
Clanek je bil objavljen tudi v 100. stevilki revije Svet elektronike. 

Polnilec Ni-Cd (Ni-Mh) GSM baterij 

Vezje lahko polni baterije s tremi različnimi nazivnimi vrednostmi napetosti, in sicer 2.4 

V, 3.6 V in 4.8V. Ima tri različne programe polnjenja : A- praznjenje, B- praznjenje + 

polnjenje, C- večkratno praznjenje + polnjenje. Vsakič pa tudi izmeri kapaciteto baterije 

in jo prikaže na lcd prikazovalniku. 

  

Nikelj kadmijeve (Ni-Cd) baterije so zagotovo ene najbolj uveljavljenih sekundarnih baterij. Sicer ne 
dosegajo tolikšnih kapacitet kot novejše nikelj metal hidridne (Ni–Mh) ali pa litij ionske (Li-Io), so pa 
zelo robustne, trpežne in poceni ter tako še vedno zelo uporabljane v mnogih elektronskih sistemih. 

Sekundarne baterije pretvarjajo električno energijo v kemično in obratno, po domače povedano: ko so 
enkrat prazne, jih lahko ponovno napolnimo. Med polnjenjem se električna energija ki jo daje generator 
(polnilec) shrani kot kemična energija v bateriji, med praznjenjem pa se kemična energija sprošča v 
električno. Da bi iz baterije iztržili čim več energije oziroma, da bi čim bolj izkoristili njeno nazivno 
kapaciteto, pa jo moramo pravilno uporabljati.  

Spominski efekt baterije 

»Spominski« je precej laičen izraz, za to kar se v resnici dogaja z baterijo. Pomeni pa lahko, da ima 
baterija manjšo napetost od nazivne, s tem manjšo kapaciteto in višjo notranjo upornost. Do  tega pride 
predvsem zaradi nepravilne uporabe baterije. 

Med polnjenjem s konstantnim tokom se elektrodi iz kadmija spreminja kristalna struktura. Če baterijo 
samo delno praznimo/polnimo se struktura ne more obnoviti kar povečuje notranjo upornost baterije. 
Rešitev je, da baterijo občasno izpraznimo na 1V na celico in jo takoj za tem pravilno napolnimo. 

Ena od rešitev je tudi t.i. refleksno polnjenje kjer tok polnjenja ni stalen ampak impulzu v plus sledi kratek 
negativni, refleksni impulz. Refleksni ali depolarizacijski (angl. Burp) impulz je zaviranje prehitrih ionov 
zaradi (pre)hitrega polnjenja. Ioni s preveliko energijo lahko povzročajo razpad elektrolita, katerega 
posledica je tvorjenje plinov. Le ti namreč ločujejo elektrodo od elektrolita in tako povečujejo notranjo 
upornost baterije in tako posledično tudi večje sproščanje toplote. 



Poleg tega prekomerno polnjenje spremeni kristalno strukturo nikljevi elektrodi kar povzroči padec 
električnega potenciala na tej elektrodi za 50 mV. Če vzamemo torej paket 4 celic (4.8V) imamo lahko za 
200 mV nižjo napetost baterije! 

Polnjenje 

Pomembno je torej da baterije ne napolnimo preveč. Ko je baterija enkrat polna se začne v njej zaradi 
kemične reakcije sproščati kisik in vodik, kar poveča tlak in temperaturo v bateriji. Kadar baterijo polnimo 
s konstantnim tokom 1/10 C 14 ur, ni nevarnosti, da pride do uničenja baterije, kadar pa uporabljamo 
polnilne tokove 0.5 C ali več pa je zelo pomembno da pravočasno prekinemo polnjenje. Zelo zanesljiv 
način zaznavanja kdaj je baterija polna je t.i. »delta peak« (-dV)  metoda kjer med polnjenjem opazujemo 
napetost na bateriji. Ni-Cd baterije imajo to lastnost, da jim napetost med polnjenjem počasi narašča, ko 
pa so polne jim napetost rahlo upade. Slika 1 prikazuje napetost na Ni-Cd bateriji med polnjenjem.   

 
Slika 1: Potek napetosti na bateriji med polnjenjem   

Vezje 

Ker večina mobilnih telefonov starejših od enega leta uporablja te vrste baterij, in ker jih večina nima 
vgrajenega tudi »praznilnika« baterij sem se odločil da si takšen polnilec izdelam sam. Čeprav se na trgu 
dobijo čipi, ki to zmorejo sami, sem vezje izdelal z mikrokontrolerjem, saj tako lahko potek celotnega 
cikla spremljam na lcd prikazovalniku pa še kapaciteto baterije lahko tako izmerim. Vezje lahko polni 
baterije s tremi različnimi nazivnimi vrednostmi napetosti, in sicer 2.4 V, 3.6 V in 4.8V. Ima tri različne 
izbire polnjenja : a) praznjenje, b) praznjenje + polnjenje, c) večkratno praznjenje + polnjenje. Vsakič pa 
tudi izmeri kapaciteto baterije. Polnilni tok je konstanten za vse tri tipe baterij in znaša okoli 300 mA. 
Električno shemo vezja prikazuje Slika 1. 

  



 

Slika 1: električna shema 

  

Uporabil sem osem bitni Atmelov AVR mikrokontroler 90S4433 v 28 pinskem plastičnem (PDIP – 
Plastick Dual Inline Package) ohišju z  4k bajti programskega flash pomnilnika z možnostjo programiranja 
v vezju (ISP- In System Programmable). Poleg tega ima še 128 bajtov podatkovnega pomnilnika in pa 256 
bajtov eeprom podatkovnega pomnilnika za shranitev podatkov tudi ob izgubi napajanja. Ima vgrajen tudi 
šest kanalni 10 bitni analogno digitalni pretvornik. 

Vezje je zelo enostavno, saj sem  poleg mikrokontrolerja uporabil še lcd prikazovalnik z dvema vrsticama 
po šestnajst  znaki (2x16), 2 tranzistorja , 2 releja, 3 tipke in dva stabilizatorja. Za polnjenje Ni-Cd baterij 
potrebujemo izvor konstantnega toka. Le tega sem izvedel z napetostnim stabilizatorjem LM317, ki sem 
ga vezal kot tokov generator. Za stabilizator priporočam uporabo manjšega hladilnika saj se čip precej 

segreje. Izhodni tok generatorja določa R8 in se ga izračuna po formuli . Kdor hoče imeti 
večji polnilni tok, naj zmanjša upor R8 vendar samo do vrednosti polnilnega toka 1C (polnilni tok je takrat 
enak nazivni kapaciteti baterije, npr. če je kapaciteta 500 mAh potem je tok 1C enak 500 mA.) Za višje 
polnilne tokove je priporočljivo meriti še temperaturo baterije, da vezje sigurno prekine polnjenje, ko se 
temperatura baterije dvigne za več kot 10°C nad temperaturo okolice. Poleg tega bi lahko kot zaščito 
uporabil še timer, ki v vsakem primeru prekine polnjenje, če se baterija polni dalj časa kot je  njena 
dvakratna nazivna kapaciteta (če imamo polnilni tok 250 mA in je kapaciteta baterije enaka 500 mAh, bi 
timer v vsakem primeru prekinil polnjenje po 4 urah). Vse to bi še lahko uporabil pri mojem polnilcu 
vendar sem že tako čisto zapolnil programski flash pomnilnik AT90S4433. Če se bo izkazalo za potrebno, 



ga bom nadgradil z ATmega8, ki ima med drugim še enkrat več spomina in je pin kompatibilen z 4433 ko. 
Za praznjenje baterije je uporabljen upor R9 (10 E / 5W). Upora R10 in R11 morata imeti točnost vsaj 1 
%, ker sta delilnik napetosti za A/D pretvornik in bi lahko drugače izmerjena napetost preveč odstopala od 
dejanske. Releja sta 5 voltna lahko pa uporabimo tudi 12 voltna s tem da ju povežemo na +12 V napajanje 
ter povečamo še upora R5 in R6, ki omejujeta tok skozi led diodi na 1k. Poleg indikatorja na lcd nam tudi 
led diodi prikazujeta kdaj je sklenjen rele za polnjenje (zelena led1) in kdaj rele za praznjenje (rdeča led2) 
baterije. Fotografija 4 prikazuje polnilec med polnjejem. 

Slika 2 prikazuje potek napetosti med polnjenjem 3,6 voltne 500 mAh NiCd baterije in sicer je bil izbran 
program B. Lepo se vidi, da se polnjenje končna, ko napetost na bateriji začne upadati. 

 
Slika 2: Potek napetosti med polnjenjem 3,6 voltne NiCd 500 mAh Siemensove baterije 

Program 

Program sem napisal v programskem jeziku Bascom, ki ga bralci te revije že poznamo. Celoten program 
je kar obsežen zato tu ne bi opisoval vsega, ampak smo nekatere dele. Celoten program si lahko naložite 
gsmpolnilec.zip . Sestavljata ga dve glavni zanki, Praznjenje in Polnjenje. Najprej se nam prikaže meni za 
izbiro napetosti baterije in izbira načina polnjenja. Napetost baterije pove procesorju kdaj mora prenehati s 
praznjenjem, to je takrat, ko je napetost baterije enaka 1V / celico. Nato program preveri če je baterija 
sploh priključena oz. če je v kratkem stiku. Če baterije ni se nam na zaslonu izpiše »error«, drugače 
program pogleda če je baterija prazna in glede na naše začetne nastavitve nadaljuje program s praznjenjem 
oziroma polnjenjem. Blok shemo programa prikazuje slika 3.  



 
Slika 3: Blok shema programa 

Med praznjenjem/polnjenjem procesor vsakih 25 sekund pomeri napetost na bateriji in nam jo prikazuje 
na displayu, prav tako nam pokaže kateri cikel po vrsti se izvaja, ali gre za polnjenje ali praznjenje, kateri 
program imamo izbran in pa med prvim praznjenjem nam sproti računa in prikazuje kapaciteto baterije. 
Kako izgleda prikaz na lcd ju nam prikazuje slika 4.  

 

Slika 4: Prikaz vrednosti na lcd prikazovalniku 



Če imamo izbran program c, nam ob končanem polnjenju, ki traja 5 ciklov, prikaže kapaciteto baterije po 
prvem (Q1) in zadnjem(Q2) praznjenju. 

V obeh zankah procesor kliče še rutini »meritev« kjer pomeri napetost baterije in »prikaz« kjer nam 
rezultate prikazuje na displayu, ki pa v blok shemi nista narisani. Uporaba vgrajenega a/d pretvornika je v 
Bascomu res enostavna: 

Meritev: 

Start Adc 

U1 = Getadc(channel) 

Stop Adc 

Return 

V tej rutini najprej štartamo a/d pretvornik, v drugi vrstici spremenljivki U1 (ki mora biti tipa Word) 
priredimo vrednost, ki jo pomerimo na določenem kanalu a/d pretvornika. Če pri deklaraciji spremenljivk 
na začetku programa določimo channel=5, nam bo a/d meril na petem kanalu. Nato še ustavimo a/d in se 
vrnemo od koder smo bili klicani. 

Poleg tega je uporabljena tudi časovnikova (timer) prekinitvena rutina, ki je uporabljena za grafični prikaz 
polnjenja oz praznjenja baterije in pa na vsake 3 minute izračuna trenutno kapaciteto baterije. Kapaciteta 

baterije je enaka produktu praznilnega toka in časa praznjenja . Rutina za izračun 
kapacitete izgleda takole: 

  

Tim0_isr: 

   Incr Clock 

If Clock > 2746 Then                                  'vsake 3 minute 

         Clock = 0 

         Tok = U1 / 10 

         Tok = Tok * 0.00488 

         Qt = Tok * 0.05                                    'kapaciteta v Ah 

         Q = Q + Qt 

End If 

        Return 



V tej rutini povečujemo spremenljivko Clock in ko ta doseže vrednost 2747 (ta vrednost je odvisna od 
vrednosti s katero delimo uro časovnika, in pa seveda od frekvence izbranega kristalnega oscilatorja) je 
preteklo tri minute. Vrednost spremenljivke Tok je enaka kvocientu napetosti na praznilnem uporu oz. na 
bateriji in njegovi vrednosti upornosti (Ohmov zakon). To vrednost še množimo z konstanto 4,88 x 10-3. 
Zakaj tako? Ker je a/d pretvornik 10 biten in ker sem izbral za njegovo referenčno napetost vrednost 5V, 

je torej njegova ločljivost 4,88 mV. Ločljivost . Torej moramo vrednost, 
ki jo dobimo množiti z 0.00488, da dobimo pravo vrednost, ki jo merimo. V naslednji vrstici izračunamo 
še trenutno kapaciteto Qt . Tok pomnožimo z  0.05 (3 minute so enake 0.05 ure), da dobimo vrednost v 
amperskih urah. Vrednost lahko nato še množimo s 1000, če hočemo imeti rezultat v mAh. To sem jaz 
storil v rutini »prikaz« kjer izpisujem vrednosti na display. Končna kapaciteta Q je enaka vsoti 
posameznih trenutnih kapacitet.  

Montaža vezja 

Tiskano vezje je narejeno na enostranskem kaširanem pertinaksu. Sestavljanje vezja gre po klasičnem 
postopku od najnižjega do najvišjega elementa. Ena od prevezav je pod IC1! Paziti je potrebno na 
polariteto diod in elektrolitskih kondenzatorjev (s tem nebi smeli imeti težav, saj je na načrtu vse lepo 
označeno) ter ne pregrevati elementov s predolgim spajkanjem. Tipke, led diodi in lcd prikazovalnik so 
prispajkani s spodnje strani vezja (fotografija 6). Preden prispajkate prikazovalnik preverite vse povezave 
(kratki stiki, mrzle spajke ipd), ker drugače je kasnejša menjava elementov in odpravljanje napak zelo 
oteženo, razen če boste lcd prispajkali na flat kabel in ga pritrdili na ohišje.  Ob tej priložnosti bi se 
zahvalil Alanu Jagarincu, ki je izrisal električno shemo, tiskano vezje ter vse skupaj spravil v ohišje, 
drugače bi vse skupaj ostalo samo pri prototipu. Še največji problem predstavlja izdelava ležišča za 
baterijo. Sam sem ga izdelal tako da sem uporabil košček testne ploščice, kjer sem prispajkal dva upora 
kot stranici (lahko tudi košček kaširanega pertinaksa) za ležišče baterije, za kontakte pa sem uporabil tršo 
bakreno žico. Izdelano vezje prikazuje fotografija 5, končni izdelek pa fotografija 1. 

Zaključek 

Lahko se zgodi da bo vezje izmerilo kapaciteto enako nazivni kapaciteti baterije pa vendar bo baterija v 
telefonu delovala kot da ima manjšo od izmerjene (telefon se bo hitro izpraznil). Vzemimo za primer 3,6  
voltno baterijo za Siemensov aparat. Polnilec bo meril kapaciteto dokler ne bo imela baterija 3 V medtem 
ko telefon zazna, da je prazna že pri 3,6 V !? (polna ima dobre 4 V). Torej vsakič ko smo polnili baterijo, 
le ta sploh še ni bila prazna, in smo jo po malem uničevali… Ali telefon res ne more delovati pri nižji 
napetosti, ali pa je to zgolj tržna poteza proizvajalca, da vsako leto kupimo novo baterijo, oziroma, ker so 
drage, se ponavadi odločimo kar za nov telefon … 

Z vezjem lahko poleg gsm baterij polnimo tudi katere koli druge NiCd  ali NiMh baterije od 2 do 4 celice, 
lahko tudi do 6 celic, le da moramo biti previdni pri praznjenju, ker je polnilec narejen da izprazni do 
maksimalno 4 celice torej do  4 voltov napetosti. Lahko pa ga uporabimo samo za izmero kapacitete 
baterije (program A). 

Tomaž Kogej 



Stran elementov zgoraj 

  

 

Stran elementov spodaj 



 

Stran spajkanja 

Seznam elementov: 
R1, R2 = 10 k 
R3, R4, R7 = 100 k 
R5, R6= 500 E 
R8= 4,7 E / 4W 
R9= 10 E / 5W 
R10, R11= 500 k, 1% 
LED1= 3mm ZELENA 
LED2= 3mm RDEČA 
D1, D2= 1N4148 
T1,T2 = BC337 
RELE1, RELE2 = 6V, 1A 
C1, C7= 100 nF 
C3= 1000 uF / 16 V 
C4, C5= 22 pF 
C6= 1 uF / 16 V 
Q1= kristalni oscilator 4MHZ 
IC1= AT90S4433 
IC2= LM317 
IC3= 7805 
MOSTIČ 80C1000 
LCD prikazovalnik 2X16 znakov 
TRAFO=  9V / 0,7A 
3 x tipka 

 Izvorna koda s programom: gsmpolnilec.zip 

Galerija slik: 
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