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Zmorą posiadaczy akumulatorów NiMH oraz 
NiCd zawsze był i nadal jest problem nierów-
nomiernego starzenia się i utraty pojemności 
poszczególnych ogniw. Wypadkowa pojem-
ność zestawu jest wyznaczona przez właś-
ciwości najsłabszego ogniwa. Mając więcej 
niż jeden komplet, można dobrać ogniwa o 
zbliżonej pojemności. Niestety, tylko drogie 
ładowarki mają funkcję pomiaru rzeczywistej 
pojemności ogniw.

Opisywany układ jest prostym miernikiem 
pojemności najbardziej popularnych akumula-
torów o wielkości AA (R6), opcjonalnie także 
wielkości AAA (R03). Pozwala w bardzo pro-
sty sposób zmierzyć pojemność i stworzyć 
komplety ogniw o zbliżonych parametrach.

Obsługa jest prosta: należy w pełni nałado-
wać komplet 4 akumulatorków  i umieścić je 
w pojemnikach (koszyczkach) opisywanego 
miernika. Następnie trzeba zasilić miernik 
napięciem pomocniczym 6...12V z małego 
zasilacza lub nawet baterii 9V. Po dołącze-

niu pomocniczego zasilacza, zaświecą się w 
mierniku cztery czerwone diody i odezwie 
się brzęczyk. Wtedy należy nacisnąć kolejno 
wszystkie cztery przyciski S1A...S1D. Lampki 
zgasną, sygnalizator zamil-
knie i rozpocznie się pro-
ces rozładowania ogniw 
prądem około 1A. Należy 
zapisać na kartce czas: 
godzinę i minutę początku 
cyklu rozładowania. Gdy 
po czasie kilkudziesięciu 
do kilkuset minut napięcie 
najsłabszego ogniwa stop-
niowo obniży się do około 
0,85V, jego rozładowanie 
się zakończy – zaświeci się 
współpracująca z nim dioda 
LED i głośno odezwie się 
brzęczyk. Aby wyłączyć 
natrętny dźwięk brzę-
czyka, należy po prostu 
wyjąć z koszyczka ogniwo 
wskazane przez świecącą 
lampkę i zanotować czas 
rozładowania tego ogniwa. 
Czas rozładowania, wyra-
żony w godzinach, poka-
zuje przybliżoną pojem-
ność w amperogodzinach 
(ponieważ nominalny 
prąd rozładowania wynosi 
około 1A).

Po jakimś czasie wyła-
duje się kolejne ogniwo, 
znów zaświeci się jedna 
z diod LED i odezwie się 
brzęczyk. Należy wyjąć 
rozładowane ogniwo i 

zanotować czas (pojemność). Potem będzie 
podobnie z pozostałymi dwoma ogniwami.
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Zaskakująco prosty
miernik pojemności

akumulatorów NiMH/NiCd.
Układ pozwala w jednym cyklu 

porównać i zmierzyć
pojemność czterech ogniw.

Prąd rozładowania 1A.
Pomiar pojemności na podstawie 

czasu rozładowania.
Buzzer piezo i cztery diody LED

sygnalizują koniec cyklu 
rozładowania.

Układ nie powoduje szkodliwego 
rozładowania akumulatorów do zera.

Zlecany zakres pomocniczego 
napięcia zasilania: 6...12V.

Prąd zasilania pomocniczego –
w spoczynku 0mA, maks. 10mA..

Miernik pojemności
akumulatorów NiMH i NiCd

AVT-771

Wykaz elementów (w kolejności lutowania)

Kom plet podze spo łów z płytką jest do stęp ny w sie ci han dlo wej AVT 
ja ko kit szkol ny AVT-771.
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zwora obok R1A (kolor niebieski na rys 2)
R2A...R2D – 2,2Ω (czerw.- czerw.-złoty-złoty)
R3A...R3D – 2,2Ω (czerw.- czerw.-złoty-złoty)
R4A...R4D – 10Ω (brąz.-czar.-czar.-złoty)
R5A...R5D – 1kΩ (brąz.-czar.-czerw.-złoty)
R6 – 1kΩ (brąz.-czar.-czerw.-złoty)
R1A...R1D – 1,5Ω (czar.- ziel.-złoty-złoty)
Y1 – brzęczyk piezo z gen. 12V
T3A...T3D – BC548B
S1A...S1D – przyciski
D1A...D1D – LED czerwona 3mm
T1A...T1D – BD244
T2A...T2D – BD243
B1A...B1D – koszyk baterii 1xAA (R6)
złączka baterii (kijanka) – do punktów P, O


