Získejte z NiCd
akumulátorù co nejvíce

lo jejich ivot. Oèekává-li se ivotnost sedm nebo více let, pak úplné vybití rozhodnì není
vhodný proces!

Pozn. pøekl.: Ken Stuart, W3VVN (technický poradce ARRL,
48 Johnson Rd., Pasadena, MD 21122, USA) publikoval tento èlánek v únorovém èísle èasopisu QST v roce 1992. Je tedy asi jeden z prvních, který vyslovuje kacíøské mylenky na téma pamìový jev a nutnost
úplného vybití. Prvá èást popisuje princip a vlastnosti NiCd èlánku, druhá je zamìøena
zcela prakticky a autor zvolil oblíbenou formu otázek a odpovìdí. Z ní jsem nìkteré èásti
do pøekladu nezahrnul (napø. problematiku velkých NiCd akumulátorù o rozmìrech kufru, návod na pøipájení konektoru ke kabelu apod.). Partii, popisující chemickou reakci
pøi nabíjení v prvé èásti, jsem po konzultaci s chemikem doplnil. Pro odliení jsou úpravy v hranatých závorkách.
Zdùrazòuji, e jsem èlánek pouze pøeloil. S dotazy a s polemikou se proto prosím
obracejte na autora. Jeho adresa je v záhlaví, ale v posledním callbooku jsem jeho znaèku u nenael...
Petr Lebduka, OK1DAE

Abychom mohli zkoumat pøíèiny vedoucí
k destrukci èlánku, podívejme se nejprve na
jeho strukturu. Elektrolytem je hydroxid draselný (KOH), u nenabitého èlánku je kladná elektroda z hydroxidu nikelnatého a záporná
z hydroxidu kademnatého. Bìhem nabíjení se
kladná elektroda mìní na oxid-hydroxid niklitý
(NiO(OH)) a záporná na kovové kadmium. Èlánek je nabitý ve chvíli, kdy je tato pøemìna
dokonèena. Necháme-li nabíjecí proud procházet dál, musí nutnì vyvolat nìjakou jinou chemickou reakci. A tou je rozklad vody [správnì
iontù OH- z elektrolytu: 4OH- = 2H2O + O2 +
+ 4e] na kyslík (u kladné elektrody) a vodík
(u záporné). [Vodík vak vzniká a pozdìji pøi
rozkladu vody, viz dále.]
Výrobci èlánkù dìlají kladnou elektrodu
mení ne zápornou, take její pøemìna skonèí døív. Kyslík, který se zaène uvolòovat pøi
dalím nabíjení, difunduje separaèním materiálem k záporné elektrodì a pøednostnì reaguje s kovovým kadmiem, èím je pøemìòuje zpìt
na hydroxid kademnatý. [O2 + 2H2O + 2Cd =
= 2Cd(OH)2] Pokud tedy udrujeme nízký nabíjecí proud, dovolující kyslíku reagovat se
zápornou elektrodou, bráníme tím plnému nabití. Avak zvýení proudu nad tuto hodnotu zpùsobí vývoj takového mnoství plynu,
e u nestaèí reagovat a spolu s vyvíjejícím
se vodíkem [vznikajícím nyní skuteènì ji rozkladem vody] zvyuje tlak uvnitø èlánku. Kdy
v tuto chvíli nabíjení pøeruíme, bude kyslík pomalu reagovat se zápornou elektrodou
(èím se bude tlak zvolna sniovat), ale vodík zùstane. Pokud bude proud dále protékat,
povede zvìtování tlaku buï k uvolnìní pojistného ventilu nebo  v horím pøípadì 
k explozi èlánku a k prudkému vznícení vodíku.
Vývin plynu znamená ztrátu vody èili ztrátu elektrolytu. Tím se zmenuje kapacita èlánku. Jestlie pøebíjíte akumulátor tak, e se vyvíjí plyn, rozkládáte elektrolyt a zmenujete
jeho kapacitu. Budete-li to dìlat dostateènì
dlouho a dostateènì velkým proudem, zpùsobíte výbuch.

Ken Stuart získal licenci a znaèku WN3VVN
v roce 1953. V souèasné dobì (1992) má tøídu Advanced Class a General Radiotelephone comercial licence. Od roku 1980 pùsobí
v ARRL jako poradce pro problematiku napájení a baterií. Ken je také èinný jako Assistant
Emergency Coordinator (Amateur Radio Emergency Service) a Assistant Radio Officer (Radio Amateur Civil Emergency
Service) v okrese Anne Arundel, stát Maryland.
Ken získal titul BSEE na univerzitì Johna
Hopkinse a pracoval od roku 1959 jako elektroinenýr v leteckém prùmyslu. Od r.
1964 se zabývá problematikou pøemìny energie a bateriemi a navrhl øadu napájecích systémù pro druice, námoøní sonary a letecké
radary. Kromì radioamatérství patøí k jeho zálibám loïka, èetba a klasická hudba.

Mnoho radioamatérù má malé mobilní transceivery, pro nì se vilo pojmenování ruèka.
Nìkdy je to to jediné zaøízení, které mají. Provoz témìø vech ruèek závisí na nikl-kadmiových (NiCd) akumulátorech, které dokáí pojmout velké mnoství energie do malého
objemu a bìhem vybíjení udrují pomìrnì stálé
svorkové napìtí. Ale nejdùleitìjí je, e je lze
opakovanì nabíjet a tedy pomìrnì dlouho pouívat.
Kromì skuteèných faktù jsou NiCd akumulátory a jejich pouívání opøedeny i øadou mýtù
a legend. Slýcháváme o pamìovém efektu,
samovybíjení, pøepólování, pomalém nabíjení,
rychlém nebo udrovacím nabíjení, pøebití nebo nedobití. Doporuèuje se akumulátor pøed
nabíjením zcela vybít, ale také slyíme, e jej
mùeme dobít kdykoliv, ani bychom zhorili
jeho vlastnosti. Jak to tedy je?
Jedno je jisté: chceme akumulátory pouívat co nejdéle. V tomto èlánku se budu zabývat
fakty, mýty a legendami a nìkterými vìcmi,
které mohou prodlouit ivotnost akumulátoru, a také pøedloím soubor odpovìdí na nejèastìjí dotazy.

Co je hnací silou vývoje
akumulátorù
Vìtina toho, co víme o NiCd akumulátorech, se k nám dostalo z kosmického výzkumu.
Nikde jinde nejsou nároky na ivotnost baterie
vìtí ne na druicích. Tam právì ivotnost
akumulátoru urèuje, zda bude komunikaèní druice, kde se baterie dennì vybíjejí a nabíjejí,
uspokojivì pracovat po  doufejme  øadu let.
S vynaloením miliónù dolarù se hledal nejlepí

typ tìchto elektrochemických zdrojù. A dospìlo se právì k NiCd akumulátorùm.
Druicoví odborníci dùkladnì zkoumali ve,
co slibovalo prodlouit akumulátorùm ivot. To,
co objevili, se buï vyuilo v kosmických projektech, nebo bylo odloeno jako neuiteèné.
Protoe výsledky takového výzkumu, zejména ty záporné, pronikají ke spotøebitelùm velice zvolna (pokud vùbec), pøeívá mnoho zkreslených informací a povìr. Podívejme
se nejprve na nejvìtí mýtus: pamìový efekt.

Pamìový efekt
Kolik z nás o nìm dosud neslyelo? Pamìový jev mi znièil akumulátor, musel jsem
si koupit nový! Vdy nejdøív úplnì vybít, jinak ti pamìový jev znièí akumulátor! atd.
Nejrozíøenìjí pøedstava je tato: denní
pouívání akumulátoru po stále stejnou dobu
v nìm vytvoøí jakousi kapacitní bariéru. Víc se
do nìj nevejde, mùete jej zahodit.
Pamìový jev se mùe vyskytnout, ale pouze za zcela urèitých podmínek, a já pochybuji,
e se s ním nìkterý radioamatér kdy setkal.
Neprojevuje se tak, jak si vìtina lidí myslí.
P a m ì  o v ý j e v n e n í s t a v, k d y è l á nek odejde u po krátké dobì vybíjení. To,
co se skuteènì stane, je, e potenciál
èlánku klesne o nìkolik desetin voltu pod normální hodnotu a tam se drí po celý zbytek vybíjení. Celková kapacita (ampérhodiny)
není výraznì zmìnìna. Pamìový efekt obvykle vymizí, je-li èlánek jednou èi dvakrát témìø úplnì vybit a znovu nabit. Mùe se objevit, pokud se èlánek cyklicky vybíjí na
urèitou hodnotu a následnì znovu nabíjí, ale i
tehdy se objevuje jen zøídka  tak zøídka, e i
výrobci akumulátorù mají potíe s jeho vyvoláním, aby ho mohli studovat.
Pravda, nìkteré druicové napájecí systémy uívají NiCd akumulátory zpùsobem, který
vyaduje z tohoto hlediska opatrnost. Kdy geostacionární druice prochází stínem  jedenkrát dennì  je akumulátor jediným palubním
zdrojem energie. Teprve kdy se vynoøí ze stínu, zaènou pracovat solární èlánky. Tento pravidelný vybíjecí/nabíjecí cyklus mùe
skuteènì vyvolat pamìový jev. Ale akumulátory v naich ruèkách obvykle nevybíjíme pravidelnì na stále stejnou úroveò náboje.
Dokonce ani u tìch geostacionárních druic není pamìový jev obvyklý, take staèí
jednou za rok (!) akumulátor odpojit od sítì,
témìø zcela vybít a opìt nabít. Tímto jednoduchým zpùsobem se pamìový jev eliminuje
a vechny dotèené èlánky obnoví napìtí.
Vimnìte si, e jsem zdùraznil témìø úplné
vybití. NiCd akumulátory v komunikaèních druicích se nikdy nevybíjejí úplnì! To by zkráti-
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Co doopravdy nièí NiCd
akumulátory?

Nabíjeèe
Správné nabíjení prodluuje akumulátoru ivot. Obecnì lze øíci, e bez rizika je pouívání toho nabíjeèe, který byl s ruèkou dodán
a za podmínek doporuèených výrobcem.
U nabíjeèù volnì koupených nebo doma vyrobených musíte být opatrní. Uvádím malý pøehled:
Nabíjeèe do zásuvky  obsahují obvykle jen
transformátor a usmìròovaè a dodávají se
s vìtinou ruèek. Bývají konstruovány
pro nabíjení konstantním proudem, který je
zhruba 10 % kapacity C akumulátoru v Ah.
(V hantýrce se oznaèuje jako C-Over-10, co
znamená C/10. Pro 5 % by to bylo C/20 èili COver-20 atd.).
Tyto nabíjeèe jsou bezpeèné. Akumulátory
jimi mùete nabíjet dlouhou dobu bez nebezpeèí, e je pokodíte. Za toto pohodlí a bezpeèí ale platíte ztrátou èasu: jedno úplné nabití
mùe trvat i 15 a 16 hodin. Pak se obvykle
neobejdete bez druhého akumulátoru: jeden je
v ruèce, druhý v nabíjeèi.
Rychlonabíjeèe, èasto dodávané jako
zvlátní pøísluenství, nabijí akumulátor mnohem døíve, nìkteøí výrobci uvádìjí 1 a 2 hodiny. Nabíjeè ale musí být urèen pro daný typ
akumulátoru, jinak se mùe akumulátor poko-

dit pøíli velkým proudem. Bezpeèné jsou takové nabíjeèe, které sníí nabíjecí proud
v závislosti na stupni nabití. I zde je vak nebezpeèí: je-li v baterii jeden nebo více zkratovaných èlánkù, pak takovýto nabíjeè znièí i ty
dosud dobré, nebo stále èeká na vzrùst svorkového napìtí na hodnotu, na kterou se ale toto
napìtí nemùe dostat.
Pulzní nabíjení NiCd akumulátorù je ponìkud kontroverzní: èlánky se nabíjejí silnými a
krátkými proudovými impulzy. Zdá se, e jistá
spoleènost, experimentující s pulzním nabíjením druicových akumulátorù, dosáhla vyí
úèinnosti pøi pulzním nabíjení  nikoliv ivotnosti  za zcela urèitých podmínek. Výhody
vak nebyly asi tak výrazné, nebo podle
zpráv mých dobrých pøátel se tento zpùsob nezaèal pouívat.
Pulzní nabíjeèe v tìchto profesionálních
druicových aplikacích vyrábìjí intenzívní proudové pulzy s dlouhou opakovací periodou.
Naproti tomu nabíjeèe popisované v nìkterých
populárních èasopisech obsahovaly jen nepatrnì víc souèástek ne usmìròovaè a transformátor a pracovaly na kmitoètu 60 Hz. Obyèejné zásuvkové nabíjeèe jsou z tohoto hlediska
rovnocenné, protoe také nepouívají témìø
ádnou filtraci. (Nabíjený NiCd akumulátor absorbuje a vyhladí zvlnìní mnohem lépe ne
i ten nejvìtí filtraèní kondenzátor.) Avak pulzní nabíjeèe dosud neøekly své poslední slovo.

Vybíjeèe
V oblasti NiCd akumulátorù se nedávno objevil nový fenomén: vybíjeèe. Vyhnìte se
jim za kadou cenu. Èím více vybíjíte akumulátor, tím víc ho zatìujete. Proè je opotøebovávat zbyteèným vybíjením? V profesionální
praxi se to nedìlá, protoe tam se ví, e pamìový jev je vzácný. Hlubokým vybitím zvyujete pravdìpodobnost vzniku plynù a reverzaci polarity  dvì vìci, které skuteènì mohou
akumulátor pokodit. Nevybíjejte bezúèelnì
akumulátor, naopak naplòte jej energií, aby
vám mohl slouit.

Závìr
Doufám, e informace, které jsem shrnul
v tomto èlánku, zvednou vai dùvìru v NiCd
akumulátory. Aèkoliv si to urèitì nezaslouí,
bývají èasto pomlouvány. Budeme-li vak o nì
správnì peèovat, vyuijeme plnì jejich dobrých
vlastností a prodlouíme jim ivot.

Získejte z NiCd akumulátorù
co nejvíce
(nejèastìjí otázky a odpovìdi)
l Jak dlouho mi NiCd akumulátor vydrí, ne
ho budu muset vymìnit?
To závisí na tolika promìnných, e je velice obtíné dát odpovìï. Jeden èlánek baterie
mùe odejít za rok nebo dva, jiný v tée baterii vydrí tøeba 10 let. Statistika dokazuje, e
prùmìr je dva a tøi roky trvalého pouívání
v ruèce, pokud není vystaven vysoké teplotì
(napø. v rozpáleném neklimatizovaném autì),
chybnému nabíjení èi vybíjení atd., ale nelze
to zaruèit. Kupujte kvalitní baterie, vydrí déle.
Výhodná koupì vás mùe brzy zklamat.
l Mám NiCd akumulátor pøed nabíjením zcela
vybít?
Nikdy nevybíjejte NiCd akumulátor zcela.
Pokud to udìláte, mohou se nìkteré èlánky
pøepólovat a zpùsobit vývoj plynù. To vede
k vyschnutí elektrolytu  je to nevratný proces.

l Kdosi mi øíkal, e je velký rozdíl mezi úplným vybitím a stavem, kdy na svorkách není
ádné napìtí, ale já si myslím, e se akumulátor pouívá, dokud není zcela prázdný, podobnì jako plechovka limonády. Je to pravda?
Úplné vybití znamená, e vechny èlánky
v baterii jsou zcela bez náboje. To se vak
u kompaktních baterií nedá zjistit. Pokud na
svorkách není ádné napìtí, mùe být jeden
nebo nìkolik èlánkù pøepólováno, zatímco
ostatní mají jetì nìjaký náboj.
l Pøestoe vybíjecí køivka NiCd akumulátoru
je témìø rovná, má malý sklon. Mùe se
z mìøení svorkového napìtí usuzovat na nìco
dùleitého o jeho stavu a velikost náboje?
Ne zcela. Napìtí je rovnì ovlivnìno teplotou a zpùsobem nabíjení. Skuteènì významný
jev je vzrùst napìtí, který nastane pøi úplném
nabití. Z pøiblinì 1,35 V se svorkové napìtí
zvýí na 1,45 a 1,5 V. Naopak, kdy napìtí
na èlánku klesne pod 1,1 V, je témìø úplnì vybitý. Bìhem provozního vybíjení je vìtinou
kolem 1,25 V, bìhem nabíjení kolem 1,35 V.
l Je pravda, e zkratování NiCd èlánku je
nebezpeèné?
Velice nebezpeèné! Pøi zkratování èlánku
jakéhokoliv typu jím protéká znaèný proud, který na vnitøním odporu vytváøí teplo. Elektrolyt
se mùe zaèít vaøit a zvìtit tím vnitøní tlak. To
mùe vést a k explozi. Zkratovaný èlánek
mùe být znièen, i kdy navenek vypadá nepokozenì.
Zde je namístì pøipomenout si první pomoc.
Elektrolyt NiCd èlánku obsahuje hydroxid draselný (KOH). Ten je velmi podobný hydroxidu
sodnému (NaOH), tzv. louhu, známému
z nìkterých èisticích prostøedkù. Hydroxid draselný je velmi nebezpeèný  mnohem nebezpeènìjí ne kyselina sírová z olovìných akumulátorù.
Potøísnìná kùe se musí ihned opláchnout
vydatným proudem vody. Zasaené oko vyaduje lékaøskou pomoc. Oko zaènìte ihned (rozhodují vteøiny!) proplachovat tekoucí vodou
(alespoò po dobu 15 minut) a teprve pak volejte sanitku.
l Mohu pokodit akumulátor, kdy ho nechám v nabíjeèi typu C/10 i potom, co signalizuje nabitý stav?
Výrobci tvrdí, e akumulátor mùe být ponechán v nabíjeèi i po úplném nabití. Ovem
vìtina z nich poznamenává, e to není to nejlepí, protoe se tak mùe zkrátit jeho ivotnost.
Náhodné zapomenutí akumulátoru v nabíjeèi na jeden den pro nìj nepøedstavuje ádné
nebezpeèí, ale nenechávejte jej tam trvale jen
proto, abyste mìli svou ruèku vdy pøipravenou k provozu. Nabíjejte akumulátor jen tehdy, je-li to potøeba.
l Mohu znièit akumulátor, kdy nechám rádio trvale zapnuté a squelch otevøený?
Pøepóluje se èlánek a zkrátí se jeho ivotnost. [Autor zde patrnì pøedpokládá, e pøístroj nemá automatické vypnutí pøi vybití akumulátoru  èlánek je z r. 1992. Pozn. pøekl.]
l Nìkdy se pro NiCd akumulátory pouívá
tzv. rychlé nabíjení  plné nabití v krátké dobì.
Jaké to má výhody?
Je to rychlé.
l Jaké nevýhody má rychlé nabíjení?
Vybitý NiCd èlánek mùe bez potíí vstøebat znaèný nabíjecí proud. V prùmyslové sféøe, kde èlánky mívají kapacitu stovek ampérhodin, je ve støedu pozornosti bezpeènost
nabíjeèe, nikoliv baterie. Skuteèný problém
u tohoto zpùsobu nastane, kdy je èlánek témìø nabitý. Jestlie by i jen jediný èlánek je
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plnì nabitý, nabíjeè to nerozpozná, zaènou se
v nìm vyvíjet plyny. A s tím je vdy spojena
ztráta kapacity.
Pouívejte rychlonabíjení pouze u tìch
èlánkù , které jsou konstruovány tak, aby odolaly podmínkám pøebíjení. Správnì konstruovaný rychlonabíjeè musí sníit proud, kdy se
baterie blíí stavu plného nabití.
l V NiCd èlánku se nìkdy vytvoøí vnitøní zkrat.
Jak a proè se to stává?
Válcové NiCd èlánky obsahují tenkou fólii
coby kladnou elektrodu, na ní tenkou vrstvu
porézního izolaèního materiálu (separátoru),
dalí tenkou fólii - zápornou elektrodu a dalí
separátor. To ve je smotáno do rolièky a vloeno do pouzdra (napø. èlánek AA). Aby se
dosáhlo co nejvìtího výstupního proudu, jsou
separátory tak tenké, jak tenké je jen lze vyrobit.
Zmìny rozmìrù vlivem teploty zpùsobují
obruování separátoru a k prodìravìní a zkratu. Mnohem èastìji se vak na elektrodì objeví hrot (tzv. dendritické zrno), který roste
z elektrody, prodìraví separátor a zpùsobí
zkrat.
l Mohu zachránit zkratovaný èlánek tzv. proudovým okem, tj. nìkolikavteøinovým mohutným nabíjecím proudem?
Tato metoda se zdá být velice populární a
èasto pomùe  na chvíli. Ve skuteènosti se
tím dosáhne jen oddálení konce akumulátoru,
nebo je-li èlánek zkratován, nikdy se mu u
nevrátí plná kapacita.
Pøi této opravì se upálí dendrity, ale to není
stoprocentní vyléèení, protoe odpaøený kov
difunduje do separátoru a vytvoøí vodivé cesty, které èlánek pomalu vybíjejí. Èasem se stav
zhoruje a je nutno èlánek vymìnit.
l Svorkové napìtí mého akumulátoru je nezvykle nízké. Znamená to jednoznaènì, e
nìkteré èlánky jsou zkratovány?
Ne. Výraznì nízké napìtí také mùe signalizovat, e jeden nebo více èlánkù jsou pøepólovány.
l Vybil jsem baterii tak, a se jeden èlánek
pøepóloval. Co mám dìlat?
Chovejte se k baterii jemnì. Poádejte ji za
prominutí. Jemnì ji ulote do nabíjeèe a nabíjejte po dobu doporuèenou výrobcem. Snate
se, aby se to víckrát neopakovalo.
Kdy jednou èi dvakrát pøepólujete èlánek
pøi malém vybíjecím proudu, jaký odebírá pøijímaè ruèky, obvykle to baterii neznièí. NiCd
akumulátory bývají konstruovány tak, aby se
dokázaly vypoøádat s malým mnostvím opaèného náboje, ale to není tak úèinné, jako napø.
konstrukènì zajitìná ochrana proti pøebití.
l Mohu úspìnì repolarizovat pøepólovaný
èlánek?
Ano. Uvìdomte si, e velmi malé napìtí
opaèné polarity u pøepólovaného èlánku pùsobí proti napìtí ostatních zdravých èlánkù, take se na prvý pohled zdá, e baterie má nìkteré èlánky zkratované. Nejprve ji zbavte
tohoto opaèného náboje. Zaènìte nabíjet a
sledujte svorkové napìtí. Zjistíte, e to se náhle zvýí zhruba o volt vdy, kdy se nìkterý
èlánek vrátí ke své správné polaritì.
l Jak dlouho vydrí nepouívaný èlánek nabitý, ne jej budu muset dobít proudem C/10?
Má teplota vliv na samovybíjení?
Z mnoha faktorù, které mají vliv na samovybíjení, je právì teplota tím, který mùeme
nejlépe sledovat. Velice kvalitní èlánky, kdy
jsou nové, sniují náboj samovybíjením o 5 %
a 10 % za mìsíc, pøi pokojové teplotì.
(Dokonèení na s. 42)

A na závìr jetì citát z Generálního
povolení è. GP - 9/1995, které mimo jiné
øíká: Obèanské radiostanice nesmìjí
být elektricky ani mechanicky mìnìny.
Bc. Libor Dlouhý

Funkce SCAN
u radiostanice
DRAGON CB-407
Vìtina jednoduích (levnìjích) CB
radiostanic je vybavena pouze pøepínaèem kanálù, regulací hlasitosti, squelchem a vìtinou také tlaèítkem pro rychlou volbu nouzového 9. kanálu. Poslední
jmenovaná funkce mùe mít jistì v extrémních pøípadech své opodstatnìní,
ale pøi praktickém provozu je v podstatì
nevyuívaná. Daleko vìtí vyuití by
mìla funkce oznaèovaná jako SCAN,
která je vak výsadou radiostanic, které jsou minimálnì o 1000 Kè draí. Pøitom lze jednoduchou úpravou doplnit
tuto funkci i do zmiòovaných levných
stanic. Mezi tyto levné stanice patøí
i DRAGON CB-407, pro kterou je úprava
popsána. Tady je tøeba jetì upozornit,
e dále zmínìnou úpravou pøijdeme o
monost rychlé volby 9. kanálu, co vak
vzhledem k výe uvedeným skuteènostem tolik nevadí.
Celá úprava je uvedena na obr. 1.
Nejprve je potøeba odizolovat spínaè
CH9 od ostatních obvodù stanice (prokrábnutím mìdìných cest) a jeho jeden konec pøipojit na spoleèný vývod
tlaèítek UP a DN. Druhý konec tohoto
spínaèe je spojen s kolektorem tranzistoru, jeho báze je pøes rezistor 330 Ω
spojena se squelchovým tranzistorem
s oznaèením T28. Pozn.: Vývod tranzistoru T28, se kterým je spojen rezistor, si
ji pøesnì nepamatuji, protoe tuto úpravu jsem jednomu svému známému dìlal

Obr. 1.

pøed více ne rokem, ale lze jej zjistit V-metrem. Pøi uzavøené umové bránì je
na vývodu urèité kladné napìtí, které pøi
otevøení squelche zmizí.
Jako poslední krok je potøeba pøeruit
spoj vedoucí k vývodu 17 integrovaného
obvodu (C5121), èím vyøadíme z funkce vypínání pøijímaèe pøi zmìnì kanálu.
Popsanou úpravu lze aplikovat i na
jiné typy stanic. Je potøeba si pouze ovìøit, zda se po stisku a pøidrení tlaèítka
pro volbu kanálu bude èíslo kanálu cyklicky zvyovat (sniovat). Trochu èasu
moná zabere nalezení tranzistoru,
kterým je ovládána umová brána
(squelch).

80 kanálù na CB pásmu
uzákonìno i u nás
Nová Generální licence (døíve Generální povolení) ÈTÚ è. 22/R/2000, vydaná 6. záøí 2000, povoluje vysílání na 80
kanálech v CB pásmu. Rozloení kanálù
je shodné jako napø. v Nìmecku. Kanály
1 a 40 zùstávají stejné, se vemi svými
anomáliemi v posloupnosti a s vynecháním kmitoètù. Nové kanály jsou umístìny pod pásmem, zaèínají na kmitoètu
26,565 MHz a po 10 kHz jdou pravidelnì
a k 26,955 MHz, bez mezer a jiných
anomálií. Pozor - tyto kanály nesouhlasí
s rozloením kmitoètù u nìkterých starích typù rozíøených CB radiostanic
s tzv. pásmy A, B, C, D atd.
Tyto radiostanice zachovávají anomálie pùvodního pásma a provádìjí pouze kmitoètovou transpozici, i z dùvodù
legislativních je nelze pro nové pásmo
pouít. Nyní bude potøeba, aby dovozci
radiostanic podnikli potøebné kroky k dodateèné nové certifikaci radiostanic pro
nový úsek pásma (kanály 41-80). Napø.
radiostanice firmy ELIX jsou ji pro rozíøení na správných 80 kanálù pøipraveny.
Pro upøesnìní uvádeme podstatnou èást
nové Generální licence è. 22/2000 v nìkterém z pøítích èísel. Zájemci si mohou
plné znìní GL prostudovat na adrese:
http:
//www.ctu.cz/down/gl/22_Ob_rdst.pdf
V. Voráèek, OK1XVV

Získejte z NiCd akumulátorù co nejvíce
(Dokonèení ze s. 29)
l Mám skladovat nabité èlánky za zvlátních
podmínek (okolní prostøedí), abych uchoval
jejich náboj, nebo je mám radìji dobíjet proudem C/10?
Skladování v chladnu zmení samovybíjení, naopak teplo (v létì v autì, v uzavøené
skøíòce palubní desky) je výraznì zvìtí. Mnoho amatérù skladuje kvùli tomu NiCd akumulátory v lednièce (nikoliv mraznièce!). Krátké
dobití jednou mìsíènì nebo ob jeden mìsíc je
taky v poøádku.
l Jeden z èlánkù v mé baterii je zkratovaný
a chci jej vymìnit. Nìkde jsem èetl, e èlánky
musí být vzájemnì pøizpùsobeny. Co to je a
jak se to dìlá?
Nìkteré spoleènosti prodávají èlánky a baterie do ruèek a prohlaují o nich, e obsahují pøizpùsobené èlánky. V praxi to pøedstavuje
vzít veliké mnoství èlánkù a jednou nebo dvakrát je nabít a vybít a pak je roztøídit podle kapacity. To zaruèuje, e pøi provozu vechny
èlánky v baterii dosáhnou stavu tìsnì pøed
vybitím ve stejnou dobu a tím jsou do urèité
míry chránìny pøed pøepólováním, ale zvyuje
to jejich cenu.
V továrnì lze vybírat z tisícù kusù a proces
automatizovat, ale pro amatéra je to prakticky
nedostupné s ohledem na èas a cenu.
l Musí být èlánky v baterii pøizpùsobeny?
Není to nezbytné, pokud ovem nebudeme vybíjet akumulátor pøíli hluboko, take

nehrozí, e se nìkterý (nejslabí) èlánek pøepóluje.
Pozn.: Kapacita èlánku závisí na teplotì,
dosavadní nabíjecí/vybíjecí historii a dalích
vìcech. Proto pøizpùsobení na 0,5 %, které
nìkteøí dodavatelé inzerují, je nesmysl. Dostateèné je pøizpùsobení na nìkolik procent.
V externích zdrojích, sloených z jednotlivých
èlánkù, se nemusí o pøizpùsobení vùbec uvaovat: vadný èlánek se prostì vymìní.
l Nìkteøí výrobci ruèek prodávají pouzdra
na suché èlánky. Jsou výhodnìjí ne NiCd
akumulátory? Lze do pouzdra vloit NiCd èlánky?
Suché èlánky získaly oblibu tam, kde buï
není moné dobíjet akumulátory, nebo na to
není èas. Co se týká typu, pøedem vylouèíme
èlánky rtuové (nejsou bìné, jsou extrémnì
drahé a s jejich likvidací jsou potíe). Zinkouhlíkové mají velký vnitøní odpor a nedodají
tudí potøebný proud pøi vysílání, ani kdy jsou
èerstvé. (Pokud se vak smíøíte s mením výkonem, mùete na nì i vysílat.)
Volba tedy padne na èlánky alkalické: malý
vnitøní odpor a zhruba dvojnásobná kapacita
proti zinko-uhlíkovým (asi ètyønásobná proti
nejlepím NiCd stejných rozmìrù). Mìjte vak
na pamìti, e také mají vìtí vnitøní odpor ne
NiCd, take pøi velkém výkonu vás bude ruèka varovat, e máte vybitý zdroj.
Samozøejmì do pouzdra mùete místo suchých èlánkù dát èlánky NiCd.
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l Vidìli jsme NiCd èlánky typu AA v pouzdru
C. Mùete uvést pøiblinou kapacitu v mAh
èlánkù NiCd rùzných rozmìrù?
Typická kapacita typu AA je asi 450 mAh,
typu C asi 1,0 Ah a zhruba 2,0 Ah u typu D, ale
pozor! Nìkteré èlánky C ve skuteènosti obsahují ekvivalent struktury èlánku AA a mají pouze pùl ampérhodiny. Podobnì u èlánku D mùe to být vlastnì èlánek C. Zkontrolujte obal,
kde je kapacita napsaná! Pomùcka: èlánky
s redukovanou kapacitou jsou lehèí ne ty
s plnou kapacitou.
Z rozmìrù lze usuzovat na kapacitu jen
zhruba. Výrobci dìlají akumulátory optimalizované podle rùzných hledisek: velké vybíjecí
proudy, velká ampérhodinová kapacita, malé
samovybíjecí proudy nebo schopnost rychlého nabití (napø. pro RC modely). Napø. firma
Sanyo vyrábí akumulátor o kapacitì 1,3 Ah,
který je jen nepatrnì vìtí ne èlánek AA. Takové èlánky v superkapacitních bateriích se
nìkdy dodávají k ruèkám.
l Pøedstavují NiCd èlánky nebezpeèný odpad?
Ano! Americké pøedpisy pro námoønictvo
nedovolují pouívat NiCd akumulátory
v lodních systémech. Agentura pro ochranu
ivotního prostøedí uvádí kadmium na druhém
místì seznamu toxického odpadu a nikl a jeho
slouèeniny na místì dvanáctém. Proto nevyhazujte znièené èlánky do popelnice. Informujte
se u své mìstské správy, jak s takovým odpadem zacházet.

