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nek. Az ellenállások 2 rasztere-
sek, az R3 és az R4 értéke változ-
hat, az R1 legyen 1 százalékos
pontosságú vagy jobb.

A jelfogó G5LE 12 voltos 1
morzés, mindhárom érintkezőjét
kivezettük, jelen esetben csak a
bontó érintkezőket használjuk,
ezzel szakítjuk meg az akkumulá-
torok töltését, ha a hőmérséklet
nem megfelelő. Más alkalmazás-
ban a záró érintkező kivezetése is
hasznos lehet. A kapcsolás arra is
használható, hogy egy adott hő-
mérséklet elérésekor bekapcsol-
jon egy ventilátort, vagy kikap-
csoljon egy fűtőberendezést, ter-
mosztátként is használható. A
nagy tömegű, csaknem 30 kg-os
akkucsomag hőmérséklete akár
több fokkal is eltérhet a környe-
zet hőmérsékletétől. A termisz-
tort célszerű a középen elhelye-
zett akku egyik fém kivezetéséhez
szerelni, úgy, hogy köztük legyen
jó a hőkontaktus, elektromosan
pedig legyenek elszigetelve!

Nem kell a töltőáramkörbe
belenyúlni, ha a zümmeres válto-
zatot építjük meg. Ekkor a szer-

kezet a veszélyes hőmérséklet el-
érésekor fél percenként sziréna-
szerű hangon figyelmeztet a töl-
tés kikapcsolására. A kapcsolási
rajzot a 2. ábra szerint módosít-
juk. Természetesen, ehhez a vál-
tozathoz egy másik program tar-
tozik. A jelfogó, a minizümmer,
a tranzisztor a HAM-bazárban
kedvező áron beszerezhetők.

A jelfogós változat nyák terve a
3. ábrán, az alkatrészek beülteté-
se a 4. ábrán látható.

Áramforrásként akár az egyik
akkumulátor is megfelel, a cse-
kély áramerősség nem rontja el a
kiegyenlítést. Ebben az esetben
egy kapcsolót is be kell építeni,
amivel töltéskor aktiváljuk az
áramkört. A tápfeszültséget ve-
hetjük az akkutöltőről is, ugyanis
a töltőben rendelkezésre áll 12 V
és 5 V is. A szerkezetet a töltő do-
bozába is be lehet építeni, ekkor
a termisztor vezetéke árnyékolt
kábel legyen!

(Figyelem: a töltő megbontása

a garancia elvesztésével jár! Ne
feledkezzünk meg az áramütés
veszélyeiről sem!)

Az áramkör beállítást nem igé-
nyel, megépítés után azonnal
használatra kész. A mikrovezérlő
felprogramozásához a PonyPro-
got javaslom, a fusebiteket nem
kell megváltoztatni.

A kapcsolásban ATtiny13 is
használható. A lábelrendezés az
alkalmazás szempontjából meg-
egyezik a Tinyx5 család lábelren-
dezésével, így ezek bármelyike
használható, igaz kicsit az áram -
erősség meg fog növekedni.
Ezekhez a mikrovezérlőkhöz az
Attiny13A-hoz írt program nem
jó, de könnyen adaptálható.

A programokat le lehet tölteni
a Rádiótechnika honlapjáról
(www.radiovilag.hu). Az érdek-
lődők e-mailben kérhetnek se-
gítséget a szerzőtől a témával, az
áramkörrel, vagy a programok-
kal kapcsolatban.
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