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Een schakeling om de voedingsspanning in de gaten te houden, is niet ingewikkeld, 
maar bevat toch nog altijd een hand vol onderdelen die ruimte op de print vragen. Met de 
APX803L van Diodes komt hieraan een einde. Dit onderdeel dat leverbaar is in een SOT23-, 
SOT323-, SC59- en SOT25-behuizing met slechts drie aansluitingen bevat alle elektronica 
die nodig is voor het bewaken van de voedingsspanning en vraagt daarbij geen andere 
externe onderdelen.

Micro spanningsdetector 
Voedingsspanning	monitoren	en	afschakelen

Een te lage voedingsspanning kan tot onge-
wenste effecten leiden. Bij veel applicaties is 
het dan ook wenselijk dat er een bewakings-
schakeling ingebouwd wordt die constant de 
voedingsspanning monitort en actie onder-
neemt als de spanning te laag is. Ondanks 
het feit dat een dergelijke schakeling niet 
echt ingewikkeld hoeft te zijn en met een 
beperkt aantal componenten is te maken, 
wordt deze functionaliteit toch maar mond-
jesmaat toegepast. De APX803L van Diodes 
Incorporated maakt het iedereen wel heel 
erg gemakkelijk om toch een bewaker van 
de voedingsspanning in de schakeling in te 
gaan bouwen.

Batterijvoeding
Met name bij schakelingen die vanuit bat-
terijen of accu’s gevoed worden, kan het 
van belang zijn om de voedingsspanning 
constant in de gaten te houden en actie te 
ondernemen als deze te laag wordt. Dit is 
bijvoorbeeld van belang bij gebruik van 
accu’s die niet te diep ontladen mogen wor-
den, of batterij gevoede waarschuwingsappa-
raten zoals brandmelders. Belangrijk bij deze 
applicaties is veelal het stroomverbruik van 
de detectieschakeling. Hoe lager dit is, hoe 
beter het voor de totale applicatie is.
Nu kan met een simpele comparator al een 
waarschuwingsschakeling gemaakt worden. 
Dit vraagt om minimaal een opamp en een 
aantal weerstanden en levert dan een wel 
heel erg minimalistische detector op. Meer 
functionaliteit vraagt om meer onderde-
len en daaraan gekoppeld veelal een hoger 
stroomverbruik.
Met de APX803L worden alle nadelen aan 
de kant gezet en verkrijgt u een detectorsys-
teem met slechts één onderdeel. Wat er in de 
APX803L verwerkt is, is te zien in afbeelding 
1. De schakeling begint met een spannings-
deler, een comparator en een referentiespan-
ning om te bepalen of de voedingspanning 
te hoog of te laag is. Zoals al aangegeven, 
heeft de comparator enige hysterese wat 
normaal is voor een dergelijke toepassing. 
Daarachter ziet u een timer en een NAND-
poort waarmee er een vertraging gerealiseerd 
wordt bij het weer inschakelen van de appli-
catie. Dit samen voorkomt dat de detector 
rond de omschakelspanning constant aan- 
en uitschakelt.

Vaste	waarden
Om het geheel nog simpeler te maken, is 
er niet gekozen voor regelmogelijkheden. 
De waarden waarbij er geschakeld wordt 
alsmede de vertragingstijd van de timer, 
worden vooraf tijdens de productie van de 
chips bepaald. Dit wil dus zeggen dat u bij 

het bestellen van de onderdelen moet opge-
ven bij welke spanning er geschakeld dient te 
worden en of u vertraging wilt en hoe lang. 
De leverbare niveau’s mogen liggen tussen 
1,2 V en 5,0 V in stappen van 0,1 waarbij de 
drempelonnauwkeurigheid ± 1,5% bedraagt. 
Daarbij is het stroomgebruik slechts 1 μA.
Wanneer de gecontroleerde VCC-voedingsrail 
onder de gekozen drempel daalt, genereert 
de APX803L binnen 20 μs een resetsignaal, 
dat wordt aangehouden tot de voedingsrail 
terugkomt tot een niveau boven de drempel. 
Afhankelijk van het bestelde type is daarbij 
de vertragingstijd 0 ms, 55 ms, 220 ms of 
450 ms. 
Zoals al in afbeelding 1 te zien is, vormt een 
MOSFET de uitgang van het IC. Zodra 
het spanningsniveau onder de grens komt, 
schakelt de MOSFET in en trekt de uitgang 
naar nul. Een Pull up weerstand is daarbij 
noodzakelijk om een goed resetsignaal te 
maken voor de microcontroller die met de 
APX803L gestuurd wordt. Afbeelding 2 
toont hoe het IC in een applicatie toegepast 
kan worden.
Zoals al aangegeven is de APX803L lever-
baar in drie verschillende behuizingen. 
Afbeelding 3 toont hiervan penaansluitin-
gen. 

Creatief
Aangezien u dit onderdeel redelijk appli-
catiespecifiek moet bestellen, is het bij veel 
waarden niet mogelijk om kleine aantallen 
te verkrijgen. Ze worden geleverd op een reel 
waarop ca 3000 IC zijn verpakt, maar geluk-
kig is de prijs heel laag. Opgegeven wordt 
een prijs van € 0,099 per stuk. Dit en het 
feit dat de detectiewaarden en de vertra-
gingstijd niet zijn in te stellen, maakt wel dat 
het lastiger wordt om dit IC voor een andere 
applicatie in te zetten waarvoor andere waar-
den gebruikt moeten worden. Voor wie het 
stroomgebruik niet echt van belang is, kan 
het IC via een spanningsdeler voeden of dio-
des in serie zetten om de detectiegrens op te 
schroeven, maar in alle gevallen gaat dat wel 
ten koste van de eenvoud van de gehele scha-
keling en niet te vergeten de nauwkeurigheid 
waarbij geschakeld wordt.
Wel is het mogelijk om het schakelsignaal 
voor iets anders te gebruiken dan het reset-
ten van de microcontroller. Een I/O-ingang 
laag maken om bijvoorbeeld naar een sleep-
mode te gaan, is natuurlijk ook een optie die 
misschien wel eens verstandiger kan zijn dan 
het totaal resetten van de microcontroller.

Tot	slot
De APX803L is in ieder geval een simpel toe 
te passen detectie-IC waarmee veel ellende 

bespaard kan worden - en dat alles zonder dat er veel extra ruimte op de print 
gevraagd wordt en daarbij ook nog eens voor een zeer lage prijs.                 •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Micro spanningsdetector”.
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Afbeelding 1. Het blokschema van de APX803L.

Afbeelding 2. De APX803L kan bijvoorbeeld de resetingang van de micro-
controller laag houden zolang de voedingsspanning te laag is.

Afbeelding 3. De APX803L is in vier verschillende behuizingen leverbaar.


