém místì garáe. Máme-li napø. akumulátor 12 V/35 Ah,
doporuèujeme nastavit trvalý dobíjecí proud na 20 mA. U starího akumulátoru
nastavíme více  a dvojnásobek tohoto proudu. Pro pohodlnou obsluhu je
nejvhodnìjí umístit v zadní èásti automobilu konektor K2. Vidlice K1 je na
pøipojovací òùøe pøipojena k nabíjeèi takovým takovým zpùsobem, e se sama
rozpojí, jestlie na zapnutý nabíjeè zapomeneme a vyjedeme z vozem.

6.4

Nabíjeèe s integrovaným stabilizátorem napìtí typu 78..

Sériová výroba monolitických výkonových stabilizátorù napìtí typu 78..
umonila vyuití tìchto prvkù i pøi konstrukci nabíjeèù akumulátorù.
Tyto stabilizátory jsou tøísvorkové a vyrábìjí se v kovovém nebo plastovém
provedení. U nás je nejznámìjí øada MA 78.., která se vyrábìla v kovovém
provedení. Øada obsahovala obvody MA 7805, MA7812, MA7815 a MA7824.
Poslední dvojèíslí oznaèuje stabilizované napìtí na výstupních svorkách
stabilizátoru. Stabilizátory mají vnitøní omezení zkratového proudu a vnitøní
tepelnou ochranu. Omezení zkratového proudu pùsobí tak, e pøi zatíení obvodu
proudem vìtím ne 2,1 A omezí vnitøní obvody proud, který se pøi zkratu zmení
a na hodnotu 0,7 A. Souèasnì pùsobí tepelná ochrana stabilizátoru, která díky
D1 a D4 1× mùstek B125/3A
nebo 4 ks diod 1N54xx



12 V / 5 W

Obr. 26 Nabíjeè s charakteristikou U s obvodem 7812
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