
V tomto pokračování seriálu si 
povíme o instalaci kabelů v mode-
lu. Z vlastní zkušenosti i ze zkuše-
ností ostatních kolegů mohu pro-
hlásit, že rušení RC soupravy se 
u modelů aut se spalovacím mo-
torem téměř nevyskytuje. V 99 % 
případů, kdy model dělá nedefi -
nované věci, jde o závadu v elek-
troinstalaci. Přijímač, jako nejcitli-
vější součást RC soupravy, je po-
třeba ochránit před vlhkem a ne-
čistotami. Přestože je v modelu 
uzavřený v poměrně dobře utěs-
něné schránce, je dobré jej zabalit 
do fólie a ve schránce utěsnit proti 
pohybu pěnovým materiálem. Při 
zavírání schránky je nutné dát po-
zor, aby nebyly přiskřípnuty kabe-
ly mezi víko a spodek schránky. 
Kabely je potřeba pečlivě urovnat 
do místa, které je určeno k jejich 
vyvedení ze schránky. S kabely od 
serv jsem zatím neměl žádné pro-
blémy. Napájecí kabel od akumu-
látorů s vypínačem ale nepouží-
vám originální, dodaný s RC sou-
pravou. Zde jsme já i někteří kole-
gové měli problém s nalomeným 
kabelem.

< Pozor
    na nalomený kabel! >

Nalomený kabel je velmi zrád-
ná závada, která se při zkoušení 
modelu většinou neprojeví. Tato 
závada není na první pohled vi-
dět, ani se nepozná mírným ta-
hem. To, že z několika měděných 
vláken je funkční jen jedno či dvě 
se projeví až při zátěži nebo při 
poklesu napětí v akumulátorech.  
Závada se projeví při plném prou-
dovém zatížení kabelu, tedy na-
příklad při brzdění a současném 
pohybu serva řízení, a to většinou 
v nejvzdálenější zatáčce okruhu. 
Menší funkční průřez kabelu má 
vyšší odpor a při maximálním 
proudovém zatížení v tomto mís-
tě dojde k úbytku napětí. Podle 
Ohmova zákona, kdy U = I x R, lze 
z jednoduchého příkladu vypočí-
tat, že odpor (R) 0,5 Ω (může se 
zdát někomu zanedbatelný) při 
proudovém odběru zatížených 
serv (I) 2 A (jde o standardní ser-
va) dělá úbytek napětí (U) v osla-
beném průřezu kabelu 1 V. Pakli-
že používáme k napájení čtyřčlá-
nek, který má po určité době jež-
dění 4,8 V, dostane se k přijímači 
jen 3,8 V a je zaděláno na pro-
blém. V lepším případě, pokud 
máme moderní počítačovou RC 

soupravu, způsobí prudký pokles 
napájecího napětí zapnutí funk-
ce fail safe, pokud máme obyčej-
nou RC soupravu, dojde ke krát-
kému zamrznutí serv nebo k je-
jich zakmitání. První reakcí jezdce 
v takovém případě je výkřik: „ru-
šení“, ale rušení to není. Horší pří-
pad je, když přijímač s takto níz-
kým napětím již není ochotný 
pracovat a při rozkmitání serv 
rozhodně nedojde k poklesu 
proudového zatížení, a tím návra-
tu původního napájecího napětí 
a přijímač se již nechytne. Ještě 
horší varianta je, když nalomený 
kabel upadne (nebo se nekvalitní 
konektor rozpojí), právě když je-
deme cílovou rovinkou na plný 
plyn. Pak je nám i sebedokonalej-
ší fail safe na nic a jen pozoruje-
me, jak to dopadne. Zažil jsem 
několikrát problém s nalomeným 
kabelem, kdy se v jedné zatáčce 
zapínala funkce fail safe. Podob-
né záhadné chování způsobila 
ale i vlhkost, která se během jež-
dění za deště dostala k akumulá-
torům. Po výměně přijímačových 
akumulátorů za druhou sadu a je-
jím pečlivém zabalení do fólie by-
lo „rušení“ odstraněno.

< Nelámavé kabely >

Kvůli výše popsaným okolnos-
tem používám pro napájecí kabel 
(i od přijímačových akumulátorů) 
dobře ohebné nelámavé kabely 
v silikonové bužírce. Tajemství ne-
lámavosti kabelu netkví v siliko-
nové bužírce, ale v měděném lan-
ku uvnitř. Běžně dodávaný kabel 
má jádro průměru 0,5 mm, napří-
klad z třiceti měděných drátů 
o průměru 0,1 mm. Nelámavý ka-
bel je vytvořen při průměru jádra 
0,8 mm z přibližně dvou set drátů 
o průměru 0,04 mm. Tyto kabely 
jsou většinou prodávány jako silo-
vé pro elektry, konektory a vypí-
nače lze také zakoupit v modelář-
ské prodejně samostatně. Náklady 
navíc a práce s montáží konektorů 
při použití těchto kabelů se nám 
vrátí v podobě značného zvýšení 
spolehlivosti v provozu. Kromě 
konektoru do přijímače používám 
na všechny ostatní spoje zlacené 
„banánky“ o průměru 2 mm.

Vypínač používám přesuvný 
dvoupólový. Přerušuji jen plus 
pól, stejně jako je to u většiny vy-
pínačů dodávaných s RC soupra-
vami (dokonce jsem zaslechl teo-
rii, že pokud nepřeruším oba pó-

ly od akumulátoru, vybíjí se i při 
vypnutém vypínači, což je samo-
zřejmě nesmysl). Vypínačem 
vždy stačí přerušit jen kabel plus 
pólu. Plus pól ale zapojím na oba 
póly vypínače. Tím je dosaženo 
zvýšení spolehlivosti vypínače 
(jsou tím vlastně zapojeny dva 
vypínače paralelně a pokud do-
jde vibracemi k odskočení první-
ho kontaktu, je sepnutý druhý 
kontakt). Pokud ale někdo nemá 
zkušenosti s pájením kabelů, je 
lepší tuto práci zadat zkušenému 
kolegovi. Není nic horšího, než, 
ve snaze vše si udělat sám a tím 
ušetřit, vytvořit špatným páje-
ním kabelů takzvané studené 
spoje, které kromě toho, že nedr-
ží a mohou upadnout, mají pře-
chodový odpor a způsobí stejné 
chování jako nalomený kabel.

Jiří Pfeff er

(pokračování)

TechnikaTechnika pro RC Rally Open 1 : 7pro RC Rally Open 1 : 7
SpalovákySpalováky

Druhá částDruhá část LL
Běžný kabel

Nelámavý kabel

Vypínač

Vyvedení kabelů ze schránky

4412/09


