


1. Osnovna LiPo terminologija, raznolikost akumulatorjev.1. Osnovna LiPo terminologija, raznolikost akumulatorjev.

2. Podrobna razlaga pravilne izbire, uporabe in predstavitev 2. Podrobna razlaga pravilne izbire, uporabe in predstavitev 
nasvetov polnjenja, praznenja in hranjenja LiPo nasvetov polnjenja, praznenja in hranjenja LiPo 

akumulatorjev.akumulatorjev.

3. Nov na3. Nov naččin razvrin razvrššččanja LiPo akumulatorjev po "merilu anja LiPo akumulatorjev po "merilu 
kakovostikakovosti““..

4. Prakti4. Praktiččni nasveti; prikaz funkcij na polnilniku Graupner ni nasveti; prikaz funkcij na polnilniku Graupner 
Ultra Duo Plus Ultra Duo Plus 5050 in Junsi IChargerin Junsi ICharger..



Specifiččččna energija 60 – 120                     130–200 W·h/kg

Specifiččččna energijska gostota 140-200                       300 W·h/L

Specifiččččna močččč Do ca 1 kW/kg              ca. 7.1 kW/kg

Izkoristek polnjenje/praznjenje Ca 66%                           99.8%

Samopraznjenje 30 %/mesec                  ca 5%/mesec

Tipiččččna žžžživljenska doba 100-500                        >1000 ciklov 

Nominalna napetost 1.2 V                                 3.7 V

LiPoNiMHPrimerjava tehničnih specifikacij



LiPo akumulator

Balanserski prikljuBalanserski priključčekek

PrikljuPriključčni ni 
silikonskisilikonski kablikabli

Termo skrTermo skrččkaka



LiPo terminologija na primeru
1000 mAh 3S 11.1 V 35C

1000 mAh = 1 Ah  nazivna kapaciteta

80 % pravilo => 800 mAh oz 0.8 Ah

3S = 3 člena vezana zaporedno, nazivna napetost 11.1 V

(3S2P – 6 členov, 3 členi zaporedno, 2 vzporedno) 

35C – tokovna zmogljivost praznjenja – 35/h * 1 Ah = 35 A



KAJ POKAJ POČČETI in kaj ne!ETI in kaj ne!

Sestava LiPo akumulatorskega paketa 3S



Raznolikost akumulatorjevRaznolikost akumulatorjev

- SprejemniSprejemnišški in oddajniki in oddajnišškiki LiPo akumulatorjiLiPo akumulatorji okoli 5C - visoka impendanca za dolgo 
življensko dobo, izredno malo samopraznenje, zato so brez problemov polni dlje časa.

- Pogonski akumulatorjiPogonski akumulatorji (grobo) :

15C - 20C - lahki akumulatorji z najvišjo energijsko gostoto, za dolge letalne čase, po 
kvaliteti in ceni se tu akumulatorji lahko izjemno razlikujejo!!)

20C akumulatorji (tu je velika večina akumulatorjev danes, ampak so nihanja v masi, 
kvaliteti in prevsem ceni zopet gromozanska, za več faktorjev, vseeno so to 
akumulatorji, ki so najbolj primerni za veliko večino modelarjev. Solidni akumulatorji so 
tudi do 20% lažji kot recimo 30C akumulatorji! )

20 - 30C (za srednje zmogljive modele z letalnimi časi okoli 5 minut)

30 - 40C (za visoko zmogljive modele kot so modeli 
helikopterjev/pilonov/hotlinerjev/impelerjev, motorni časi pri polni obremenitvi pod 3 
minutami)

>40C (kljub kitajskim oznakam 45 in 65C je tu realno zelo malo tako akumulatorjev -
npr. SLS APL 45C, ThunderPower 65C, Billowy Power X5 50C,.... 



RazliRazliččne vezave LiPo akumulatorjevne vezave LiPo akumulatorjev



Vezava paketov zaporedno in vzporednoVezava paketov zaporedno in vzporedno



4 balanserski tipi priklju4 balanserski tipi priključčkovkov

EHREHR

XHXH

TP/FPTP/FP

PQPQ



TipiTipiččna praznilna krivulja LiPo akumulatorjevna praznilna krivulja LiPo akumulatorjev



Hiter pregled stanja 

napolnjenosti in C oznak

22



Polnjenje CC Polnjenje CC -- CVCV Praznjenje pri razliPraznjenje pri različčnih temperaturahnih temperaturah

Praznjenje pri majhnih obremenitvahPraznjenje pri majhnih obremenitvahPraznjenje pri majhnih obremenitvahPraznjenje pri majhnih obremenitvah TipiTipiččno upadanje kapacitete v odvisnosti no upadanje kapacitete v odvisnosti 
od od ššt. ciklovt. ciklov



IZBIRAIZBIRA akumulatorjevakumulatorjev

-- masa akumulatorjev in mere glede na modelmasa akumulatorjev in mere glede na model
-- VeVeččji Cji C-- manjmanjšša energijska gostota a energijska gostota -- veveččja zmogljivostja zmogljivost
-- Primer 30C se med obremenitvijo Primer 30C se med obremenitvijo 2020--25C 25C segrejejosegrejejo vevečč kot 65C kot 65C 
akumulatorji in imajo zato viakumulatorji in imajo zato viššjo napetost.jo napetost.
-- testi na testi na priznanih modelarskih priznanih modelarskih stranehstraneh in objave npr. RC Groupsin objave npr. RC Groups



Smotrna izbira akumulatorjevSmotrna izbira akumulatorjev

ManjManjšši modeli: Paketi 1000 i modeli: Paketi 1000 -- 1300 mAh 3S1300 mAh 3S

VeVeččji modeli:  1000 ji modeli:  1000 -- 1300 mAh 3S v 2 1300 mAh 3S v 2 -- 4P vezavi (2 4P vezavi (2 –– 5.2Ah)5.2Ah)

Ozek trup:  1000 Ozek trup:  1000 -- 1300 mAh 3S v 3P vezavi (31300 mAh 3S v 3P vezavi (3--3.9Ah)3.9Ah)

Prednosti: Poceni menjava, vedno uporaba vseh akumulatorjev,Prednosti: Poceni menjava, vedno uporaba vseh akumulatorjev,
vzporedno polnjenje pri 10 vzporedno polnjenje pri 10 –– 15A.15A.



http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstehttp://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htmcker.htm

Izbira ustreznih prikljuIzbira ustreznih priključčkovkov



IZBIRA POLNILNIKA

Polnilnik je kot RV naprava neke vrste
modelarska “investicija”.

1. Priznane firme / podpora – nakup v EU
2.Pozor na natančnost balanserja
3. Napajanje / zmogljivosti
4.Možnosti nadgradnje firmwareja
5.Navodila na spletu



UPORABAUPORABA LiPo akumulatorjevLiPo akumulatorjev

-- Ko akumulatorji niso v uporabi "store mode" 3.8 V/Ko akumulatorji niso v uporabi "store mode" 3.8 V/ččlen. Za daljlen. Za daljšše e ččase preko zime jih ase preko zime jih 
lahko zaprete v vrelahko zaprete v vreččko in date v hladilnik.ko in date v hladilnik.
-- Polne akumulatorje (4.2 V/Polne akumulatorje (4.2 V/ččlen) nikoli ne hranim dlje kot 24 ur. Velen) nikoli ne hranim dlje kot 24 ur. Veččinoma jih inoma jih 
napolnim nekaj ur prej. Daljnapolnim nekaj ur prej. Daljšše hranjenje v polnem stanju povee hranjenje v polnem stanju poveččuje notranjo upornost uje notranjo upornost 
(impendanco) akumulatorjev. Ve(impendanco) akumulatorjev. Veččinoma pa polnim na terenu in jih takoj uporabim ter inoma pa polnim na terenu in jih takoj uporabim ter 
dobim najboljdobim najboljšše zmogljivosti.e zmogljivosti.
-- Polnim vedno s polnilnikom in balanserjem . Poceni polnilniki iPolnim vedno s polnilnikom in balanserjem . Poceni polnilniki imajo izredno slabe majo izredno slabe 
elektronske komponente, in ne merijo toelektronske komponente, in ne merijo toččne napetosti ne napetosti -- preizkusite svoj polnilnik z preizkusite svoj polnilnik z 
dobrim multimetromdobrim multimetrom, morda boste presene, morda boste preseneččeni (recimo polnilnik kaeni (recimo polnilnik kažže 4.15V e 4.15V -- ampak je ampak je 
dejanska napetost na akumulatorju dejanska napetost na akumulatorju žže preko 4.2 V oziroma lahko ree preko 4.2 V oziroma lahko reččemo, da je emo, da je 
balansiranje prej razbalansiranje....)balansiranje prej razbalansiranje....)
-- Nikoli ne praznim veNikoli ne praznim večč kot 80 % realne kapacitete akumulatorja oziroma minimalno (!) kot 80 % realne kapacitete akumulatorja oziroma minimalno (!) 
okoli 3.65 V/okoli 3.65 V/ččlen pri mirovanju, raje vidim minimalno napetost 3.7V (problem plen pri mirovanju, raje vidim minimalno napetost 3.7V (problem pri slabri slabšših ih 
akumulatorjih so neenakosti akumulatorjih so neenakosti ččlenov v paketu!!)lenov v paketu!!)
-- Uporabljam jih pri temperaturah nad 25Uporabljam jih pri temperaturah nad 25°°C , pazim, da jih ne pregrejem preko 50C , pazim, da jih ne pregrejem preko 50°°CC
-- VeVeččinoma polnim z 1Cinoma polnim z 1C
-- Nikoli ne praznim mrzlih lipo paketov pod 20 st. C Nikoli ne praznim mrzlih lipo paketov pod 20 st. C -- čče je mrzlo jih prej segrejem na e je mrzlo jih prej segrejem na 
vsaj 30 st. C. vsaj 30 st. C. 



POLNJENJE

Na terenu zaradi prihranka časa polnim od 3 do 5C, po možnosti kar paralelno, da 
prihranim še več časa! Zmogljiv polnilnik se tu še kako obrestuje!

- Ko sem na terenu naredim tudi po 4 polnjenja na dan v kolikor je to mogoče.
- Pri zmogljivih modelih s praznilnimi tokovi >40C jih praznim samo do ca 60 % 
kapacitete. 

Pri zmogljivih modelih vedno pogrejem akumulatorje nad 30 st. C.



11/09/11

Polnjenje
Zaporedno: - pozor pri izenačenosti akumulatorjev

sicer je polnjenje dolgotrajno (balanser)

Vzporedno: - bolj primeren način, polnimo lahko    
različne tipe, dokler je število členov 
enako;



Primer zaporedne vezave Hardcase 2S akumulatorjev in s PQ balanserjem



Uporaba polnilnega upora pri >3S pred prikljuUporaba polnilnega upora pri >3S pred priključčitvijo na krmilnikitvijo na krmilnik

Izbira polnilnika Izbira polnilnika -- W in napajalna napetost/tokW in napajalna napetost/tok

TipiTipiččen 5o W polnilnik do 6 A / 6Sen 5o W polnilnik do 6 A / 6S



11/09/11

LiPo kot oddajniški 

akumulatorji
Posebni akumulatorji do 5C

2S ali 3S odvisno 

od napajanja. 

Zaradi ponekod previsoke napetosti za 3S se uporabljajo

3S LiFe paketi:



11/09/11

LiPo kot sprejemniški 

akumulatorji
1. Neposredna uporaba  2S (pozor na izbiro servomehanizmov in 

maks napetost za napajanje sprejemnika)

2. Neposredna uporaba  1S Lipo (večinoma manjši modeli) 

3. Uporaba 1S Lipo (napetostni pretvornik, angl. Voltage booster)

4. Uporaba 2S Lipo (BEC oz UBEC)

5. Uporaba 3S in več LiPo (večinoma do 10S) (UBEC / krmilniki)

Napajanje iz pogonskih akumulatorjev -> manjša masa 

Napajanje iz sprejemniških akumulatorjev -> neodvisnost (večji 
modeli) 



11/09/11

LiPo kot sprejemniški 

akumulatorji



11/09/11

Shema vezave UBEC iz 

pogonskih akumulatorjev



ODVISNOST RI (T)ODVISNOST RI (T)

Možen (namišljen scenarij) - 5S paket v modelu helikopterja

Poleti v pasjem vročem dnevu 35°C se bo Lojze pred Janezom pohvalil kako mu enako oziroma celo bolj "sekajo" noname akumulatorji v primerjavi z 
njegovimi dražjimi in preplačanimi akumulatorji. Ko se poletje prevesi v jesen pa Lojze (nima Lipo ogrevalnika) klavrno ugotavlja, da akumulatorji pešajo. Pri 
15°C na začetku ni nič od njih, potem pa je po minuti letenja le malo bolje. Ampak "joj", kljub 80 % pravilu so akumulatorji imajo na koncu zunanji celici v 
paketu še 3.8 V, sredinska pa samo 3.3V. Polnilnik komaj zbalansira vse skupaj, polnjenja so zmeraj daljša. ... Po 30 ciklih se srednji akumulator napihne in Lojze 
se odloči, da bo paket zavrgel.

Nasvet1: Privoščite si kvalitetne LiPo akumulatorje ter polnilnik, na katerem lahko spremljate Ri celic. 



Praktični prikaz na polnilniku Graupner 

Ultra Duo Plus 50


