
Prosta rozładowarka 4-8 ogniw NiCd 

 

Rozładowanie akumulatorów NiCd jest elementem ich poprawnej eksploatacji i warto to robić. 
Szczególnie ma to znaczenie w przypadku pakietów nadajnikowych i odbiornikowych, których ze 
względów bezpieczeństwa zwykle nie rozładowuje się w czasie lotu do końca. Wiele ładowarek 
fabrycznych (niekoniecznie najtańszych) jest pozbawiona tej funkcji. Proponowane rozwiązanie 
(zainspirowane schematem ze strony Stefana http://www.capable.ca/rcstuff/sedisch/ ) oprócz tego, że 
jest bardzo tanie, ma taką zaletę, że współpracuje z ładowarkami, które rozpoczynają automatycznie 
ładowanie po podłączeniu pakietu do zacisków ładowarki (np. oparte na układach MAX713, U2402). 

 

1. Schemat. Działanie układu opiera się o przekaźnik na nominalne napięcie 5V, z włączonymi 
szeregowo z uzwojeniem diodami prostowniczymi i odpowiednio połączonymi zestykami. Rozładowanie 
rozpoczyna się krótkim wciśnięciem (niestabilnego) przycisku S1, pełne napięcie pakietu podane na 
uzwojenie powoduje przełączenie zestyków przekaźnika i rozpoczęcie rozładowania, sygnalizowane 
świeceniem diody D10. Po rozładowaniu do zaplanowanego napięcia, przekaźnik zwalnia zestyki, 
rozładownie zostaje przerwane, a pakiet zostaje przełączony na zaciski ładowarki, która automatycznie 
powinna rozpocząć ładowanie (o ile oczywiście podłączamy ładowarkę). Rezystor Rd jest dodatkowym 
obciążeniem (można też użyć żarówki) - ale trzeba pamiętać o obciążalności zestyków przekaźnika. 

 

2. Dobór elementów. Potrzebną ilość diod należy dobrać do użytego przekaźnika w następujący sposób: 
przy użyciu regulowanego zasilacza (albo rozładowując pakiet z 4 ogniw) należy ustalić napięcie, przy 
którym przekaźnik odpuszcza zestyki. I tu uwaga - napięcie należy zmieniać bardzo powoli, w 
przeciwnym wypadku zmierzony próg będzie wyższy niż przy rzeczywistym rozładowaniu pakietu. W 
moim przypadku było to Up=1,1V (napięcie nominalne 5V, napięcie zadziałania 2,8V, rezystancja cewki 
48ohm). Przyjmując próg rozładowania 0,8V/ogniwo dla 8 ogniw mamy Ur=8x0,8V=6,4V. Napięcie, które 
należy wytracić na diodach wynosi Ur-Up=5,3/0,7=7,57V. Należało więc dać 7 lub 8 diod, jeśli 8 to 
napięcie rozładowania wyniesie dla 8 cel Ur=8x0,7+1,1=6,7V czyli 0,84V/ogniwo a w przypadku 4 cel 
Ur=4x0,7+1,1=3,9V czyli 0,97V/ogniwo. Przy 7 diodach dla 8 cel daje to 0,75V/ogniwo dla 4 cel 
0,8V/ogniwo. Można użyć 7 diod krzemowych i jednej germanowej, wtedy progi będą odpowiednio dla 8 
cel 0,79V/ogniwo, dla 4 cel 0,87V/ogniwo. Bez dodatkowego obciążenia prąd rozładowania maleje od 
ok.110mA początkowo, do ok. 30mA przy końcu. 

 



 

3. Przykład realizacji. Układ jest na tyle prosty, że można go zmontować na płytce uniwersalnej w małej 
typowej obudowie. Na płycie czołowej widać przycisk uruchamiający rozładowanie, wybór ilości ogniw 
zworką na goldpinach, gniazda bananowe - wyjście do ładowarki i przełącznik (nie pokazany na 
schemacie), który przełącza gniazdo bananowe między zaciskami pakietu a wyjściem do ładowarki 
(podłączenie multimetru i pomiar napięcia w czasie rozładowania, kiedy nie jest podłączona ładowarka). 
Z tyłu obudowy zostały umieszczone zaciski pakietu oraz zaciski do rezystora   dodatkowego (podwójne 
gniazdo do kolumn głośnikowych). 

 

4. Spis elementów: 
 
P1 - przekaźnik na napięcie 5V 
S1 - przycisk 
D10 - dioda LED czerwona 
 
pozostałe elementy dobrać w zależności od użytego przekaźnika 
 
D1-D7, D9 - 1N4001, D8 - prostownicza germanowa lub 1N4001 
R1 - 240ohm 
R2 - dodatkowe obciążenie w/g własnych wymagań  i zależnie od maksymalnej obciążalności zestyków 
przekaźnika. 
 
Podsumowanie. Warto zbudować ten układ - jest prosty i bardzo tani, od wielu miesięcy sprawdza się w 
praktyce. Fakt, że nie jest zintegrowanym elementem ładowarki pozwala również na jednoczesną 
obsługę dwóch pakietów - rozładowanie jednego w czasie kiedy inny jest ładowany. 
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