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    Nemzetközi részvétel a “Rádió Maratón – RH” versenyen. 
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AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 

 

Ez a téma már igen széles körben megvitatott. Egy csomó honlapon találhatunk 

akkumulátor töltő kapcsolási rajzot. Az történt ugyanis, hogy „megadta magát” egy akkumulátor, 

ami egy digitális óra működését biztosította. Ez az óra ott van az én polcomon, s már évek óta 

folyamatosan mutatta a pontos időt. Ugyanebben az időben felvetődött ez a téma a gyerekek 

számára a klubban is, konkrétan az, hogy hogyan biztosítható a folyamatos működés abban az 

esetben, ha a hálózati feszültség ellátás megszűnik. Egyszóval „meggyógyítottam” pár 

akkumulátort, nevezetesen öt NiMH és Li-Ion cellát két kísérlet során. 

Különböző feszültségek, eltérő bekötési mód, de a probléma ugyan az: tartós üzemelés 

biztosítása. Egy alacsony leterhelésről, de folyamatos, mondhati végtelen igénybevételről 

beszélhetünk. 

Készültek már alkalmazási tanulmányok, de azok nem adtak kielégítő eredményt. Az 

elektronikai folyóiratok számos cikkben, alkalmazási leírásokban közölnek ugyan részleteket, de 

azok meg sem közelítik a kitűzött célt. A Related Seach („Kapcsolódó keresés”) funkció 

megtalál sok általános megoldást az interneten, amelyek LM317, vagy valamilyen mikrovezérlő 

alkalmazásán alapulnak, de azok az áramkörök bonyolultak és a pár milliamperes igénynek nem 

felelnek meg. 

Ha elemezzük a feladatot elméletileg, akkor azt mondhatjuk, hogy egy olyan 

telepfeszültség ellenőrző áramkörre van szükség, amely tartalmaz két összehasonlító elven 

működő egységet. Az egyik a legnagyobb (legméllyebb) kisülés szint beállítására szolgál, 

állítható referencia feszültség állítással, azaz az összehasonlító egység (komparátor) alsó 

küszöbértékének a beállítása történik, a másik pedig a töltés megszakítását végzi. „Csepptöltési” 

módszerről nincs szó. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy van két műveleti erősítő és komparátor 

a referencia feszültségek megfelelő beállítására. Ezen kívül kapcsoló áramkör, és természetesen 

állandó áramot bisztosító árramforrás, amely lehetőség szerint szintén állítható. 

Vissza az internetre, aki keres, az talál: 

http://www.instructables.com/id/Li-Ion-Battery-Charger-Circuit-Using-IC-555/ 

Nos a jó „öreg”, de a kezdő elektronikusoknak 

talán az új „barát”, azaz a NE555 –ös integrált 

áramkör pontosan az az eszköz, amire 

szükségünk van, erre a célra megfelelő:  

- A felső és alsó küszöbértékek 

beállítására 3db 5 kΩ –os referencia feszültség 

ellenállással; 

- Két alkalmas komparátor; 

- Egy RS flip-flop; 

- Egy megfelelő paraméterű kimeneti 

egység, ami akár 200 mA áramot, illetve 600 mW 

teljesítményt szolgáltat. 

http://www.instructables.com/id/Li-Ion-Battery-Charger-Circuit-Using-IC-555/
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Valójában azt látjuk, hogy amire szükség van a megépítéshez, az a „fiókban” 

megtalálható. A TLC555CP integrált áramkör funkcionálisan és lábkiosztását tekintve 

kompatibilis az NE555 típusú IC –vel, kivéve, hogy a TLC MOS technológiával készült. 

Egyszerűen: a bemenő teljesítmény mintegy 1 mW, a lehetséges kimeneti áram akár 150 mA, 

miközben a bemeneti áram pA ˙(piko-amper) nagyságrendű! 

Szükség van egy állandó áramot biztosító áramforrásra, amely esetünkben könnyen 

megvalósítható egy pnp bipoláris tranzisztorral. 

A fenti linken megadott kapcsolás alkalmas erre a feladatra, kiegészítve azt egy PL5V6 

típusú zener diódából és egy bipoláris tranzisztorból álló stabilizátorral, amely biztosítja az 

állandó áram nagyságát. Belső tranzisztor is használható lenne a 7-es lábon keresztül, de 

előnyösebb egy külső tranzisztor, a Q1 alkalmazása. A NYÁK (nyomtatott áramköri lap) ennek a 

megoldásnak megfelelően készült. 

Az állandó áramforrás a T2 tranzisztorral valósul meg, ami bármilyen pnp tranzisztor 

lehet, ami az akkumulátor típusától függően összhangban van az alkalmazott feszültséggel és a 

töltő árammal. A T2 előfeszítése használ egy LED –et, ami jelzi azt az állapotot, amikor az 

áramkör aktív. Az R4 ellenállás az igényelt terhelő áram nagysága szerint van méretezve, mint 

ahogy a T2 tranzisztor is. 

A kapcsolási rajz és a NYÁK rajza 1:1 méretarányban, „alul nézetben”, szándékosan „kézzel” 

(kézi rajzként) készült. A szokásos négyzetrácsos számtanfüzet lap sokkal vonzóbb az 
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elektronikus áramköröket kedvelő fiatal amatőrök számára. Attól függően, hogy a rendelkezésre 

álló alkatrészek milyenek, a rajz átrajzolása szükséges lehet. Például a T2 tranzisztor (BD136) 

„hűtőcsillagot” kaphat, használhatunk stabilizátor IC –t (7805) trimmer potenciométerrel a zener 

dióda helyett, ezért a kidolgozott NYÁK lap nagyobb méretű is lehet. 

Az indítás éa beállítás nem ütközik különösebb nehézségbe. A D3 védő dióda 

leválasztása, és elem nélkül csatlakoztassunk egy potenciométert – lehetőleg lineáris 

karakterisztikájút, amelynek értéke kb. 10 ÷ 20 kΩ – a Vcc –hez, a GND –hez és a +AC 

jelzéshez, annak megfelelően, ahogy a bekötési rajzon jelölve van. A GND és a +AC közé 

csatlakoztassunk egy voltmérőt (lehetőleg digitálisat). Az R12 potenciométerrel (trimmerrel) 

állítsuk be az elem töltés alsó küszöbértékét. Az R11 potenciométerrel (trimmerrel) állítsuk be az 

elem töltés felső  küszöbértékét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezeknek a küszöbértékeknek elérése jelezve vannak a D2 LED által (világít, vagy nem). 

Csatlakoztassuk a D3 diódát és ellenőrizzük a töltő áramot az AC és az elem+ közé 

csatlakoztatott milliamper-mérő segítségével. Ha magasabb értékre van szükségünk, akkor 

kissebb R4 ellenállás érték kell, és fordítva: alacsonyabb áramértékhez  növelni kell az ellenállás 

értékét (27Ω, 39Ω, 47Ω stb.). A 6V és 12V –os és e feszültségszintek közötti, különböző 

kapocsfeszültségű akkumulátorok töltőáramát olyan módon állítsuk be, ahogyan az áramkör 

beállításánál azt meghatároztuk. 

Átdolgozva YO2KQB által AHSAN2000 nyomán: 

http://www.instructables.com/id/Li-Ion-Battery-Charger-Circuit-Using-IC-555/ 

 

Prof. Ardeleanu Ioan – YO2LCQ 
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Kapcsolási és NYÁK rajz -  méretarány: 1 ÷ 1 
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“Minitechnikus 2015” díjazottjai 

 

 

 

Ebben az évben a versenyek a megye több városában voltak 

megrendezve, a Dévai Gyermek Palotában, a Farkaslaki 

Gyermek Klubban, de sok más iskolában is… 

Gratulálunk a versenytársaknak és a koordináló tanároknak! 
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Országos Elektronikai Verseny oklevele 

Pitești 2015 
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Az előző szám folytatása: 

Windows XP beállítása. 

 
Amennyiben Windows XP –t használunk, akkor szükség lehet az internet szolgáltatás 

leállítása arra az időre, míg ezt a programot használjuk.  

Vegyük ki a kiválasztás jelzőt az “Automatically synchronize with an Internet time 

server” kockából. (Az “Automatikus szinkronizálás egy internetes időkiszolgálóval” szolgáltatás 

mellőzése) 

 

 

 

 

 

 

 
Használjuk az alábbiakban javasolt módszert: 

 

 

 

1) Válasszuk a Vezérlőpult – Dátum 

és Idő – Internet idő ablakokat 

2) Ellenőrizzük, hogy az automatikus 

szinkronizálásnál az internetes 

időszolgáltatás ne legyen bejelölve 

3) Válasszuk a Vezérlőpult – Admin 

eszközök – Szolgáltatások ablakokat 

4) Válasszuk ki a Windows Idő 

szolgáltatást. 

5) A jobb egér-gombbal kattintsunk a 

Tulajdonságok parancssorra. 

Változtassuk meg a STARTUP típust 

DISABLE -re 

6) Ezután kattintsunk a STOP és 

SZOLGÁLTATÁS ÁLLAPOT = -

ra, majd ezután kattintsunk az OK 

gombra 

7) Végül indítsuk újra a számítógépet, 

hogy biztosítsuk a változások 

végrehatását. A 4) pontban 

kiválasztottnak megfelelőnek kellene 

lenni az idő szolgáltatásnak. 
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Vista és Windows 7 beállítása. 
 

 

1) Kapcsoljuk ki a Windows 

internet időt.  

2) Kattintsunk az egér jobb 

gombbal, majd kattintsunk a 

Tulajdonságok parancsra. 

3) Válasszuk ki az XP “SP3” 

kompatibilis üzemmódot. 

4) Jelöljük be/ellenőrizzük a 

“Futtatás rendszergazdaként” 

jelölődobozt. 

5) Indítsuk újra a számítógépet 

6) A 4) pontban kiválasztottnak 

megfelelőnek kellene lenni az 

idő szolgáltatásnak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSJT Konzol 
A WSJT vezérlő ablakot használjuk hibaüzenetek megjelenítésére (problémamegoldás 

céljából), valamint a hangkártya bemenet / kimenet kiválasztásához (card Audio Input 

/Output). Csökkenthetjük az ablakot kis méretre és általánosan ki is kapcsolhatjuk. Azonban 

nézzük meg az üzeneteket, ha a program összeomolna. 

E vezérlő ablak mutatja a WSJT programra felhasználható hangcsatornákat és mutatja 

melyik lett kiválasztva. Az alábbi képernyő-képeken a WSJT konzol látható egyszeres, illetve 

dupla hangkártya kiválasztása esetén. 
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Az 5.x verziószámú WSJT konzol képernyő-képén látható, hogy négy oszlop van: 

- Az audio eszköz (a számítógépünkön az audio eszközhöz a hozzárendelt szám) 

- A bemeneti csatorna (az adott eszközön kiválasztott bemenet száma) 

- A kimeneti csatorna (az adott eszközön kiválasztott kimenet száma) 

- Az eszköz neve - hozzárendelt magyarázattal (például: minden bemeneti és kimeneti kapunak 2 

csatornája van. Ez megfelel a bal / job csatornának (Bal / job) a sztereo hangkártyán.) 

WSJT kiválasztott hangeszköz 

Nr. 0, mint bemeneti kapu és audio kapu 

Nr. 3, mint kimeneti kapu 

Amennyiben két hangkártya van a számítógépen, akkor be kell állítani, hogy melyik 

hangkártyát akarjuk használni a WSJT konzolnak. A Microsoft Sound Mapper alapértelmezés 

szerint beállítása szerint az audio kapu a 0-ás, és az audio be-/kimeneti kapu a 3-as. 

Az audio kapuk fel vannak sorolva a képernyőn, például az Edirol hangkártyénak a 2-es 

és a 0-ás kapu. Ezt a két számot kell beírni a WSJT konzolba. Ha beállítottuk a megfelelő WSJT 

konzolon az audio eszközöket, 

akkor az ablak bezárásával 

visszajutunk a fő-ablakba. 

A bemutatott példában a 

hang kártya Edirol UA-1EX úgy 

van megjelölve, mint külső USB 

hang kártya 2-es és 5-ös számú 

számú audio kapukkal. Az USB 

hangkártyát célszerű használni 

akár helyhezkötött, akár mobil 

(laptop) PC-k esetén. A WSJT 

konzol beállítása tipikusan 

kettős PC hangkártya 

alkalmazásával történik.   

        

NE zárja be a WSJT konzolt a WSJT-n keresztül, mert minden 

beállítás el fog veszni!    Amikor újraindítjuk a WSJT-t, két konfigurációval fogunk 

találkozni megfelelő hangkártyákra vonatkozóan…- mint ahogy a WSJT beállítások ablakban 

látható. 

 

 

WSJT Vers.5.x.x Opciók 
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        A fenti kép az 5. verziószámú WSJT ablakot mutatja. Az első dolog, amit egyszer a 

WSJT program telepítésekor meg kell tenni, az a beállítási mezők kitöltése. 

Miután a beállításokat elvégeztük, az összes programot be kell zárni a WSJT főképernyőjén és 

nem a konzolon. Amennyiben a WSJT konzolán történne a bezárás, akkor a beállítások nem 

mentődnek el. A fenti képen a beállítás a G0CHE hívójelű állomásra vonatkozóan történik meg. 

Láthatjuk a helyes beállításokat. Az értékek az európai viszonyokra vonatkoznak.  

 

                         
 
Beállítások létrehozása Európára vonatkozóan 
Mint ahogy a fenti képen látható az Észak-Amerikára (NA) vonatkozó alapbeállítást átállíthatjuk 

Európára (EU), illetve vissza. Az üzenetsablon a váltást nem végzi el automatikusan. 

Rá kell kattintani a “Reset defaults” –ra (az “Alapbeállítások visszaállítására”) a Report/Grid 

és/vagy a NA/EU állítása után. Kövessük a fenti képen feltüntetett sorrendet. 

Figyelem, az “Audio In” és az “Audio out” kapuk beállítása után próbáljuk meg, hogy a 

képernyőn látható-e valami jel. A “vízesés” formájú kijelzésen meg kell jelenni különböző színű 

sávoknak (a legjobb, ha valahol a sávban keresünk hallható rövid jeleket). 

Ez azt jelenti, hogy készen állunk az első vétel-megfigyelésekre. Többé nem fognak megjelenni 

a beállítással kapcsolatos ablakok, ezért fontos először megérteni, hogy mi mire szolgál. 
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      VÉTEL 
WSJT elindítása, majd Start Menü. Válasszuk a JT6M –et, vagy Shift + Control + F7. Ha 

ez nem hajtódik végre, akkor válasszuk a SpecJT –t, vagy F10.  

Azután kattintsunk a “Monitor” –ra – ekkor vételi üzemmód lesz. Leírása e dokumentum WSJT 

Ver.5.xx fejezetében. Európai lokációt jelöljünk be. Kezdeti beállítások: S=-10, Clip= 0, Tol = 

400, Zap, 

 

Az S alapértelmezett beállítása: -10. A jel erősségének (S -nek) minimális növekedését a 

program ping –nek (“beütésnek”) fogja értékelni. A -10 –es beállítás esetén kevesebb “szemét” 

fog dekódolódni mint, ha -15 lenne a beállítás, viszont akkor a progtam nem tudja dekódolni a 

gyengébb beütéseket. Próbáljunk ki különböző értékeket, hogy lássuk milyen hatást érünk el 

vele, hogyan veszi a JT6M a különböző erősségű jeleket. 

A Tol (Tolarencia) beállítja a frekvencia kompenzációt (Hz –ben). Az alapértelmezett 

beállítás 400 Hz. Ez azt jelenti, hogy a program képes dekódolni a jeleket 400 Hz eltérésen belül. 

Egy későbbi ábrán (ld. lentebb) látható egy nagyon jó dekódolás, LA1TV jele -32. 

 

A vétel szintje 
Állítsuk a vételi frekvenciát 50.230 MHz –re, és az AGC állítsuk kikapcsolt OFF állásba. A 

vételnél az a célunk, hogy a “zöld vonalon” legyen a vételi szint, ami 0 dB ± 3 dB. A vevő 

(JT6M) nem kap semmilyen jelet. Ezt mutatja a WSJT ablak alján az állapot sorban az RX zaj: 0 

dB. Lásd az alábbi képen Freeze DF (zaj Rx: 2dB). Állítsuk a vevőt AGC OFF állásába, ha ez a 

funkció elérhető. 

 

 

 Állítsuk a “hangkártya bemeneti szintet” úgy, hogy az RX zaj megjelenjen a 

állapotsorban 0dB ± 3dB között. Ahogyan állítjuk a bemeneti szintet látható, hogy a zöld vonal 

SpecJT mozog fel- és le, annak megfelelően, ahogy a bemenetet változtatjuk. Miután párszor ezt 

a változtatást végrehajtjuk, észrevehetjük hogy “elkaptuk” S -15 szintet. A vételi hang szintjének 

zöld vonala és a sárga vonal azonos formátumú lesz. 

 
Amint egy jelet 

veszünk (akár egy 

kicsit, akár egy “burst” 

–öt), az megemeli mind 

a zöld, mind a sárga 

vonalat, és csúcsokat 

kell látnunk világos 

színekkel. 

 

 
A “ping” áttranszformálódik a képernyőre úgy, mint egy rövid csúcs, és a “burst” úgy 

mint “ping” –ek összessége, vagyis egy hosszabb jel. 

A zöld vonal marad alul, a “vízesés” ábra alatt, és ha az egér kurzort a kép fölé húzzuk, 

kijelzi, hogy pl. ebben az esetben 20,5 másodperc telt el a jel vételének megkezdésétől.  
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A jobb oldalon látható számok egy .wav kiterjesztésű fájl neve: Mon_081004_143400, 

amit elmenthetünk Ctrl O –val a C:\WSJT9\RxWav könyvtárba. 

 

 

 

Attól függően, hogy milyen zajos a 6 m –es sáv, lehet, hogy állítani kell a készüléken az AF 

szintet (a hangkártya bemeneti, és a hangkeverő szintjein), hogy a vételi zajt a 0dB közelében 

tartsuk. Ha a vételi zaj (Rx noise) látható a képernyő jobb alsó sarkában, akkor csökkentsük a 

hang bemeneti szintet. Amennyiben a bemeneti jelszint nagyon alacsony, akkor vagy a bemenő 

jel hiányzik, vagy nem nyomtuk be a Monitor -t. 

 

 

 

Állítsuk a 6 m-es sávú antennát olyan irányba, ahonnan várhatóan MS JT6M jeleket vehetünk 

(például nézzük meg az aktuális DX klasztert). A legjobb megoldás azonban az, ha megkérünk 

egy közeli rádióamatőrt, aki ismeri a JT6M –et, hogy adjon vizsgálójelet nekünk (de lehetőleg ne 

50.230 MHz –en), vagy beszéljünk OK4KST –vel 4, vagy 6 m –en.  

 
 

                 Folytatás a következő számban ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foglalkozás a Petrozsényi Ifjúsági Klubban 
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TÖLTHETŐ ELEMEK KAPACITÁSÁNAK MÉRÉSE 

 
 

A tölthető elemek (a továbbiakban: 
„RechargeableBattery” = RBat), ahogy öregszenek, 
elvesztik a kapacitásukat. Amennyiben az RBat kapacitása 
túl kicsi, akkor a használt eszköz, amelynek a működését 
az RBat biztosítja, gyorsan leállhat. Célszerű ezért az ilyen 

elemek kapacitását – különösen a már régóta használatban levőket – alkalmankéntleellenőrizni, 
megmérni.  
 
A tölthető elemekben tárolhatóvillamos energia mennyiségét az elem kapacitásaként, elektromos 
töltéstároló képességeként jellemezzük. A mértékegysége (RBat –ok esetén) a mAh (milli-Amper-óra). 
Egy mAh a kapacitása annak azRBat –nak, amely képes arra, hogy egy órán át egy milliamper erősségű 
áramot szolgáltat. Az RBat kapacitásának megmérése ezért az idő és az áramerősség mérésből áll. A 
kettő szorzata adja a valós mAh kapacitást. Azért, hogy a mérést korrektül el tudjuk végezni, a teljesen 
feltöltött elemet állandó nagyságú árammal sütjük ki, és közben mérjük a kisülésig eltelt időt. 
 
Általában NiCd (Nikkel –kadmium) ésNiMH (Nikkel-fém-hidrid)RBat –okat használunk. Például, ha egy 
gyártó által megadott kapacitású RBat –ot , a kapacitás 0,1 –edének megfelelő nagyságú állandó 
árammal sütjük ki, akkor a RBat –nak 10 óra alatt kell kisülnie a teljes feltöltöttség állapotából a lemerült 
állapotba.  
Az RBat-ok „kisütése” alatt a névleges kisütési feszültségére történő lemerítést értjük, meghatározott 
kisütő áram alkalmazása mellett. A NiCd, vagy NiMHtölthető elemek névleges kisütési feszültsége 1V a 
gyártók által megadott adat szerint. (Lásd 1. ábra) Ebben a pontban az RBat a kapacitásának 0% -ával 
rendelkezik, üres, feltöltésére van szükség a további használatóság céljából. Amennyiben a kisütési 
folyamat (a kapacitás 0,1 –edének megfelelő nagyságú állandó kisütő áram mellett)rövidebb idő alatt 
lezajlik,mint 10 óra, akkor az RBat kapacitása kisebb, mint amekkorát a gyártó megadott, vagy az Rbat 
öregedett, veszített eredeti kapacitásából. 
 

 
 

1.ábraNiCd (Nikkel –kadmium) ésNiMH (Nikkel-fém-hidrid) tölthető elemek 
jellemző kisütési kapacitás görbéi 



 
   Old. 18                                           Hobby ?                         2. szám  --> 2015 

2. szám 

      
 
 
A 2. ábrán a tölthető elemek lemerülési idejét mérő műszer kapcsolási rajza látható: 
 

 
 

2. ábra 
 
A kapcsolás tartalmaz egy elektro-mechanikus órát és egy digitális multimétert (digitális voltmérőt) is. Az 
RBat –ot a mérés előtt teljesen fel kell tölteni. A mérőáramkör az RBat –ot állandó árammal kisüti, 
miközben méri azt az időt, ami eltelik a 100%-ban feltöltött állapottól a 0% kisütött állapotig. 
 
A tölthető elem kapacitásmérő működése, kezelése: 
 
Mielőtt egy RBat kapacitását vizsgálnánk, egy töltő segítségével teljesen fel kell azt tölteni. A 
mérőáramkör 12 V egyenfeszültségű betáplálást igényel, amit most külső tápegységről biztosítunk. Az 
1V feszültség beállítása a P2 jelű potenciométerrel történik. E feszültség az IC1B integrált áramkör 6-os 
lábára kerül. Be kell állítani az órát pontosan 12:00 órára. Egy AA méretű 1,5 V-os elem szükséges az óra 
működtetéséhez. Az órát az S relé S-2 érintkezője kapcsolja be. 
 
Amikor megnyomjuk az Ny nyomógombot, a vizsgált RBat elkezd kisülni a Q1 tranzisztoron és az R1 
ellenálláson keresztül. A kisütő áramot a P1 potenciométer segítségével állítjuk be. Az IC1A műveleti 
erősítő az R1 ellenálláson a feszültséget állandó értéken tartja. Ez biztosítja, hogy a kisütési áram stabil 
és állandó nagyságú legyen. Az R1 ellenálláson levő feszültséget egy digitális multiméterrel  
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(egyenfeszültség mérése állásba állítva) mérjük. A kijelző a kisütő áram értékét fogja mutatni, tekintettel 
arra, hogy az R1 ellenállás értéke pontosan 1 Ohm. Például 0,25 V megfelel 0,25 A –nek. (Mivel I=U/R, 
tehát I=0,25V/1Ohm=0,25 A) 
Abban az esetben, ha az RBat aktuális kapocsfeszültsége nagyobb, mint 1 V, az IC1B műveleti erősítő 7 –
es pontja magas szinten van, ezért a Q2 tranzisztor vezet, az S relé behúzó tekercse feszültséget kap, és 
behúzott állapotba kerül. Az S relé S-1 kapcsoló érintkezője záródik és áthidalja az Ny nyomógomb 
érintkezőit. Ez fenntartja a kisütési folyamatot. A S relé S-2 érintkezői is záródnak és az óra elkezdi mérni 
a kisülés idejét. 
 
Amikor a RBat kapocsfeszültsége megegyezik a kisütés vége feszültséggel, az 1 V –al, az IC1B műveleti 
erősítő 7 –es pontja alacsony szintre kerül, és az S relé behúzó tekercse nem kap feszültséget, ezzel a 
kisütési folyamat leáll. Az óra szintén megáll. 
 
A tölthető elem (RBat) valós kapacitását úgy kapjuk meg, hogy a kisütő áram értéket (mA) 
megszorozzuk az eltelt idővel (h). 
 
(Megjegyzés: Amennyiben a kisütő áram nagyságát alacsonyra állítjuk (a P1 potenciométerrel) 
előfordulhat, hogy a kisülés ideje hosszabb lesz, mint 12 óra. Ezért szükséges, hogy többször kísérjük 
figyelemmel a mérést, és vegyük észre, hogy az elektro-mechanikus óra nagymutatója már egyszer (vagy 
többször) körbeforgott…) 
 
Összefoglalás: 

 A tölthető elemnek teljesen feltöltöttnek kell lenni a mérés előtt! 

 A kisütő áramot a gyártó által megadott kapacitás 0,1-ére kell beállítani(pl.: 2500 mAh esetén 
250 mA –re)A P1 potenciométerrel állítjuk be.  

 A NiCd és NiMH akkumulátorokat 1 V-ig kell kisütni. A P2 potenciométerrel állítjuk be. Az IC1B 6-
os lábán kell mérni 1V-ot. 

 A kapacitás = kisütő áram érték szorozva az eltelt idővel 
 

                 
 
 
                           Alkáli galvánelem és NiMH akku kisűtési görbe 
                                  Kék vonal: NiMH (nikkel – metalhibrid) akkumulátor 
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              Egy megvalósított RBat mérő fotói: 

 
 

  
 
A műszer egy, a villanyszerelésben használatos 8,5 x 12 cm alapterületű, 5,5 cm mélységű műanyag 
dobozba lett megépítve. A Nyomtatott áramköri (NYÁK) lap „vasalásos” technológiával készült. (Után-
építés esetén ügyeljünk a helyes méretarányra: akkor helyes arányú a fólia rajz, ha pl. az IC lábai között a 
távolság 2,54 mm !) 
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Mérés az elkészült RBatkapacitásmérő műszerrel 
 
 
A műszer használatának egyéb lehetőségei: 
 
Ez a mérési kapcsolás arra is használható, hogy megmérjük az RBat önkisülésének a nagyságát. Töltsük 
fel az Rbat –ot 100%-ra, majd mérjük meg a kapacitását a fentiekben leírtak szerint. Ezután újra töltsük 
fel teljesen, majd tegyük el hónapra. Egy hónap eltelte után mérjük meg a kapacitását újra. A különbség 
a kapacitásban a két mérés között megadja a tölthető elem (RBat)havi önkisülését. 
 
Ez a mérési módszer NiCd (Nikkel –kadmium), NiMH (Nikkel-fém-hidrid) és lítium-ion tölthető elemek 
(RBat) és akkumulátorok kapacitásának mérésére használható. Ezt a kapcsolást azonban fel lehet 
használni nem újratölthető elemek, például AA típusú alkáli elemek kapacitásának meghatározására is. 
Igaz ugyan, hogy az az elem, amelyet megmértünk, azaz kisütöttünk arra a kapocsfeszültségre, amely az 
adott alkalmazásban a kisütött szintet jelenti, tovább már nem használható (újra nem tölthető), viszont  
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hasznos információhoz jutunk az azonos típusú, és adott gyártótól származó elemek valós kapacitására 
vonatkozóan. 
 
 
A gyártók azt ajánlják, hogy a Ni-Cdalapú akkumulátorokat, tölthető elemeket a „memória effektus 
elkerülése” érdekében szinte minden feltöltés előtt ki kell sütni a névleges kisütési feszültségre (1 V – 
ra).ANi-Mhalapú akkumulátoroknál a memória effektus nem olyan jelentős mértékű, a Li-ion (Lítium-
ion) akkumulátorokra pedig nem jellemző. 
(A „memória effektus”azt jelenti, hogy ha egy akkut többször csak részben merítünk le, mielőtt 
feltöltenénk, akkor az akku „elfelejti”, hogy még tovább, a teljes kapacitásig lemeríthető. Például, ha 
rendszeresen feltölti az akkuját, de utána csak 50% -át használja fel ennek a teljesítménynek a következő 
újratöltés előtt, akkor végül az akku nem fog tudomást venni a további 50% kapacitásról, amely így 
felhasználatlanul fog maradni. Az akku még mindig működőképes lesz, de csak az eredeti teljesítmény 
50% -áig.) 
 
Ni-Cdalapú akkumulátorok, tölthető elemek szabályozott, szakszerű lemerítésére is alkalmas ez a 
műszer. 

 

 
Óra-perc-másodperc átalakítása tizedes tört alakba: 
 
A tölthető elemek kapacitásmérése során a kisütési időt a 
bemutatott műszeren az elektromechanikus óráról olvassuk 
le. 
Például legyen a kisütési idő (a 12 óra 00 perc 00 másodperc 
óta, azaz a START gomb megnyomása óta eltelt idő) az 
alábbi: 

 
 

 
4 óra, 30 perc, 44 másodperc 

 
 
 
 
Viszont amikor a kapacitást számoljuk ki, a kisütési áramot 
tizedes tört alakúidővel (órával) kell megszorozni ! 
 
Az átalakítás menete az alábbi: 

 Az órát – természetesen – nem kell átalakítani, csak a perccel és a másodperccel kell foglalkozni. 

 A perceket alakítsuk át másodpercekké, azaz szorozzuk meg 60 –al, 

 A leolvasott másodperceket adjuk hozzá a percekből kapott másodpercekhez, 

 Az összes másodpercet osszuk el 3600 –al. Így megkapjuk a tizedes vessző után álló óra 
nagyságát 
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A példa szerinti 4ó 30p 44mp átalakítása: 

 30 perc = 30 x 60 = 1800 másodperc 

 1800 + 44 = 1844 másodperc 

 1844 / 3600 = 0,512 óra 
Így az átalakítás eredménye: 

4 óra, 30 perc, 44 másodperc = 4,512 óra 

 
Összeállította: 

Nagy Lajos, HA8EN 
 
Forrásmunkák: 
 
Circuitmeasuresbatterycapacity 
Vladimir Oleynik, Moscow, Russia; Edited by Martin Rowe and FranGranville-June 09, 2011 
http://www.edn.com/design/test-and-measurement/4368112/Circuit-measures-battery-capacity 
 
Li-ion 
http://li-ion.unas.hu/spg/716510,23873/Mi-az-az-
akkumulator-memoria-effektus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

 

 

            A nyomtatott áramköri panel (NYÁK) fúrása 

http://www.edn.com/design/test-and-measurement/4368112/Circuit-measures-battery-capacity
http://li-ion.unas.hu/spg/716510,23873/Mi-az-az-akkumulator-memoria-effektus
http://li-ion.unas.hu/spg/716510,23873/Mi-az-az-akkumulator-memoria-effektus
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             2015. évi  verseny a Petrozsényi Ifjúsági Klubban 
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ÁTTEKINTÉS” ON LINE :     www.yo2kqk.kovacsfam.ro 

 

 

 
A következő szám tartalmából : 

 Riportok 

 Internet 

 Rádióamatőrizmus 

 Érdekességek 

 Praktikus tanácsok, receptek 

                            … és számos diákok által írt cikk.. 

     

 

 

További információkért forduljon: Kovacs Imre – YO2LTF 

Petrozsényi Ifjúsági Klub Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

& 

Telefon:   0741013296 

& 

Email: yo2kqk2000@yahoo.com 

 

          GRÁTISZ    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro   pdf formátumban... 
 

 

BÍZUNK BENNE, HOGY HOZZÁJÁRUL MAGAZINUNK 

SIKERÉHEZ !  

mailto:yo2kqk2000@yahoo.com
http://www.yo2kqk.kovacsfam.ro/

