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Összefoglalás 

Az általam végzett kutatás átfogó célja a különböző lítium akkumulátorok diagnosztikai 

alapú vizsgálata. Disszertációm két fő téma köré építettem fel. Első esetben célom egy általános 

18650-es akkumulátor modell létrehozása, amely széles működési tartományokban használható. 

A másik vizsgált területemen a lítium-polimer akkumulátorok alakváltozás vizsgálatával 

foglalkoztam, ahol a célom a cella deformáció szempontjából kritikus területek kijelölése volt. 

Az első téma kidolgozásához egy két időállandós villamos helyettesítő modellt használtam 

fel. A modellben szereplő paraméterek megállapításához kidolgoztam egy bevizsgálási eljárást, 

amely segítségével 10 mérés elvégzése után széles körű információk nyerhetőek ki az vizsgált 

akkumulátorok viselkedéséről. Az eljárás újszerűsége a komplexitásában és a jól megválasztott 

mérési lépéseiben rejlik. A tesztek végrehajtása után részletes információkat kaptam az 

akkumulátor konstans, tranziens és dinamikus viselkedéséről széles hőmérsékleti skálán. Az 

eljárást 8 különböző akkumulátoron hajtottam végre és értékeltem ki. Az adatfeldolgozáshoz 

kidolgoztam egyedi szűrési eljárást, amely képes a tranziens jelenségből kinyerni a kritikus 

adatpontokat és így jelentősen redukálni a mérési adatmennyiséget. Az eredmények 

kiértékeléséhez statisztikai alapú OWA operátort használtam fel, ezzel egy új területre átültetve az 

eljárást. Az egységesített adatbázisból kinyert paraméterek alapján elkészítettem az általános 

modellt. A szimulációs eredmények validálásához pedig WLTP teszteket hajtottam végre. A 

modell működését vizsgáltam 4 különböző hőfokon. Az eredmények alapján megállapítottam, 

hogy az általános modell képes nagy pontosággal átlagosan: 25 °C-on 1-2%, 60 °C-on pedig 2-

3% hibával szimulálni a valós dinamikus viselkedést. A 0°C-on való használata során mérsékelten 

jó 4-5% hibát produkál, azonban a szélsőséges -15 °C-os esetben 8-9% hiba miatt már nem 

érdemes használni.  

A másik vizsgált területemen a lítium-polimer akkumulátorok térfogat változásával, kiváltó 

okaival és a deformáció helyével foglalkoztam. A téma vizsgálatához két különféle megközelítést 

is felhasználtam. Első esetben az érintkezés módszert használatával 18 távolságmérő szenzor 

segítségével vizsgáltam a cellát. A lítium-polimer akkumulátort egy saját tervezésű mérőkeretben 

helyeztem, ahol mindkét oldalát 9-9 szenzorral vizsgáltam. A mérési eredmények alapján 

megállapítottam, hogy a cella deformáció aszimmetrikus és amorf módon történik, továbbá, hogy 

a jelentősebb alakváltozás a terhelt állapotban lép fel a pihentetési szakaszban a változás az általam 

mért eszközökkel megállt. Ennek következtében az akkumulátorok vizsgálhatóak optikai 

módszerrel is, amely során a megszakítás pillanatában van lehetőség digitalizációra. A felület 

digitalizáláshoz a digitális képkorrelációs (DIC) technikát alkalmaztam, GOM Atos mérőrendszer 

segítségével. Mivel az alakváltozást jelentősen befolyásolja az akkumulátor állapota (SOH), ezért 

3 különböző cellát használtam fel. A tesztek során így új, közepesen elhasználódott és teljesen 

rossz állapotú cellát is vizsgáltam. Az eredményeket adatbázisba rendeztem és a töltöttségi szint 

függvényében a felület digitalizálási adatokat a villamos adatokkal egységesítettem. Az 

adatfúzióval meghatározott adatcsomagokból WOWA algoritmus segítségével kiszűrtem a kiugró 

értékeket és az esetleges hibákat. Ezek után létrehoztam egy kritikus régió osztályozó rendszert, 

amellyel meghatározhatóvá vált az alakváltozás szempontjából kulcsfontosságú régiók. Az 

eredmények alapján meghatároztam a lítium-polimer akkumulátor egy összesített 

terhelésfüggetlen az akkumulátor teljes felületét figyelembe vevő kritikus régió térképét. Továbbá 

a lényeges területek meghatároztam külön-külön töltésre és kisütésre is.  
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Summary  

The overarching goal of my research was the diagnostic-based investigation of various 

lithium batteries. In the first topic, my goal was to create a generic 18650 battery model that can 

be used over a wide operating rang. In the other topic, I investigated the deformation of lithium-

polymer batteries, where my specific goal is to identify critical areas for cell deformation. 

To develop the first topic, I used a two-time constant electrical-circuit model. To determine 

the parameters in the model, I developed a test procedure, that can be used to obtain a wide range 

of information on the behavior of the tested batteries after 10 measurements. The novelty of this 

method lies in its complexity and well-chosen measurement steps. After performing the tests, I get 

detailed information about the constant, transient, and dynamic behavior of the battery over a wide 

temperature range. The procedure was performed on 8 different batteries and evaluated. For data 

processing, I have developed a unique filtering method that is able to extract critical data points 

from the transient phenomenon and thus significantly reduce the amount of measurement data. I 

used a statistically based OWA operator to evaluate the results. This transposed the procedure into 

a new area. I created a general model based on the parameters extracted from the unified database. 

To validate the simulation results, I performed WLTP tests. I examined the operation of the model 

at 4 different temperatures. Based on the results, I found that the general model is able to simulate 

the real dynamic behavior with high accuracy on average: 1-2% at 25 °C and 2-3% at 60 °C. It 

produces a moderately good 4-5% error when used at 0 °C. However, in the extreme case of -15 

°C, it has no worth to use it due to an error of 8-9%. 

In the other topic I studied the volume change, the causes, and the place of deformation of 

lithium-polymer batteries. I also used 2 different approaches to examine the topic. In the first case, 

I examined the cell using 18 displacement sensors using the contact method. I placed the lithium-

polymer battery in a self-designed measuring frame, where I tested both sides with 9-9 sensors. 

Based on the measurement results, I found, that the cell deformation occurs in an asymmetric and 

amorphous manner. Furthermore, the more significant deformation occurs at the loaded state 

during the resting phase of the change stopped. As a result, batteries can also be tested by optical 

means, which can be digitized at the time of interruption. To digitize the surface, I used the digital 

image correlation (DIC) technique using a GOM Atos measurement system. Because the 

deformation is significantly affected by the battery state of health (SOH), I used 3 different cells. 

During the tests, I also examined new and old cells. I organized the results into a database and, 

depending on the charge level, standardized the surface digitization data with the electrical data. I 

filtered out the outliers and possible errors from the data packets determined by data fusion using 

the WOWA algorithm. Then I created a critical region classification system, that identified key 

regions for deformation. Based on the results, I determined a map of a critical region considering 

the total surface area of the lithium-polymer battery independent from the total load. Furthermore, 

the relevant areas were also determined separately for charging and discharging. 
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Rövidítések  

0,1C – A kisütés/töltés mértékét határozza meg. Ez az érték függ az akkumulátor kapacitásától, 

egy 5Ah akkumulátor estén az 0,1 C terhelés/töltés 0,5 A-t jelent. 

1C – A kisütés/töltés mértékét határozza meg. Ez az érték függ az akkumulátor kapacitásától, egy 

5 Ah akkumulátor estén az 1 C terhelés/töltés 5 A-t jelent. 

BMS (Battery Management System) – Akkumulátormenedzsment rendszer 

BTMS (Battery Thermal Management System) – A hűtésért és fűtésért felelős rendszer 

DIC (Digital Image Correlation) – Digitális képkorrelációs eljárás 

CC-CV (constant current - constant voltage) – állandó áram-állandó feszültség 

ECM (Equivalent Circuit Model) – Akkumulátor helyettesítő áramköri modell 

EECM (Electrical Equivalent Circuit Model) – Helyettesítő áramköri modell 

EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) – Impedancia spektroszkópiát 

EV (Electric vehicle) – Elektromos jármű 

HEV (Hybrid Electric Vehicles) – Hibrid elektromos járművek 

LFP és LiFePO4 (Lithium iron phosphate) – Lítium- vas-foszfát. 

LMO (Lithium ion Manganese Oxide) – Lítium- mangán-oxid  

LMP és LiPo (Lithium polymer) – Lítium-polimer 

LTO (Lithium Titanate Txide) – Lítium-titanát  

NMC (Lithium-Manganese-Cobalt-oxide) – Lítium- nikkel-mangán- kobalt-oxid 

OTC (One Time Constant) – Egy időállandós  

OWA (Ordered Weighted Averaging) – Súlyozott rendezett átlagolás 

PDE (Partial Differential Equation) – Parciális differenciálegyenlet 

SOC (State Of Charge) – Töltöttségi szint  

SOH (State Of Health) – Akkumulátor egészségi állapota 

TTC (Two Time Constant) – Két időállandós 

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) – Világszerte összehangolt és 

egységes teszteljárás az üzemanyag-fogyasztási és a károsanyag-kibocsátási értékek 

megállapítására.  

WOWA (Weighted Ordered Weighted Averaging) – Súlyozott rendezett súlyozott átlagolás 
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1.  Bevezetés 

A különböző elektromos járművek terjedése jelenleg aktuális trend, amelyek térhódítása 

környezetvédelmi szempontból is kulcskérdés [1-3]. A technológia rohamos fejlődésének 

köszönhetően a gyártók egyre inkább képesek viszonylag kis tömegű, ellenben nagy 

energiasűrűségű energiatárolók előállítására. Az elmúlt években kialakult óriási igények [4,5] és 

az ennek köszönhetően befektetett jelentős összegek, valamint a technikai előnyöknek 

köszönhetően: a nagyobb energiasűrűség és terhelhetőség, a hosszabb élettartam és a könnyebb 

kezelhetőség következményeként a lítium bázisú akkumulátorok egyre nagyobb teret hódítanak 

[6]. Egyre szélesebb körben érhetők el, gazdaságosabbak, valamint nem utolsó sorban 

megbízhatóbbak is napjaink akkumulátorai. Következésképpen, a keletkező tudományos munkák, 

összehasonlítások és elemzések száma is folyamatosan növekszik [7,8,45]. 

A Széchenyi István Egyetemen végzett járműipari kutatások jelentős részben az elektromos 

hajtású gépjárművekkel kapcsolatosak. Ezen a területen belül kutatásom a járműiparban 

használatos lítium-ion akkumulátorokhoz kapcsolódik. A li-ion akkumulátorok tesztelése, 

állapotának diagnosztizálása és modellezése számos, jelenleg is aktív kutatás tárgyát képezi. Az 

irodalomban a kémiai energiatárolók modell alapú vizsgálatára számos és változatos megoldás 

született [9,10]. Több kutatás foglalkozik a töltöttségi szint becsléssel (SOC) [11], állapot 

felméréssel (SOH) [10,12-14], hőmérséklet hatással [15] vagy éppen a cellák különböző 

nyomáson történő vizsgálatával is [16-18]. A leggyakoribb megközelítések az úgynevezett fehér, 

fekete és szürke dobozos modellezések. A fehérdoboz modellek, vagyis a teljes fizikai, 

elektrokémiai folyamatokat leíró modellek, amelyekkel részletesen szimulálható a cellák belső 

dinamikája, erősen idő- és számításigényesek és nehezen alkalmazhatóak a rendszer szintű 

vizsgálatokhoz és a valósidejű alkalmazásokhoz [19]. Az úgynevezett feketedoboz modellek (pl. 

neurális hálók) előnyösen alkalmazhatók olyan nemlineáris folyamatok approximációjára, 

amelyekről vagy nincsenek ismereteink, vagy pedig matematikai leírásuk túl bonyolult. Előnyük, 

hogy nem igényelnek semmilyen előzetes információt az akkumulátor fizikai és kémiai 

tulajdonságairól. Azonban a neurális hálók, fuzzy logika, egyéb (többnyire) felügyelt tanítási 

eljárások sikere a rendelkezésre álló tanító adathalmaz - azaz nagyszámú mérési eredmények-, 

részletességétől, pontosságától és a megadott szabálybázistól függ. További hátrány, hogy 

rugalmatlanok, ha a modell változtatásra szorul. E két megközelítés között elhelyezkedő 

szürkedoboz modellek esetében a viselkedést leíró folyamatok ismertek, de nincsenek teljesen 

reprezentálva a modellben. A szürkedoboz modell tartalmazza a fizikai rendszer pontatlan 

modelljét, míg egyes részeit – tipikusan az ismeretlen vagy nemlineáris paramétereket / 

folyamatokat approximálják. Széleskörűen elterjedt a helyettesítő áramköri modell (EECM –

Electrical Equivalent Circuit Model) alkalmazása, amely eredendően egy szürkedoboz modell. 

Ennek célja a cellákban lezajló elektrokémiai folyamatok és az áramköri elemek között direkt 

kapcsolatot kialakítani, képesek a nemlineáris elektrokémiai jelenségek leképezésére, ezek 

hosszadalmas számításai nélkül [20,21]. Az akkumulátor helyettesítő áramköri modelljei (ECM) 

számítási szempontból jelentősen hatékonyabbak, mint a komplex elektrokémiai folyamatokon 

alapuló (fehérdoboz) akkumulátor modellek, ezért jól alkalmazható az elektromos járművek (EV) 

vagy hibrid elektromos járművek (HEV) akkumulátor menedzsment rendszereiben (BMS), 

lehetővé téve a valósidejű alkalmazást is [22,23]. Az akkumulátor modellezésének és 

állapotbecslésének átfogó áttekintése a következő publikációkban megtalálható: [10].  
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A hagyományos vizsgálatok mellett a közelmúltban népszerűvé váltak a mechanikai alapú 

mérések is, amelyek kiegészítésével pontosabb információt kaphatóak a lítium-ion akkumulátorok 

belső állapotáról [24]. Vizsgálatokat végeznek a cella ütésével [25,26], mechanikai 

alakváltozásával [27] és nyomásával [28] kapcsolatban is. Az utóbbi időszakban pedig az 

akkumulátorok alakváltozásával foglalkozó kutatások is egyre népszerűbbé válnak. Legtöbb 

esetben a cél a deformáció és akkumulátor egészségi állapota (SOH) közötti kapcsolat elemzése, 

azonban e terület még kevéssé feltárt. Mindezek alapján kutatási munkám célkitűzéseit a 

következő pontban foglalom össze. 

1.1.  A kutatási téma ismertetése és célkitűzések 

Az általam végzett kutatás átfogó célja a különböző lítium akkumulátorok diagnosztikai 

alapú vizsgálatainak a támogatása. Dolgozatomat két téma köré építettem fel. Egyrészről 

tanulmányozom jelenleg aktuális akkumulátor modellezési eljárásokat, áttekintem azok előnyeit 

és hátrányait, továbbá az általános paraméteres modellek elérhetőségét. A másik vizsgált 

területemen a lítium-polimer akkumulátorok térfogat változásával, kiváltó okaival és a deformáció 

helyével foglalkozom.  

A modell megvalósíthatóság során figyelembe veszem járműves hasznosíthatóságot, könnyű 

bevizsgálhatóságot és pontosságot. Ezek alapján választottam ki a felhasznált megközelítést is, 

amelyet szakirodalomban is széleskörűen használnak [9,10,29]. Dolgozatomban a modellt a 

18650-es méretű akkumulátorok köré építem, mivel a kialakításuknak és nagy kapacitásuknak 

köszönhetően jelenleg ez egy közkedvelt típus. Számos helyen felhasználják őket kezdve a 

szórakoztató elektronikán át az elektromos járművekig. Legfőbb előnyük, hogy sok különféle 

típusban (összetételben) elérhetők, amelynek köszönhetően változatos hőmérsékleti, kapacitási és 

terhelésbéli igényeket ki tudnak elégíteni. Előnyük egyben hátrányuk is mivel így sok hasonló, de 

eltérő akkumulátor kerül legyártásra. Az ilyen akkumulátorok modellezése legtöbb esetben egy-

két különböző cella paramétereinek a meghatározásával törtnénik. A szimulációk során ezek a 

modellek jól működnek és a valósághoz nagyon közeli eredményeket produkálnak. A probléma 

akkor lép fel, ha más gyártó celláival végeznek méréseket, ebben az esetben a dinamikus tesztek 

során már nagy eltérések figyelhetőek meg. Ezért a célom egy olyan általános akkumulátor modell 

létrehozása, amely a lehető legnagyobb pontossággal képes szimulálni a különböző gyártmányú 

18650-es típusú cellák viselkedését dinamikus terhelések során. A kutatás főbb célkitűzései a 

következők: 

• Lítium akkumulátorok bevizsgálására alkalmas eljárás kidolgozása.  

• Mérések végzése 18650-es akkumulátorral, tranziens és dinamikus terhelések mellett 

figyelembe véve a hőmérsékletfüggést.  

• Általános 18650-es akkumulátor modell készítése és a szimulációk elvégzése.  

A többi modellhez képest az általam javasolt megoldás a kezdeti állapot meghatározásában és a 

kevés rendelkezésre álló adat esetén nyújt segítséget. Azokban az esetekben, ahol nincs lehetőség 

azonnal akkumulátor beszerzésre, ott az általános modell használható. Amikor már rendelkezésre 

álnak az akkumulátorok és növekszik a mérési adat a modell tovább pontosítható. Kezdetben az 

általános modell használata javasolt, későbbiekben a valós mérési adatok alapján, pedig a modell 

finomítása és pontosítása. Ez a megközelítést hasznos lehet a mesterséges intelligencia alapú 

modellek kezdeti állapotához felhasználni.  
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A modellezéshez kapcsolódik egy másik fontos rész a kritikus paraméterek meghatározása, 

kinyerése és egységesítése, amelyek segítségével létrehozhatóak az álltalános állapotok. Az 

általam tervezett bevizsgálási eljárás 10 különböző mérésének a végrehajtásával széles körű 

információ nyerhető ki az adott cellából különböző hőmérsékleteken. Elősegítve ezzel a vizsgált 

cella felhasználhatóságának és határainak a meghatározását.  

A dolgozatom másik része egy olyan diagnosztikai eljárás kidolgozása, amely a lítium-

polimer akkumulátorok alakváltozására épül. Az ilyen akkumulátorok nem megfelelő töltése-

kisütése vagy a magas ciklusszáma okozhat térfogatnövekedést. Ennek a mértéke extrém 

esetekben az eredeti vastagság akár háromszorosa is lehet. Továbbá normál, gyártó által javasolt 

használat mellett is folyamatos alakváltozás figyelhető meg. A szakirodalomban számos 

érintkezéses és érintkezésmentes eljárást dolgoztak ki, amelyeket sikeresen használnak 

akkumulátor állapotfelmérésre [30]. Azonban alakváltozás szempontjából kritikus területek 

meghatározásával kapcsolatban jelenleg szinte egyáltalán nem érhető el eredmény a tudományos 

adatbázisokban.  

A lítium-polimer akkumulátorok a használat során amorf és aszimmetrikus módon változnak, így 

a fontos területek nehezen és nem egyértelműen maghatározhatók. Ezért a célom a kritikus 

területek meghatározására alkalmas módszer kidolgozása, továbbá a deformáció mértékének és 

pontos helyének meghatározása. A megvalósítás során a következő lépéseket hajtom végre.  

• A lítium-polimer akkumulátor tapintásos vizsgálatának az elvégzéséhez alkalmas mérőkeret 

és rendszer megtervezése, megépítése és a tesztek végrehajtása.  

• A lítium-polimer akkumulátorok alakváltozásának vizsgálata érintkezés mentes módszer 

segítségével.  

• A mérési eredmények alapján a lítium-polimer akkumulátorok kritikus alakváltozási 

térképének a kijelölésére alkalmas módszer kidolgozása. 

• Az 5 Ah Turnigy gyártmányú lítium-polimer akkumulátor kritikus alakváltozási pontjainak 

a meghatározása.  

Kutatásom eredményeinek segítségével könnyebben, nagyobb valószínűséggel lehet kritikus 

területeket kijelölni a lítium-polimer akkumulátorokon. A kidolgozott módszer érvényességét, 

pedig nagyszámú mérési eredményen validálom.  

A kritikus régiók pontos kijelölése számos szempontból is fontos, többek között így akár a 

későbbiekben néhány ponton is elegendő mérést végezni olcsóbb megoldásokkal pl. távolságmérő 

szenzorokkal. Következésképpen pontosabb adatokat, becsléseket lehet szolgáltatni valós 

járműves alkalmazásokban az akkumulátorok állapotáról. 

1.2.  A kutatás módszerei 

A célkitűzések megvalósítása két különféle területhez kapcsolódik, amelyekhez hasonló, de 

részben eltérő módszereket is kellett alkalmaznom.  

Az első terület az 18650-es típusú lítium akkumulátor modellezése, ehhez a területhez 

tartozó megközelítés a következő: A szakirodalom kutatás során elsőként a különböző modellezési 

eljárások tekintem át és az adott területhez kiválasztottam a számomra legmegfelelőbbet. Ezek 

után részletesen elemezem a kiválasztott két időállandós villamos modellt (TTC) és elkészítettem 

a sajátomat, MATLAB Simulink programban. A paraméterek meghatározásához egyedi 

mérőrendszert tervezek, amelyet a LabVIEW szoftvercsomagban készített programmal vezérlek. 
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Az általános modell elkészítéséhez 8 különböző 18650-es akkumulátort használok fel. Három 

különféle teszt végrehajtásával: konstans, dinamikus és tranziens terheléses vizsgálat segítségével 

nyerem ki a szükséges adatokat. A mért eredmények kiértékeléséhez, feldolgozásához statisztikai 

alapú elemzéseket végzek, Excel és Matlab programcsomagokkal. A meghatározott paramétereket 

modellbe implementálom és lefuttattom a szimulációkat. Ezeket a valós mérési és a szimulációs 

eredmények összehasonlítása és az eredmények publikálása követ.   

A második terület a lítium-polimer akkumulátor alakváltozásának mérése. Szakirodalom 

kutatás során az alakváltozást kiváltó okokat tanulmányozom és megvizsgálom a releváns mérési 

eljárásokat. Ezekből két módszert választok ki: érintkezéses és optikai vizsgálatokat.  

Az érintkezéses vizsgálatok első lépése az mérési eszközök beszerzése és összeépítése. Ezek után 

a mérésekhez szükséges felhasználói felület készítem el Labview programban és elvégzem a 

teszteket távolságmérő szenzorokkal. Az érintkezéses módszer eredményei alapján összeállítom 

az optikai mérési eljárást. A felületdigitalizálás elvégzéséhez GOM Atos mérőrendszert használok 

fel. A villamos paraméterek és alakváltozási adatokat Matlab és Excel program segítségével 

egységesítem. A vizsgálatok során három különböző állapotú lítium-polimer akkumulátort 

használok fel: új, közepesen használt és teljesen elhasználódottat. A tesztek eredményeit 

statisztikai alapú, WOWA algoritmus segítségével értékelem ki. A szűrés és kiértékelés után 

kijelölöm a kritikus régiókat töltés és a kisütés során is, majd a kapott eredményeket publikálom.  

1.3.  A dolgozat felépítése 

A dolgozatom második fejezetében a témában releváns szakirodalmat foglaltam össze. Az 

áttekintést egy általános akkumulátoros kitekintővel kezdem, ahol részeletesen bemutatom a 

fontosabb paramétereket, akkumulátor típusokat és hőmérsékleti hatásokat. Ezek után rátérek az 

akkumulátor modellezési eljárásokra, ahol sorba veszem a jelenleg leggyakrabban használt 

eljárásokat és ezek közül kiválasztottam a számomra legjobban felhasználhatót. A fejezet 

harmadik része az alakváltozással foglalkozik, bemutattam az előidéző tényezőket és a jelenleg 

felhasznált leggyakoribb mérési eljárásokat. A negyedik részben pedig röviden összefoglalom a 

dolgozat megírásához felhasznált matematikai módszerek hátterét. 

A dolgozatom harmadik fejezetében az általános 18650-es akkumulátor modellel foglalkozom. 

Kezdetben elkészítetek egy alap modellt, amelyhez szükséges paramétereket mérésekkel 

határozom meg. A tesztek elvégzéséhez elkészítettem egy akkumulátor mérő és bevizsgáló 

rendszert. A rendszer alkalmas különféle mérési eljárások elvégzésre, változtatható 

hőmérsékleten. A kapott eredményeket statisztikai módszer segítségével kiértékelem és súlyozott 

átlagolás segítségével meghatározom az átlagos paraméter értékeket. Az eredményeket 

beillesztem az általános modellbe és lefuttattam a szimulációkat. Végül pedig összehasonlítom a 

valós mérési eredményeket a szimuláció során kapott értékekkel.  

A negyedik fejezetben a másik vizsgált területtel az akkumulátor alakváltozással foglalkozom. Két 

mérési eljárást dolgoztam ki, elsőkét távolságmérő szenzorok segítségével vizsgáltam a 

deformációt. A tesztek elvégzéséhez saját mérőkeretet tervezek és építetek meg. Összesen 

tizennyolc ponton vizsgálom a lítium-polimer akkumulátorok felszínét. Az eredmények 

kiértékelése után rátérek a másik mérési eljárásra, az optikai alapú felület digitalizálásra, amely 

segítségével három különböző állapotú lítium-polimer akkumulátort vizsgálok. A mérésekből 
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származó eredményeket egy speciális súlyozott átlagolás segítségével értékelem ki. Az eljárás 

végrehajtása után meghatározom az akkumulátor kritikus régióit.  

Az ötödik fejezetben az új tudományos eredményeket és megállapítássokat foglalom össze, 

amelyet a konklúzió és a jövőbeni tervek követnek. A dolgozatom végén kitekintést adok az 

általam elvégezet munka folytatási és felhasználási lehetőségeire. 
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2. Szakirodalom feldolgozása  

A dolgozatom fontos része a vonatkozó szakirodalom bemutatása és elemzése. Ebben a 

fejezetben az utóbbi években megjelent, a kutatási témához kapcsolódó nemzetközi és hazai 

szakirodalmat mutatom be.  

2.1. Jármű akkumulátorok speciális jellemzői 

A jelenlegi elektromos és hibrid járművekben használatos akkumulátorok hasonlóak, mint a 

szórakoztató elektronika eszközök (laptop, fényképezőgép, mobiltelefon) akkumulátorai, de eltérő 

igénybevételnek is meg kell, hogy feleljenek. Amíg műszaki cikkekhez tartozó akkumulátoroknak 

a hosszan tartó folyamatos és egyenletes áramellátás biztosítását kell szolgálniuk, addig a 

járművekben használtaknál a rövid ideig tartó, viszonylag nagy áramleadását (gyorsítás) is el kell 

viselniük. A tervezésénél és fejlesztésénél a legfontosabb irányelvek az alábbiak: 

• A maximális energiasűrűség elérése az adott cellákban (pakkokban és rendszerekben). 

• Tömeg és befoglaló méret minimalizálása. 

• Az akkumulátorok bontásának, újrahasznosításának és ártalmatlanításának egyszerűsítése. 

Különböző típusú járművek az eltérő felhasználási módjukból adódóan különböző típusú 

akkumulátort igényelnek. Egyedi, verseny célú felhasználásnál például a legfontosabb szempont, 

hogy minél könnyebb legyen és minél nagyobb kapacitást tudjon tárolni. A gazdasági és az 

elhasználódási szempont ebben az esetben háttérbe szorul. Más a helyzet azonban a közúti 

járműveknél, ahol az akkumulátorok élettartama és hatékonysága mellett a magas biztonság foka 

és a hosszú távú stabilitása legalább olyan fontos szerepet játszik. Az akkumulátor pakk 

méretezésénél a közúti járművek között is vannak eltérések. A különböző járművek akkumulátor 

választás szempontjának optimalizálási lehetőségei a következők: 

• tömeg és kapacitás alapján, energiasűrűség szerint, 

• biztonsági és stabilitási faktor alapján (elöregedés, kapacitás romlás), 

• gazdasági szempontok szerint (ár, mikor és hol éri meg?). 

Az akkumulátor használata során számos fejlesztési és üzemi probléma merülhet fel. Egyik főbb 

nehézségük abból ered, hogy folyamatos használat mellett az akkumulátorok idővel 

elhasználódnak és jelentősen veszítenek a kapacitásukból. Ez nagyban függ az akkumulátor 

típusától, a gyártási módszereitől és kapcsolási rendszereitől.  

Ahhoz, hogy az akkumulátorok diagnosztikával, állapotfelméréssel foglalkozzak és tudjak 

összehasonlítást végezni, ismerni kell a különböző akkumulátorok főbb jellemzőit. Ilyen 

tulajdonságok: a méret, tömeg, energiasűrűség, fajlagos teljesítmény, kapacitás, üzemeltetési 

hőmérséklet tartomány, hatásfok, önkisülés mértéke, élettartam és a beszerzési ár. 

• A kapacitás az akkumulátorok töltéstároló képessége, mértékegysége: Ah. Megmutatja, 

hogy az akkumulátor egy órán keresztül, hány Amper áramot képes szolgáltatni. Fontos 

megjegyezni, hogy ugyanaz az akkumulátor más kapacitással rendelkezik különböző 

feszültségi szinteken. Általában a gyártók definiálják a kisütési időt, amiből kiszámolható a 

kisütési áramerősség. A kapacitásnak a jármű hatótávolság meghatározásnál van szerepe.  

• Az energiasűrűség (Wh/kg) az akkumulátor egységnyi tömegére jutó energia kapacitás. A 

tisztán elektromos járműveknél az egyik legfontosabb érték, mert ez befolyásolja leginkább 

a hatótávolságot. 
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• A fajlagos teljesítmény (W/kg) egységnyi tömegű akkumulátorra vonatkoztatott, rövid idő 

alatt leadott teljesítmény. A fajlagos teljesítmény leginkább az akkumulátor belső 

ellenállásától függ. Hibrid elektromos járműveknél ez az érték befolyásolja leginkább a 

menetdinamizmust. 

• Nem minden akkumulátor használható azonos hőmérsékleti tartományban. Az akkumulátor 

felépítéséből adódóan a különböző vegyületek és ötvözetek másképp viselkednek 0 °C alatt 

vagy extrém meleg körülmények között. 

• A hatásfok az akkumulátor töltésekor bevitt energia és a kisütéskor kinyerhető energia 

hányadosa, szoros összefüggésben áll az önkisülés mértékével. 

• Az önkisülés mértéke tároláskor lehet fontos szempont, mert minden akkumulátor veszít a 

töltéséből, még akkor is, ha nincs rajta terhelés.  

• Az élettartam gyakorlatilag a kisütések számát jelenti addig az állapotig, ahol már nem 

gazdaságos működtetni az akkumulátort. 

• A beszerzési ár akkumulátor típusonként, az összetevők előfordulása, a gyártás 

bonyolultsága, vagy újrahasznosíthatóság szerint változik.  

A járműiparban használatos leggyakoribb akkumulátor típusok: az ólomsavas, nikkel alapú és 

lítium alapú akkumulátorok. 

Ólom-savas akkumulátorok 

Az ólom-savas akkumulátorokat alkalmazzák a legszélesebb körben, ennek az oka a 

viszonylag egyszerű elektrokémiai működés, illetve az olcsó előállítás. Szerkezeti felépítésüket 

tekintve az ilyen energiatárolók elektrolitból (desztillált vízzel higított kénsav), valamint két 

elektródából, anódból (Pb) és katódból (PbO2) épülnek fel. Főként indítóakkumulátorként 

alkalmazzák, de előfordulhatnak járműhajtásokban, valamint megújuló energiatermelő rendszerek 

mellett energiatárolókként is, ciklikus akkumulátorként. Nem összekeverendő a kettő. Az 

indítóakkumulátort rövid ideig tartó, de nagy áram leadására tervezték (önindító). A ciklikus 

akkumulátorok ellenállóak a huzamosabb ideig tartó kisütésekkel/feltöltésekkel szemben, illetve 

jobban tűrik a mélykisütést. Legfőbb különbség a két típus között az ólomlemezek vastagsága. 

További pozitívuma az ólom-savas akkumulátoroknak, hogy olcsó az előállítás és szinte teljes 

mértékben újrahasznosítható. Negatívumuk, hogy nagyok és nehezek. Az ólom nagy molekuláris 

tömege miatt kis energiasűrűséget jelent. Továbbá a használhatóságát nagy mértékben 

befolyásolja a hőmérséklet csökkenése, mert 10 °C alatt a fajlagos teljesítménye és az 

energiasűrűsége drasztikusan csökken.  

Nikkel alapú akkumulátorok 

A nikkel sokkal könnyebb, mint az ólom és jobb elektrokémiai tulajdonságokkal rendelkezik 

ezért vonzóbb alapanyag a járműves akkumulátorok készítéséhez. A nikkel alapú 

akkumulátoroknak négy elterjedtebb változata: NiFe, NiZn, NiCd és NiMH. Az összes nikkel 

alapú akkumulátornak hátránya a memória effektus, ami az akkumulátorok folyamatos részleges 

lemerítése következtében kapacitáscsökkenést eredményez. Pozitívumuk a jó fajlagos 

teljesítmény, a 2000 kisütési ciklus és a 10 °C alatti kisebb fajlagos teljesítmény és energiasűrűség 

csökkenés. Negatívumai a kisütés során fellépő hidrogén és oxigén gáz fejlődése, a gondozási 
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igény és a nikkel magas ára. A NiFe akkumulátorok nem terjedtek el, mert velük párhuzamosan 

fejlődött a sokkal megbízhatóbb és jobb tulajdonságokkal rendelkező NiCd akkumulátor.  

A nikkel-kadmium (NiCd) akkumulátorokat egyrészről jó fajlagos teljesítmény (220 W/kg), 

széles üzemeltetési hőmérsékleti tartomány (-40 °C és 85 °C között), gyors tölthetőség, 

elfogadható önkisülési arány (<0,5% / nap) és hosszú élettartam (2000 ciklus) jellemzi. Másrészt 

drágák az ólom-savas akkumulátorokhoz képest, a kadmium pedig környezetszennyező és 

rákkeltő hatású.  

Az 1992-ben került forgalomba a nikkel-metál-hidrid akkumulátor, melynek 

karakterisztikája hasonló a NiCd-hez, de negatív elektródáján kadmium helyett hidrogén megkötő 

ötvözet található, ezzel kevesebb környezetszennyező és egészségre káros elemet tartalmaz. 

Fajlagos teljesítménye 200 W/kg és 300 W/kg közötti, energiasűrűsége 70 Wh/kg - 95 Wh/kg, 

ezzel a nikkel bázisú akkumulátorok között a legjobb tulajdonságokkal rendelkezik. Ennél a 

fajtánál is létezik a memória effektus, de kisebb mértékű. Töltéskor hajlamos a melegedésre 

valamit drágábbak.  

Lítium alapú akkumulátorok 

A lítium fémes formában instabil, normál légköri viszonyok mellett a levegő pára és oxigén 

tartalmától öngyulladásra hajlamos, ezért vegyületként alkalmazzák akkumulátorokban. A lítium-

ion (Li-ion) akkumulátorokban az energiát a lítium tárolja, mely töltésnél a negatív, szén alapú 

elektródához, kisütésnél a pozitív fém-oxid elektródához vándorol. Az anódot és katódot 

elválasztó elektrolit, mely az ionok áramlását lehetővé teszi, szerves vagy szilárd oldat lehet. 

A járműiparban leginkább három fajta lítiumos akkumulátort használnak: lítium-nikkel-mangán- 

kobalt-oxid (NMC), lítium- mangán-oxid (LMO) és lítium-vas-foszfát (LFP- LiFePO4). Ezeken a 

típusokon kívül használatos még: lítium-polimer (LMP-LiPo) és lítium-titanát (LTO) 

akkumulátorok, melyek számos előnnyel rendelkeznek a leginkább elterjedt lítium-vas-foszfáttal 

szemben.  

Az LFP-nek több pozitív tulajdonsága van, amiért érdemesebb alkalmazni, mint a lítium-

kobalt-oxid-ot tartalmazó akkumulátorokat (NMC). Egyrészt a LiCoO2 meglehetősen drága 

összetevő, továbbá a kobalt rákkeltő is. Az NMC-k hajlamosak túlmelegedésre és elgázosodásra, 

így tűzveszélyesek, töltésüknél fokozottabban oda kell figyelni a megfelelő szabályozásra. Az LFP 

erős olivin struktúrája, kovalens oxigén kötéseket tartalmaz, ezért egy rövidzárlat esetén nem 

robban fel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok hátránya, hogy energiasűrűségük kisebb. Az 

autóiparban azért használják az LFP cellákat széles körben, mert megbízhatóbbak. A lítium-vas- 

foszfát akkumulátorok legnagyobb versenytársa a lítium-mangán-oxid (LMO).  

A lítium-titanát (Li4Ti5O12→LTO) akkumulátorok sokkal gyorsabban tölthetők és 

élettartamuk is többszöröse az átlagos Li-ion akkumulátornak, viszont a 3,3 V-hoz képest a 

maximum feszültsége: 2,4 V. Az LTO akkumulátorok különlegessége abból ered, hogy az anód 

felülete extra lítium-titanát krisztallitokat tartalmaz, így ez a felület grammonként körülbelül 100 

m2 felszín, mely a lítium-ionok fogadására és leadására képes. Ez a felület a szén alapú elektródán 

körülbelül 3 m2. A nagyobb felületnek köszönhetően csökken a töltési és lemerítési idő és ezáltal 

az akkumulátor is sokkal stabilabb lesz. Az LTO akkumulátor előnyei közé tartozik a drasztikusan 

megnövekedett töltési ciklusszám (3000-től 7000-ig), maximum 98%-os töltési szint, ami 3000 

ciklus után is 90%-os marad. A szén teljes nélkülözésével, pedig elkerülhető a túlmelegedés.  
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A lítium-polimer (LiPo) akkumulátorok a legmodernebb technológiák egyike, melynek 

különbsége és egyben előnye is az eddig felsorolt lítium akkumulátorokhoz képest, hogy az 

elektrolitot egy szilárd, száraz, lítium-ion vezető membrán váltotta fel. Az anód és a katód egy-

egy ultravékony fémes filmréteg, a köztük levő elektrolit pedig rugalmas tulajdonságú, mely a 

mechanikai hatásokkal szemben ellenállóbb cellákat biztosít, továbbá a hajlékonyságuk is 

kihasználható különböző alkalmazásokban. A cellák kémiai kialakítástól függően 3,3-3,7 V 

feszültségűek lehetnek, energiasűrűségük pedig 100 Wh/kg-265 Wh/kg között alakul. Az LiPo 

cellák hátránya a lassabb tölthetőség és a rövidebb élettartam a többi lítiumos akkumulátorhoz 

képest [31]. A következő táblázat összefoglalja a különböző akkumulátor főbb tulajdonságait:  

1. táblázat A leggyakrabban használt akkumulátorok főbb tulajdonságai 

 

A már említett előnyök miatt az elektromos és hibrid járművek esetén ma már szinte minden gyártó 

igyekszik a lítium technológián alapuló akkumulátorok valamelyikét beépíteni a járműveibe.  

Lítium akkumulátorok hőmérsékleti hatásai  

A következő ábrán az akkumulátor elhasználódás látható a különböző terhelések és a 

hőmérsékletek függvényében: 

 
1. ábra Akkumulátor elhasználódása a terhelés és a hőmérséklet függvényében 

A lítium-ion cellák működése három tartományra osztható fel a hőmérséklet szempontjából: 

optimális tartomány, működési tartomány és a túlélési tartomány. Az optimális hőmérsékleti 
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tartomány +10 °C és +35 °C közé esik, ez az a tartomány, amelyben az akkumulátor celláknak a 

legtöbb időt célszerű működni, mivel minden szempontból ez az ideális a cellákra nézve és itt 

biztosítják a maximális kapacitást a leghosszabb várható élettartam mellett. Az optimális 

tartomány feletti és alatti „kis” mértékű hőmérsékletváltozás sem befolyásolja szignifikánsan a 

várható élettartamot, -20 °C és +45 °C között jellemzően probléma nélkül működnek, ezért 

nevezik ezt a működési tartománynak. A -20 °C alatt -40 °C-ig fokozottan megnő a veszélye az 

elektrolit megfagyásának és az alacsony hőmérséklet növeli az impedanciát a cellán belül, 

amelynek a következtében a teljesítmény és a kapacitás jelentősen csökken. A +45 °C felett +60 

°C-ig viszont olyan kémiai folyamatok indulnak meg a cellákban, ami instabillá tehetik őket, ezért 

a -40 °C alatti és +60 °C fölötti tartományokat már túlélési tartománynak szokás nevezni [32]. 

Továbbá fontos tudni, hogy mi az a jellemző hőmérséklet, illetve hőmérsékleti tartomány, aminek 

az elérése, visszafordíthatatlan folyamatokat indít el. A cella melegedése során kritikus szakasznak 

nevezik azt a környezeti hőmérséklet értéket, amelyet, ha egy cellát is elér az akkumulátor 

csomagból, akkor annak hatása átterjed a többire és visszafordíthatatlan kárt, illetve biztonsági 

kockázatot jelentő gyulladáshoz és robbanáshoz vezet. Fontos, hogy ez a hőmérséklet nem a cellán 

belüli, mivel a belső hőmérséklet jellemzően magasabb, mint a környezeti. Megközelítőleg: +90 

°C környezeti hőmérséklet hatására az akkumulátor celláiban megtalálható szeparátor olvadni 

kezd, ha pedig tartósan ez a hőmérséklet éri, elindul a lebomlás. Ez a folyamat a melegedés 

időtartamától függően körülbelül: +130 °C környezeti hőmérsékletig tart, egészen addig, amíg már 

belső rövidzárlatokat okoz a szeparáció hiánya. Ezen a ponton a cella termikusan elszabadul, 

önfenntartó hőtermelés lép fel benne, ami azt jelenti, hogy annyi hőt termel belül, ami a külső 

hatásoktól függetlenül gyulladáshoz és akár robbanáshoz vezet. A körülményekből és a cellák 

közötti különbségekből adódóan ez a veszélyes pont némileg eltérhet ezért nem egy tartományhoz, 

hanem egy meghatározott értékhez, +120 °C-hoz köti ezt az értéket a szakirodalom [33,34].  

Az akkumulátor cellák melegedével kapcsolatban több kutatást is végeztem, amelyek során 

a kisütési feszültség tartományra koncentráltam. A vizsgálatok során a lítium-polimer 

akkumulátorok jelenleg használatos és gyári értékként megadott 2,7 V–4,2 V-os tartományának 

optimalizálására törekedtem. Az előtesztek alapján arra a következtetése jutottam, hogy az eddig 

használt alsó küszöbfeszültségek 2,7 V–3 V közötti értékek nem biztos, hogy a legideálisabbak. 

A mérési eredményekből megállapítható, hogy érdemes nagyobb alsó küszöbfeszültséget 

választani. A kivett kapacitás romlás a legrosszabb esetekben is 5%-on belül marad. A melegedés 

mértéke viszont akár 4 °C is lehet. (A mérések egy, ugyanazon cellán lettek elvégezve.) Tehát a 

gyártók által javasolt 2,7–3 V (gyártó függő ajánlás) határ túl alacsony, különösebb kapacitás 

romlás nélkül választható akár a 3,3 V környéki alsó feszültség határ is. A pontos és általános érték 

meghatározáshoz, azonban további különböző típusú és gyártmányú akkumulátor mérések 

szükségesek [35-37].   

Lítium akkumulátorok kialakítása és rendszerezése  

Az elektromos és hibrid járművekben megtalálható akkumulátor csomagok legkisebb 

építőegysége az akkumulátor cella. A cellák leginkább három formában léteznek: hengeres, 

prizmatikus és a tasak vagy más néven filter cellák (a 2. ábra felső része), ezen cellák rendeződnek 

modulokba és végül akkumulátor csomagokba (a 2. ábra alsó része):  
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2. ábra Akkumulátor cellák típusai és a csomagot felépítő részegységek 

A hengeres és a prizmatikus cellák kemény burkolattal rendelkeznek a tasak cellákkal szemben, 

ellenben tömegük is magasabb. A lítium-ion cellák feszültsége általában 2,5 V–4,2 V között 

mozog, függően a töltöttségi állapottól és a terhelési helyzettől. Mivel az elektromos járműveket 

mozgató motorok teljesítményszükséglete a megkívánt hatékonyság miatt 200 V és 800 V közé 

esik, ezért több száz sorba kapcsolt cellára van szükség az akkumulátor csomagban. A cellákat 

különböző méretű modulokba, vagy más néven csoportokba egységesítik gyakorlati okok miatt, 

így a végső akkumulátor csomag modulokból épül fel, a modulok pedig a cellákból. A teljes 

csomag modulokra osztása lehetővé teszi, hogy egység modulokból különböző fizikai méretű és 

paraméterű csomagokat állítsanak össze, különböző teljesítményigényű járművek számára.  

Az akkumulátor csomag a modulokon, így a cellákon kívül tartalmazza még a biztonságos 

üzemet felügyelő és irányító egységeket (Battery Management System – BMS) illetve a hűtésért 

és fűtésért felelő rendszert (Battery Thermal Management System – BTMS). Mindent figyelembe 

véve egy-egy ilyen csomag több száz kg tömeget is eléri. Az egész csomagnak zártnak kell lennie, 

kizárólag az arra kialakított és meghatározott módon üzemelő nyílásokon szellőzhet. A BMS és 

BTMS jelenleg közkedvelt és sokat kutatott területek, amelyekről bővebben a következő 

publikációkban olvasható: [10,38,39,67]. 

Fontos megjegyezni, hogy az általam használt akkumulátor és cella szó, dolgozatom teljes 

egészében egy elemet jelent, amely elektródákból (anód és katód), szeparátorokból, elektrolitból 

és cella tokozását jelenti. Több cella vagy rendszer esetén minden esetben feltüntettem, ha több 

elemet veszek figyelembe.  

2.2. Akkumulátor modellezés  

Az elektromos járművek (EV) elterjedésének egyik legfontosabb kérdés a hatótáv, ennek a 

pontos előrejelzése jelentős és kulcsfontosságú piaci tényező. Az EV hatótáv előrejelzése fejlett 

modellezési és becslési technikák alkalmazásával megvalósítható. Az akkumulátorok modellezése 

és a töltöttségi állapot becslési módszerei alapvető szerepet játszanak ezen a területen. Továbbá az 

akkumulátor biztonságos töltés/kisütés és a cellák optimális használatához is elengedhetetlen a 
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megfelelő modellek használata. A feladatot nagyban megnehezíti számos különböző típusú, 

gyártmányú és kialakítású cella is, amelyek eleve más-más célra lettek tervezve. Különféle energia 

és felhasználási igények miatt az energiatárolók tervezése és fejlesztése a mai napig igen 

problematikus feladat, ugyanis a fejlesztőknek számos specifikációs ponttal kell szembenézniük. 

Kulcsfontosságú szempont többek között az energiatárolók kapacitása, a kinyerhető teljesítmény 

maximuma, a cellák, illetve a cellapakk feszültségszintje, a maximálisan megengedhető tömeg és 

térfogat, valamint adott terhelési profil melletti megfelelő és biztonságos működés. Az 

akkumulátorok pontos diagnosztikája a használati környezetében sokszor nehezen kivitelezhető 

mivel ez csak mérések sorozatával állapítható meg. A cella szintű hiba diagnosztikához pedig nagy 

számú mérési adatra van szükség, amely során minden elemet külön-külön kell vizsgálni, ami idő 

és erőforrás igényes is. Továbbá a pontos előrejelzéshez különböző állapotú rendszerek 

diagnosztikája is szükséges [40].  

Az állapotuk meghatározásához és értelmezéséhez is a legkézenfekvőbb megoldás a különféle 

szakirodalmak áttekintése után a modellezési eljárások használata. Az irodalomban számos kutatás 

zajlik a különböző megközelítéssel az akkumulátorok modellezésére, kezdve az egyszerűbbektől 

az egészen összetettig [41-44]. Ezekből több megközelítést is megvizsgáltam [11,46-48]. A 

következő főbb kategóriák szerint csoportosíthatóak: matematikai modellek, az elektrokémiai 

modellek, az áramköri helyettesítő modellek [49,50], valamint ezek kombinációi [51]. Egy másik, 

szintén gyakori megközelítés szerint a modelleket fehér és szürke dobozos leírása bontani. Az 

akkumulátorokban lejátszódó elektrokémiai folyamatok pontos leírására a fehérdobozos 

modellezés szokás nevezni, amely során elektrokémiai egyenletrendszereket kell különféle 

szoftverekkel megoldani, ilyen például COMSOL multifizikális programcsomag. Ezzel a 

módszerrel cél az akkumulátor kapcsokon megjelenő villamos jelek, illetve az akkumulátor cella 

belsejében lejátszódó elektrokémiai folyamatok közötti kapcsolatok leírása. Ez a megközelítés 

viszont nem alkalmas on-line diagnosztikai felhasználásra, a modell és a számítások bonyolultsága 

miatt. Ezzel a megközelítéssel azonban pontosabb képet lehet várni az akkumulátor állapotáról 

(SOH). A másik megközelítés az úgynevezett szürkedobozos modell alkotás. Ez a fizikai alapú és 

a mesterséges intelligencia alapú modellek kombinálásából valósulhat meg. A modellezést pl. RC 

hálózatokon alapuló villamos helyettesítő képek alapján végezhető el. Szürke dobozos 

modellezésnél könnyebben megvalósítható a paraméter identifikáció kellő, nagyszámú mérési 

adat birtokában. On-line diagnosztikára azonban ez is csak korlátozottan alkalmas, mivel minél 

több időállandós a modell, annál gyorsabban nő a számítási igény is. A következő fejezetekben 

sorba veszem a különféle modellezési eljárásokat.  

2.2.1. Matematikai modellek 

Modellezési lehetőségek első csoportja a matematikai modellek tartoznak, amelyek 

lehetnek: analitikus vagy sztochasztikusak. Az analitikus modelleket különböző fizikai 

koncepcióra lehet használni. A közös bennük, hogy kevés egyenlettel írják le az akkumulátor 

tulajdonságait.  

Az analitikus modellek magasabb absztrakciós szinten írják le az akkumulátor működését, 

mint az elektrokémiai és az áramköri modellek. A disszertációmban a következő négy analitikus 

modell ismertettem: Peukert törvényen alapulót; A Peukert törvényen alapuló, de tovább bővített 

változatot (Rakhmatov és Vrudhula nevéhez fűződik); Rakhmatov és Vrudhula modell (amely 
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akkumulátorban lejátszódó diffúziós folyamatokat írja le); és a Manwell és McGowan kinetikus 

akkumulátor modelljét.  

A sztochasztikus modellek célja, az akkumulátor analitikus leírása, viszont a visszakúszást 

sztochasztikus folyamatként ábrázolni. A sztochasztikus modellek közül Chiasserini és Rao 

modelljét és annak a tovább fejlesztett változatait ismertettem.  

Peukert törvényen alapuló 

Az első vizsgált modell a Peukert törvény alapuló, amely élettartam előrejelzésére szolgálók 

közül a legegyszerűbb. Ez a megközelítés részben figyelembe veszi akkumulátor élettartama és a 

kisülési sebesség közötti nemlineáris összefüggést, viszont a visszakúszást figyelmen kívül 

hagyja. A Peukert törvénnyel az akkumulátor élettartamát a következő képlet szerint lehet 

meghatározni [52]: 

 𝐿 =
𝑎

𝐼𝑏
 (1) 

Ahol az L-az élettartamot, az I a kisütési áramot jelentik. Az a és b konstansokat mérésekkel lehet 

meghatározni. Ideális esetben az a megegyezik az akkumulátor kapacitásával. A b pedig egyenlő 

1-gyel. Gyakorlatban azonban ez az érték 1,2 és 1,7 között található. Hátránya ennek a modellnek, 

hogy csak konstans terhelésekre használható.  

Bővített Peukert törvényen alapuló  

Rakhmatov és Vrudhula ezt a modellt, kibővítette azzal, hogy náluk az I egy átlagolt értékkel 

van helyettesítve [53].  

 
𝐿 =

𝑎

⌊
∑ 𝐼𝑘(𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1)
𝑛
𝑘=1

𝐿 ⌋
𝑏 

(2) 

A következő ábrán egy példa látható a szakaszonként konstans kisütési profilra [49]: 

 
3. ábra Szakaszonként konstans kisütési profil 

Az eredeti cikkben szereplő képlet L-szerint egy implicit függvény volt a könnyebb áttekinthetőség 

érdekében átrendeztem az egyenletet: 
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𝐿 = (
𝑎
1
𝑏

∑ Ik(tk − tk−1)
n
k=1

)

𝑏
1−𝑏

 (3) 

A jelölések az (1) képlettel megegyezőek, annyi eltéréssel, hogy egy átlagolt kisütési áramot 

használ. A szakaszonként konstans kisütésben a 𝑡𝑘 az aktuális áram változás időpontja. A 

visszakúszás (recovery) ebben az esetben nincs modellezve.  

Rakhmatov és Vrudhula modell 

A tovább fejlesztett Peukert törvény után Rakhmatov és Vrudhula egy új analitikus 

akkumulátor modellt dolgozott ki, amely az akkumulátorban lejátszódó diffúziós folyamatokat írja 

le (egy dimenzióban). Amelynek a hossza: w, a C (x, t) a koncentráció t időben, az X (0, w) a 

távolság az elektródától. Az élettartam meghatározásának egyik módja, hogy: kiszámítják azt az 

időt, amely alatt az elektródán a sűrűség a teljesen üres szintig nem esik. Az egydimenziós 

diffúziós folyamatot Fick törvény írja le [53]: 

 −J(x, t) = D
∂C(x, t)

∂x
 (4) 

 
∂C(x, t)

∂t
= D

∂2C(x, t)

∂x2
 (5) 

Ahol a J (x, t) a fluxus, t időben és x pozícióban. A szakirodalomban analitikus megoldást kaptak 

Laplace transzformáció segítségével. Pontos levezetés nélkül, a fluxus közelítéssel együtt a 

végképlet a következő: 

 α = 2I√L

(

 1 + 2∑ (
10

m=1
e−
β2m2

L −
πe−

β2 m2

L

π − 1 + √1 + π
L

β2m2

)

)

  (6) 

Ezzel a képlettel meg lehet határozni az akkumulátor élettartalmát adott kisütési áramok mellett. 

Az α és β tesztelési (mérési) eredményekből lehet meghatározni. Az m értéke pedig egy végtelen 

számú tagból álló összeg első 10 tagjának az összege, amely a szakirodalom szerint már megfelelő 

approximációt ad 𝛼-ra [53]. 

Ha összehasonlítom ezt a modellt (Rakhmatov és Vrudhula modellt) és a kibővített Peukert-

formulát (mivel az tudja kezelni a változtatható terheléseket is) akkor a következő százalékos 

értékeket kapom: 

• Ezen modell szerint állandó terhelés mellett az átlagos hiba 3%-os, és a maximális hiba érték 

pedig: 6%.  

• A Peukert-képlettel számított hiba 14%, maximális hiba pedig 43%. 

A Peukert formula jól működik kis terhelésekre, viszont nagy terheléseknél hiba kimagaslóan nagy 

lesz. Ez a hiba abból adódik, hogy a Peukert-formula nem veszi figyelembe a regenerációt-vissza 

kúszást. 

Manwell és McGowan kinetikus akkumulátor modellje  

A negyedik analitikus modell Manwell és McGowan [54,55] kinetikus (KiBaM) 

akkumulátor modellje, amely kémiai kinematikai folyamatokon alapul. Ezen analitikus 



20 

 

matematikai modellnél, úgy van meghatározva az akkumulátor töltése, mint két folyadékkal töltött 

tartály [50]. A két tartály közül az egyik az elérhető kapacitás (jelölése: c), a másik pedig a kötött 

kapacitás (bound charge, jelölése: 1-c). Az elérhető kapacitás direktbe van kötve a terheléssel, 

közvetlen azt látja el elektronokkal. A kötött kapacitás pedig az elérhető kapacitás látja el.  

 
4. ábra Kinetikus akkumulátor modell  

Az ábrán a h1 paraméter adja meg az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét, az R0 

akkumulátor belső ellenállása, a k pedig a két tartály összekötésének a paramétere. A következő 

differenciálegyenletek adják meg, hogyan változik a töltés az egyes tartályok között. 

 

{
 
 

 
 𝑑𝑖
𝑑𝑡
= −𝐼 + 𝑘(ℎ2 − ℎ1); 𝑖 = ℎ1𝐶

𝑑𝑗

𝑑𝑡
= −𝑘(ℎ2 − ℎ1); 𝑗 = ℎ2(1 − 𝑐)

 (7) 

Amikor a terhelési áram: I megjelenik az akkumulátoron akkor a h1 paraméter gyorsan elkezd 

csökkeni. Különbség a h1 és a h2 között átfolyást okoz a tartályok között addig, amíg a h1 és a h2 

ki nem egyenlítődig újra. A KiBaM nagy savas akkumulátor rendszerekre lett kifejlesztve. A Li-

ion akkumulátorokra nem használható fel jól. Abban az esetben, ha az akkumulátor élettartalmát 

vizsgáljuk és nem az aktuális feszültséget a kisütés során, abban az esetben a jó választás ez a 

modell. További előnye, hogy a névleges kapacitást és a visszakúszást (regenerálódást) jól 

modellezi. 

Sztochasztikus modellek 

Az első sztochasztikus modell Chiasserini és Rao nevéhez fűződik [56]. Ez a típusú 

akkumulátor modell diszkrét idejű Markov-lánc elvén működik. A Markov folyamat [57] egy 

emlékezet nélküli folyamat, csak a jelenlegi állapot használja fel és abból meg tudja jósolni a 

jövőbelit, nincs szükség arra, hogy tudják az egész folyamatot. Ez a módszer véletlenszerű 

rendszer modellezésére használható. 
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5. ábra Az első sztochasztikus modell 

Ebben a modellben N+1 állapot van, a számozás 0-tól N-ig történik. A számok az elérhető töltési 

egységeket (units) jelentik. Az N szám az folyamatos használat mellett elérhető töltést jelenti. 

Minden időlépésnél a kisütés valószínűsége a1 = q, a töltés valószínűsége pedig: a0 = 1−q. Az 

akkumulátor 0 állapotban üresnek tekinthető. Teljesen feltöltött pedig T állapotban lesz. Ez a T 

megegyezik az akkumulátor elméleti maximális kapacitásával (T > N). 

Ezt a fajta modellt a későbbiekben bővítették. A második változatnál már egy időlépésben 

több töltési egység is felhasználható, maximálisan M, (M ≤ N). Ezzel a megoldással, nagyobb 

energiafelhasználás is modellezhető. További újítás, hogy nem nulla valószínűséggel tartózkodik 

ugyanabban az állapotban.  

A modell tovább pontosításának érdekében a harmadik verzióban állapot függővé tették. 

Ennél a megoldásnál, amikor kevesebb töltési egység elérhető (jobban tele van az akkumulátor) a 

visszakúszás (recovery) valószínűsége kisebb. Az állapotfüggőség után a következő lépés a 

modellt fázisfüggővé tenni. A fázis szám (függvény) azt jelöli, hogy hány töltési egység lett 

felhasználva. Abban az esetben, ha több töltési egység fel lett használva, akkor az a fázis számát 

növeli a visszakúszás valószínűségét (recovery) pedig csökkenti. Az ábrán a kibővített állapot 

átmeneti diagram látható:  

 
6. ábra Kibővített sztochasztikus modell  

Az ábrán szereplő qi összes kisütés valószínűsége (teljes lemerítés valószínűsége). Az akkumulátor 

alap esetben: pj (f) valószínűséggel vált állapotot, rj (f) valószínűséggel marad ugyanabban az 

állapotban. A visszakúszás valószínűsége: j állapotban és f fázisban a következő: 

 𝑝𝑗(𝑓) = 𝑞0𝑒
(𝑁−𝑗)𝑔𝑁−𝑔𝐶(𝑓) (8) 

A gN és gC (f) az akkumulátor visszakúszási tulajdonságától függ (belső ellenállás). Az átmeneti 

valószínűségek megfelelő beállításával lehet különböző terheléseket modellezni. Hátránya 
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viszont, hogy nem lehet ellenőrizni a sorendet, hogy pontosan mikor, melyik átmenet lett 

használva. Ezért ezzel a módszerrel nem lehet jól modellezni állandó terhelések akkumulátor 

élettartamára gyakorolt hatását.  

A Chiasserini és Rao főbb kutatási eredménye az erősítési tényező (G-gain) meghatározása. 

Ennek a meghatározási módja, hogy a konstanst kisütést az impulzusos kisütéshez viszonyítják. 

Az erősítési tényezőt a következőképpen határozták meg: G = m/N. Ahol az m az átvitt csomagok 

száma. A G pedig számítható annak a függvényében, hogy adott időintervallumon belül mennyi 

az érkező csomagok átlagos száma. (Az N értéke változhat 3–50 között). 

Az erősítés növekszik, amikor a terhelés csökken, mivel ilyenkor a visszakúszás valószínűsége 

nagyobb. A modell végleges változata használható Li-ion akkumulátorokhoz is, az N értéke ebben 

az esetben 2 × 106, a fázis pedig 3. Az így kapott Markov lánc 6 × 106 állapotú.  

Az eredeti KiBaM modellt [54,55] ólom savas akkumulátorok fejlesztették ki, ennek a 

sztochasztikus változatát pedig, Ni-MH akkumulátorokhoz [58]. Ahhoz, hogy alkalmas legyen, 

más akkumulátorok modellezéséhez pár módosítást végre kell hajtani. Elsőként egy plusz h2 

faktort hozzá kell adni a két tartályhoz. A bővített képlet a következő: 

 
𝑑𝑦

1

𝑑𝑡
= −𝐼 + 𝑘𝑠ℎ2(ℎ2 − ℎ1) (9) 

 
𝑑𝑦

2

𝑑𝑡
= −𝑘𝑠ℎ2(ℎ2 − ℎ1) (10) 

Ezzel a módosítással azt érik el, hogy a visszakúszás kisebb, ha kevesebb töltés maradt az 

akkumulátorban. A másik bővítés a sztochasztikus modellből, annak a lehetősége, hogy nincs 

visszakúszás. Az akkumulátor viselkedését diszkrét idejű tranziens Markov folyamatként kezeli. 

A Markov lánc állapotait három állapottal jelöli: (i, j, t). Az i és j paraméterek a diszkretizált szintje 

a rendelkezésre álló töltésnek és a kötött töltésnek (tartálynak), t pedig az áram nélküli szakasz 

hossza. Ez annak a száma ahány időlépés eltelt az óta, amióta utoljára áram folyt az akkumulátoron 

(utolsó használat). 

 
7. ábra Sztochasztikus KiBaM 

Az átmeneti diagram egy része látható az ábrán. Amelyet a következő egyenletekkel írhatók le: 

 (𝑖, 𝑗, 𝑡) {

(𝑖 + 𝑄, 𝑗 − 𝑄, 𝑡 + 1)
(1, 𝑗, 𝑡 + 1)

(𝑖 − 𝐼 + 𝐽, 𝑗 − 𝐽, 0)
 (11) 

• Az első két egyenlet azon időlépéseknek felel meg amikor az áram nulla.  

• A pr− valószínűséggel az akkumulátor visszakúszik, Q töltésnyi egységig. A pnr− 

valószínűséggel nincs visszakúszás. 

• A pr és a pnr nagysága a t terheletlen időtől (üresjárási áram) függ.  
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• A harmadik egyenlet írja le az időlépéseket, amikor áram folyik az akkumulátoron.  

• qI− valószínűséggel, I töltési egység meríti az elérhető töltési tartályt, és ugyanebben a 

pillanatban J töltési egység átfolyik a kötött tartályból az elérhetőbe. 

• A qI valószínűségek a terhelési görbéből adódnak.  

• Mivel qI egyenlő minden állapotban, ezzel a modellel nem lehet meghatározni, hogy milyen 

sorendben folyt áram az akkumulátoron. 

2.2.2. Elektrokémiai modellek 

Az elektrokémiai modelleknek számos verziója létezik, amelyet elsők között Newman és 

csoportja fejlesztett ki [59,60]. Ezt a megközelítést leginkább az akkumulátorok fizikai tervezése 

során szokták felhasználni a jobb tervezési szempontok eléréshez [61-63], mivel teljes körű 

információt nyújtanak az akkumulátor belső elektrokémiai dinamikájáról. Aligha kétséges, hogy 

a jól megtervezett elektrokémiai modellek a legpontosabbak az összes akkumulátor modell közül, 

mivel mikroszkópos skálán magyarázzák a legfontosabb reakciókat.  

A nagy pontosság elérésnek a céljából ezen típusú modellek számos parciális 

differenciálegyenletet (PDE) tartalmaznak. Ezek az egyenletek leírják a cellában lejátszódó 

elektrokémiai reakciókat. Például a Fick diffúziós törvényt használják az elektródák és 

elektrolitok-koncentráció eloszlásának a meghatározására. Ohm törvényét pedig az elektrolit- és 

elektródapotenciálok kiszámítására [9]. A következő ábrán a Li-ion cellák egyszerűsített 

elektrokémia vázlata látható [64]:  

 

8. ábra Elektrokémiai modell  

Az ábrán a kisütés során a szilárd (LixC6) részecskék belsejében lévő lítiumionok diffundálnak a 

felületre, ahol reakcióba lépnek és a szilárd fázisból átjutnak az elektrolit oldatba. A pozitív töltésű 

ionok diffúzió és migráció útján az elektrolit-oldaton keresztül átjutnak a pozitív elektródáig, ahol 
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reakcióba lépnek és fém-oxid részecskékbe illeszkednek. A negatív elektródán keletkező 

elektronok a pozitív oldalon elnyelődnek, azonban útjukat a szeparátor (elválasztó) réteg 

akadályozza így ellentétes irányban a terhelésen, külső áramkörön keresztül jutnak el [64]. A töltés 

és kisütés során fellépő reakciók a következők (az MO- utal a fém-oxidra): 

𝐿𝑖1−𝑦 −𝑀𝑂 + 𝑦𝐿𝑖
+ + 𝑦𝑒−

𝑘𝑖𝑠ü𝑡é𝑠
↔    
𝑡ö𝑙𝑡é𝑠

 𝐿𝑖𝑀𝑂 a pozitív elektródán (12) 

L𝑖𝐶6
𝑘𝑖𝑠ü𝑡é𝑠
↔    
𝑡ö𝑙𝑡é𝑠

 𝑥 𝐿𝑖+ + 𝑥 𝑒− + 𝐿𝑖1−𝑥𝐶6 a negatív elektródán (13) 

A 8. ábrán látható cellában lezajló elektrokémia kinetikai és átviteli jelenségekhez tartozó nem 

lineáris differenciál-algebrai egyenletei a következő táblázatban vannak összegezve [65]: 

2. táblázat 1D elektrokémiai modell egyenletek: 

Fizikai és 

kémiai 

mechaniz

musok: 

Egyenletek: Szám: Peremfeltételek: 

Szilárd 

fázis: 
𝜕

𝜕𝑡
𝐶𝑠 −

1

𝑟²

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟²𝐷𝑠

𝜕

𝜕𝑟
𝐶𝑠) = 0 

(14) 
𝐷𝑠

𝜕

𝜕𝑟
𝐶𝑠|𝑟=0  = 0 

𝐷𝑠
𝜕

𝜕𝑟
𝐶𝑠 |𝑟=𝑅𝑠  =

𝑗𝐿𝑖

𝑎𝑠𝐹
 

Elektrolit 

fázis: 

𝜕

𝜕𝑡
𝜀𝑒𝑐𝑒 −

𝜕

𝜕𝑥
(𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒

𝜕

𝜕𝑥
𝑐𝑒) − (1 − 𝑡+)

𝑗𝐿𝑖

𝐹
= 0 

(15) 
𝜕

𝜕𝑟
𝐶𝑒 |𝑥=0  =

𝜕

𝜕𝑥
𝐶𝑒 |𝑥=𝐿  = 0 

Szilárd 

fázis 

(töltés): 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜎𝑒𝑓𝑓𝑛

𝜕

𝜕𝑥
𝜑𝑠) − 𝑗𝐿𝑖 = 0 (16) 

−𝜎𝑒𝑓𝑓𝑛
𝜕

𝜕𝑥
𝜑𝑠 |𝑥=0 = −𝜎𝑒𝑓𝑓𝑛

𝜕

𝜕𝑥
𝜑𝑠| 𝑥=𝐿

=
𝐼

𝐴
 

𝜕

𝜕𝑥
𝜑𝑠|𝑥=𝛿−  =

𝜕

𝜕𝑥
𝜑𝑠|𝑥=𝐿−𝛿+  = 0 

Elektrolit 

fázis 

(töltés): 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑒𝑓𝑓

𝜕

𝜕𝑥
𝜑𝑒) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑒𝑓𝑓𝐷𝑙𝑛𝐶𝑒) + 𝑗

𝐿𝑖

= 0 

(17) 
𝜕

𝜕𝑥
𝜑𝑒|𝑥=0  =

𝜕

𝜕𝑥
𝜑𝑒|𝑥=𝐿  = 0 

Elektroké

miai 

kinetika: 

𝑗𝐿𝑖 = 𝑎𝑠𝑖0 {𝑒𝑥𝑝 (
𝛼𝑜𝑥𝐹

𝑅𝑇
(𝜑𝑠 − 𝜑𝑒 − 𝑈))

− 𝑒𝑥𝑝(−
𝛼𝑟𝑒𝑑𝐹

𝑅𝑇
(𝜑𝑠 − 𝜑𝑒

− 𝑈))} 

(18)  

Alapvetően a szilárd fázisban lévő Li koncentrációi 𝐶𝑠 és 𝐶𝑒 az elektrolitban található 𝐿𝑖+ értéket 

a (13) és (14) egyenlet adja. A töltésmegőrzés (15) és (16) egyenlet lehetővé teszi a két fázis 𝜑𝑠 és 

𝜑𝑒 és potenciáljának kiszámítását az egyes elektródákban. Az elektrokémiai kinetikát a Butlere 

Volmer-egyenlet modellezi (17) [59].  

A szakirodalom számos további példát tartalmaz az elektrokémiai akkumulátor 

modellezésre, viszont a többsége közvetlenül nem alkalmazható elektromos járművekben tervezett 

alkalmazásokhoz ezért a későbbiekben elektrokémiai akkumulátorok egyszerűsített csoportjával 
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foglalkozom. Az elektrokémiai modelleket akár termikus egyenletekkel is kombinálhatóak [66]. 

Az ilyen típusú modellek nagyon részletesek és nagyon jó minőségűek, viszont egyszerűsítések 

nélkül csak hatékony számítási eszközökkel és módszerekkel oldhatók meg. Ilyen jellegű 

modellezésre és szimulációkra például a COMSOL program alkalmas.  

2.2.3. Áramköri vagy villamos modellek 

Az elektrokémiai modellek összetettsége és nagy számítási igényei miatt a közelmúltban 

kialakult egy másik megközelítés az úgynevezett elektromos áramkör-modellezés vagy ekvivalens 

áramkör-modellezés (ECM). Ezen típusú modellek feszültségforrásokból, ellenállásokból és 

kapacitásokból épülnek fel és próbálnak egyensúlyt teremteni a komplexitás és a pontosság között, 

hogy akár beágyazott rendszerekben is felhasználhatóak legyenek [67]. Az ECM modellezés az 

egyik legelterjedtebb akkumulátor modellezési módszer, főleg az EV alkalmazásokhoz [29]. Az 

EC modellek pontossága az elektrokémiai és matematikai modellek között van (körülbelül 1%-

5%-os hiba) [68]. Az ólomsavastól kezdve a Li-ion akkumulátorig sokféle villamos akkumulátor 

modell létezik. Legtöbbjük az alábbi három kategóriába sorolható: Thevenin [69-72], impedancia 

[73,74] és üzemidő alapú modell [75]. A következő ábrán a különböző típusú villamos modellek 

láthatóak:  

 
9. ábra A különböző típusú villamos modellek 

A Thevenin alapú villamos modellek egy soros R illetve RC tag(ok) segítségével ábrázolják 

az akkumulátorok tranziens viselkedését a különböző terhelések során meghatározott töltöttségi 

szinten (SOC). Az üresjárati feszültség modellezésére pedig feszültséggenerátort alkalmaznak. 

Előnyük, hogy a legegyszerűbb áramköri modellek, hátrányuk, hogy a nyitott áramköri 

feszültséget konstansnak feltételezik. A modell továbbfejlesztett változatai már alkalmasak 



26 

 

lehetnek a töltöttségi szint pontos meghatározására, ehhez viszont további elemekkel kell bővíteni 

az alapkoncepciót. A Thevenin alapú villamos modellek tehát könnyen bővíthetők ezáltal 

alkalmasak lehetnek az általam meghatározott célok teljesítésére. A következő publikáció 

összefoglalja különböző típusú Thevenin modelleket [76]. További RC-hálózatok hozzáadása az 

akkumulátor modelljéhez javíthatja annak pontosságát, de növeli a komplexitást is. Tehát 

kompromisszumra van szükség, ha a számítási igény fontos. Későbbiekben részletesen bemutatom 

a különböző verziókat.  

Az impedancia alapú villamos modellek az akkumulátor váltóáramú ekvivalens modelljét 

határozzák meg frekvenciatartományban, amelyhez az impedancia spektroszkópiát (EIS) 

használnak fel. Váltakozó feszültséget vezetnek a rendszerre és mérik az áramot az impedancia 

azon a frekvencián történő kiszámításához. A teszt során az elektrokémiai rendszernek állandó 

állapotban kell lennie. A bemenet amplitúdójának kicsinek kell lennie a nemlineáris hatások 

elkerülése érdekében. A kisebb áramokat viszont a zajok elrejthetik. Az AC bemenet frekvenciája 

a teszt során lassan változik, egészen kicsitől nagyon nagy értékig, és az impedancia spektrumot 

ábrázoljuk a frekvencia függvényében. A következő ábrán látható erre egy példa:  

 
10. ábra Az impedancia változása különböző frekvenciákon 

A rendszer impedanciáját a következő egyenlet adja meg: 

 
𝑍𝑒 = 𝑅0 +

𝑅1
1 + 𝑗𝜔𝑅1𝐶1

 (19) 

ahol j a képzetes szám, ω a frekvencia, a további paraméterek pedig a 10. ábráról leolvashatóak 

(bal felső sarok). Ezt a képletet könnyen össze lehet hasonlítani az EIS tesztek során kapott 

diagramokkal, így a modell paraméterei az elméleti és a kísérleti adatok megfelelő illesztésével 

érhetők el. 

Fontos megjegyezni, hogy a paramétereket állandósult állapotban kapjuk meg, ami fix töltöttségi 

szintet (SOC), hőmérsékletet jelent, ezért a vizsgálni kívánt területen meg kell ismételni a 

méréseket [9,77,79]. Az EIS tesztek során használt egyik általános elektromos áramköri modell 

John Edward Brough Randles javasolta 1947-ben [80].  

A harmadik kategória az üzemidő alapú villamos modellek. Ezen típusú modellek komplex 

áramköri hálózattal szimulálják az akkumulátorok üzemidejét, valamint az állandó terhelésre 
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kapott feszültség választ SPICE-kompatibilis emulátorokban [75,81]. Hátrányuk, hogy változó 

terhelés során növekszik a pontatlanságuk. A 9. ábrán alsó részén látható az üzemidő alapú 

villamos modell. 

2.2.4. Modellezéssel kapcsolatos eredmények összegzése  

Az irodalomban a kémiai energiatárolók modellezésére változatos megoldások születtek, 

amelyekről összeségében megállapítható, hogy nem egyszerű feladat. Általánosan a modellek 

vagy bonyolult elektrokémiai egyenleteket tartalmaz vagy pedig pontos kisütési görbéket és 

paramétereket igényelnek, amely csak mérési eredmények alapján határozható meg. Ezért a 

legtöbb esetet egyszerűsített, az alkalmazási céloknak megfelelően kialakított modellt használnak. 

A három leggyakoribb megközelítést áttekintve a következő megfigyeléseket tettem: 

• A matematikai akkumulátor modellt vizsgálva a Peukert formula szerinti modell a 

legegyszerűbb, de csak álandó terhelések mellett használható. Chiasserini sztochasztikus 

modellje korlátozott, csak a visszakúszási hatásra összpontosít. KiBam és Rakhmatov 

modellje már figyelembe veszi a kapacitást és a visszakúszást is. Mind a két eset 2 

differenciálegyenlettel írja le az akkumulátor modellt és mind a két modellel lehet 

akkumulátor élettartalmat számítani egy szakaszonként konstans áramprofillal. Továbbá a 

KiBaM az akkumulátort egy sokkal intuitívabb módon írja le. Ez teszi a KiBaM-ot 

előnyösebbé, mint Rakhmatov modell. Azonban a KiBaM savas akkumulátorokhoz 

tervezték és több változtatás is szükséges, hogy lítium akkumulátorhoz használható legyen. 

Mivel valós járműves használathoz is felhasználható, könnyen átalakítható és nagy 

pontosságú modellt szeretnék létrehozni, ezért ez a csoportot a későbbiekben elhanyagoltam. 

• Az elektrokémiai modellek a legpontosabb modellek, de az így vizsgált rendszerek 

összeköttetésben állnak időben változó, térbeli parciális differenciál egyenletetekkel és ezek 

szimulációja több napig is eltarthat (komplex numerikus algoritmusok). Továbbá szükséges 

beszerezni akkumulátor specifikus (gyártói) információkat, amelyek technológia 

tulajdonjogi problémákban ütközhetnek. (A gyártó nem biztos, hogy kiad.) A nagy 

pontosságuk miatt ezek a modellek kiválóan felhasználhatók a kísérleti adatok kiegészítésére 

más modellek kiértékeléséhez. Az elektrokémiai modellek egyik előnye a valós adatokkal 

szemben, hogy a belső állapotok teljes mértékben megfigyelhetők, lehetővé téve a „virtuális 

méréseket” a gyakorlatban nem mérhető mennyiségekre [9]. 

• A villamos modellek közül az impedancia alapúak illesztése bonyolult, komplex és nem 

intuitív, valamint csak meghatározott töltöttségi szinten (SOC) és hőmérsékleten 

működőképes. Továbbá nem alkalmazható az egyenáramú viselkedés meghatározására sem 

[68]. Mivel szimulációra leginkább a villamos modellek közül a Thevenin alapú modellek 

alkalmasak, emellett a szakirodalomban széles választékban megtalálhatóak az egyszerűtől 

kezdve a komplex kibővített változatokig, ezért ezt a típust választottam. A továbbiakban 

ezen modellek bemutatása és felhasználási lehetőségei következnek. 

2.2.5. A Thevenin alapú modellek összehasonlítása  

A szakirodalom tanulmányozása során megfigyeltem, hogy a különböző publikációk más és 

más jelöléseket használnak és máshogyan nevezték el az egyes paramétereket. Az általános modell 

készítése során viszont fontos szempont, hogy minél jobban összhangban legyen a különböző 
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elnevezésekkel és ezáltal könnyen adoptálható, összehasonlítható legyen. A 3. táblázat 

összefoglalja 9 publikáció, 9 áramköri akkumulátor modelljét. A táblázat első oszlopa a modell 

számát jelöli, zárójelben pedig a forrás publikáció hivatkozást. Az egyes modellek jelölései a 

táblázatban is megtalálhatóak könnyebb értelmezhetőség érdekében.  

3. táblázat Akkumulátor modellek a különböző publikációkban 

1 - 

[83] 

 

Ri ohmos ellenállás; Rt1 és 

a Cd1 a töltésátadási 

ellenállás és a határfelületi 

kondenzátor az első 

elektródán; Az Rt2 és a Cd2 

a töltésátadási ellenállás és 

a határfelületi kondenzátor 

a második elektródán. 

2 – 

[84] 

 

I = terminál áram, V = 

terminál feszültség, VOC – 

nyitott áramköri 

feszültség, V0- a 

termodinamikai 

feszültség, VH a feszültség 

hiszterézist része,  

Rohm = ohmikus ellenállás, 

Rct = töltésátadási 

ellenállás, 

Cdl = duplaréteg kapacitás, 

Rdiff = diffúziós ellenállás, 

Cdiff = diffúziós kapacitás 

3 - 

[85] 

 

Rp- önkisülési sebessége, 

R12 and C12 dupla réteg 

kapacitás, R01 a teljes 

ohmikus ellenállás, Rlong- 

kis áramú ellenállás  

4 - 

[86] 

 

Nincs meghatározva. 
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5 - 

[87] 

 

E - elektrodinamikus erő, 

R3- ohmikus ellenállás, R2, 

C2- rövid időállandójú 

rész, R1, C1- hosszú 

időállandó rész. 

6 - 

[88] 

 

RC - töltés átvitelt, az 

elektróda/ elektrolit 

felületén D index és a K 

index pedig az aktív 

anyag csökkenése, RI – 

ohmikus ellenállás, L – 

induktivitás 

7 - 

[89] 

 

RS- egyenáramú ellenállás, 

Cb - akkumulátor 

kapacitása, Rd - önkisülési 

ellenállás, a rövididő 

összetevők a R(short) és 

C(short), a hosszúidő 

összetevők pedig a R(long) 

és C(long)  

8 - 

[90] 

 

Ri- soros ellenállás, RC pár 

dupla réteg és diffúziós 

ellenállások és 

kondenzátorok 

9 - 

[91] 

 

RTS-CTS rövid időállandójú 

komponensek, RTL és CTL 

hosszú időállandójú 

komponensek, CCAP - 

akkumulátor kapacitása, 

RS belső ellenállás 



30 

 

A modellek a legtöbb esetben hasonlóak, azonban jelölésekben nagy eltéresek figyelhetőek meg. 

A Hans-Georg Schweiger és társai publikációja [83] szerint az Ri ohmos ellenállás, amely függ a 

cella és a cellák közötti kapcsolatoktól, kötésektől, az elektródák anyagától, elektrolittól, az 

akkumulátor töltés szintjétől (SOC), az akkumulátor használat idejétől (SOH) és a külső 

hőmérséklettől. Az Rt1 és a Cd1 a töltésátadási ellenállás és a határfelületi kondenzátor az első 

elektródán. Az Rt2 és a Cd2 a töltésátadási ellenállás és a határfelületi kondenzátor a második 

elektródán. A GM kutatás és fejlesztésében Mutasim Salman és társai [84] hasonló 

elnevezéssekkel, de más jelölésekkel dolgozik, valamint a VOC két részre bontja V0-ra, ami a 

termodinamikai feszültség és VH elnevezésűre, ami pedig hiszterézist adja meg. Az ohmos 

ellenállások: Rohm, Rct, Rdiff, a kondenzátorok pedig: Cdl, Cdiff. Eltérés még, hogy a második 

komponenst diffúziós ellenállásnak és kondenzátornak nevezik. A harmadik modellben [85] 

használt jelölések: Rp, Rlong, R12, Clong, C12. A szerzők szerint az Rp modellezi az önkisülési 

sebességet, amely az elektrolit vezetőképességéhez kapcsolódik, valamint a töltésállapot 

előrejelzésében van fontos szerepe, ha a cella hosszú ideig nincs használatban. Továbbá a cikk 

szerint az Rlong értéke az kis áramú és alacsonyfogyasztású eszközök akkumulátor modellezése 

során hasznos. Az R12 és C12 segítségével pedig a kétrétegű kapacitást és a reakció kinetikáját 

modellezik. A Zhihao Yu és társai által készített publikációban [86] a paraméter elnevezések 

nincsenek külön megadva, viszont egy táblázatban összefoglalják a különböző töltöttségi szintek 

paramétereit:  

 
11. ábra A lithium-ion akkumulátor paraméter meghatározása 

A következő táblázatban a 11. ábrán megjelölt pontok Seg1, Seg2 és Seg3 pillatatok paramétereit 

tartalmazza. A felhasznált cellaként lithium-ion battery (LIB) jelöltést használták.  



31 

 

4. táblázat Paraméter adatok 

 
A publikáció előnye, hogy 3 időpillanatban számított paraméter értéket is feltüntették, a legtöbb 

publikáció ezt nem tartalmazza. A következő cikkben [87] az E jelzi az elektrodinamikus erőt, 

amely akkumulátor SOC szintjével van kapcsolatban. Az R2 és C2 a dinamikus karakterisztikák 

gyorsan változó összetevőért felelősek, az R1 és C1 pedig a lassú változásért. A következő a modellt 

Ralf Benger és társai készítették [88], amelyben ЕCD (equivalent circuit diagram) rövidítéssel lett 

bevezetve, a belső ellenállás Ri, a nyitott áramköri feszültség (OCV) U0. Az induktivitás hatása L 

ezen alkalmazás szempontjából elhanyagolható volt a viszonylag lassú áramváltozás miatt. Ebben 

az esetben is két RC körrel modellezik az töltés átvitelt, az elektróda/ elektrolit felületén D index 

és a K index pedig az aktív anyag csökkenése során fellépő feszültség csökkenés. A több esetben 

már hivatkozott Abbas Fotouhi és társai munkájából [9] érdemes kiemelni az összefoglalást és 

átjárást a matematikai, elektrokémiai és villamos modellek között. A következő ábrán a különböző 

modellezési lehetőségek paraméter elnevezései láthatóak:  

 
12. ábra Paraméter elnevezések  

A Bong G. Kim és társai [89] a következő jelölések használja: Rs az egyenáramú ellenállás, Cb az 

akkumulátor kapacitása, Rd az önkisülési ellenállás, a rövididő összetevők a R(short) és C(short), 

a hosszúidő összetevők pedig a R(long) és C(long). Továbbá érdemes megemlíteni, hogy a 

kutatásukban vizsgálták az ellenállás változását a töltöttségi szint és különböző hőmérsékletek 

függvényében. A Seongjun Lee és társai [90] egy egyszerűbb modell mutatnak be, ahol a Ri a 

soros ellenállás, RC pár pedig töltésátadás, dupla réteg és diffúziós ellenállás és kondenzátor. A 

cikkben konkrét paraméter értékekkel dolgoznak, amelyek a következők: Ri=0.041 Ω; Rd=0.039 

Ω; Cd=1058 F. Az utolsó kiemelt modell Michael Knauff és társai készítették [91], az általuk 

bevezetett jelölések a következők: RS, RTS, RTL, RCS, RCL. Az akkumulátor kapacitása CCAP. A több 

megközelítést, jelölési rendszert és paraméter értelmezést áttekintve, végül az utolsó cikkben 

feltüntettet szerint építettem fel az általam kiválasztott modellt.  
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2.2.6. A modell kiválasztás folyamata és szempontjai 

A Thevenin alapú akkumulátor modellek legegyszerűbb változata az egy időállandós (One 

Time Constant) modell, amelyet ideális feszültségforrásból (VOC), belső ellenállásból (RS) és egy 

párhuzamosan csatlakoztatott RC párból épül fel. A terhelés vagy töltés során fellépő ugrásszerű 

változást, dinamikus karakterisztikát az RC taggal modellezhető. A polarizációs jelenség miatt 

először a cellafeszültség ugrás után exponenciális jelleggel áll be egy végső üresjárási értékre. Az 

akkumulátor üresjárási feszültségéért felelős feszültségforrás VOC, az RSeries ellenállás 

(későbbiekben Rs) pedig a terhelés esetén fellépő feszültségesést valósítja meg.  

 
13. ábra Egy időállandós modell 

Az akkumulátor tranziens viselkedéséért az RTransient_S (későbbiekben RTS) ellenállásból és 

CTransient_S (későbbiekben CTS) kondenzátorból álló tag felelős, a rajtuk eső feszültség pedig URC1. 

A modell működést leíró egyenletek: 

 𝑉𝑅𝐶1̇ = −
1

𝑅𝑇𝑆𝐶𝑇𝑆
𝑉𝐶1 +

1

𝐶𝑇𝑆
𝐼𝐵𝑎𝑡𝑡 (20) 

 𝑉𝐵𝑎𝑡𝑡 = −𝑉𝑂𝐶 − 𝑅𝑆𝐼𝐵𝑎𝑡𝑡 − 𝑉𝑅𝐶1 (21) 

Az két időállandós (Two Time Constant) modell, amely a szakirodalomban rövidítve TTC néven 

használ. Valójában az egy időállandós modell bővítését jelenti, egy sorosan csatlakoztatott 

párhuzamos RC taggal. Az újabb RC tag bevezetésének a célja a feszültség ugrás utáni folyamat 

két részre való bontása. A következő ábrán a bővített változat látható:  

 
14. ábra Két időállandós modell 

Az ábra bal oldalán a villamos helyettesítőkép, jobb oldalról pedig a terhelés során bekövetkező 

folyamat látható. A TTC megközelítés szerint, a terhelés során fellépő jelenség felbontható először 

egy meredekebb, kisebb időállandóval leírható (Short Time Constant), majd egy laposabb, 

nagyobb időállandójú (Long Time Constant) exponenciális görbével. Az elektrokémiai 

polarizációt kisebb időállandójú tag, a koncentrációs polarizáció jelenségét pedig a nagyobb 

időállandóval leírható folyamat adja meg [82]. Az akkumulátor tranziens viselkedésének a hosszú 

időállandójú ellenállásának az ellenevezése az RTransient_L (későbbiekben RTL) és kondenzátor pedig 
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CTransient_L (későbbiekben CTL). A modell működést leíró egyenletek, első tagja a (20) egyenletből 

származik, a többi elem pedig a következő:  

 𝑉𝑅𝐶2̇ = −
1

𝑅𝑇𝐿𝐶𝑇𝐿
𝑉𝐶2 +

1

𝐶𝑇𝐿
𝐼𝐵𝑎𝑡𝑡 (22) 

 𝑉𝐵𝑎𝑡𝑡 = −𝑉𝑂𝐶 − 𝑅𝑆𝐼𝐵𝑎𝑡𝑡 − 𝑉𝑅𝐶1 − 𝑉𝑅𝐶2 (23) 

A következő ábrán a tovább bővített Thevenin alapú akkumulátor modell látható, amely már 

figyelembe veszi az akkumulátor élettartamát is:  

 
15. ábra Bővített TTC modell 

Az ábra bal oldalán egy kondenzátor (CCapacity) és egy áramforrás, amelyek futásidejű modellekből 

öröklődnek, modellezik az akkumulátor kapacitását és üzemidejét. Az RSelf-Discharge önkisüléses 

modellezésére szolgál, amely azt az energiaveszteséget jelenti, amely akkor jelentkezik, ha az 

akkumulátort hosszú ideig tárolják. Az önkisülés mértékére legjobban a tárolási hőmérséklet és 

ciklusszám van hatással [92]. Az RC hálózat, hasonlóan a Thevenin-alapú modellekhez a tranziens 

jelenségeket modellezi. Ez a módszer segítségével már lehetséges az akkumulátor öregedését, 

ciklus számát, önkisülését és akár a hőmérsékleti hatásokat is beépíteni a modellbe.  

Belátható, hogy ez a megközelítés segítségével a kezdeti egyszerű modell tovább bővíthető és 

pontosítható. Esetemben első körben az élettartam befolyásoló tényezőket elhanyagoltam, mivel a 

célom egy általános modell, összefüggés megtalálása volt a különböző típusú akkumulátorok 

dinamikus terhelése során. Ezért a választásom a TTC modellre eset, amelyet több különböző 

hőmérsékleten vizsgálok. Viszont a dolgozat folytatásaként az általam elkészített modell könnyen 

tovább bővíthető.  

2.3. A lítium-polimer akkumulátor alakváltozása  

Az általános nézőpont szerint az akkumulátor térfogata állandó marad a mindennapi 

használat során. Azonban a valóságban ez nem igaz, a lítium-polimer akkumulátorok méretben 

dinamikusan változnak. Az akkumulátorok általában töltés közben tágulnak és összehúzódnak 

kisütés során. Az átlagos használat során a cellák vastagsága három okból változhat: 

• A befogadó anyagok tágulása és összehúzódása a lítium interkaláció miatt. 

• Az elektróda térfogatának növekedése, visszafordíthatatlan reakciók miatt. 

• A nyomváltozás a cellaholtérben, amely függ az akkumulátor típusától és kialakításától.  
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A lítium akkumulátorok tartalmaznak pozitív elektródát, negatív elektródát és elektrolitokat. A 

kisütés során a pozitív lítium-ion a negatív elektródából indulva (általában grafitból) mozog, és a 

pozitív elektródába (általában lítium-oxid) jut el az elektrolit oldaton keresztül (szilárd vagy 

folyékony szerves oldószer). A töltés során ezen eljárás ellentéte játszódik le, ezért 

visszafordítható folyamatnak nevezhető [93-96]. 

 
16. ábra Lítium-ion elemek töltési és kisütési mechanizmusa 

Ezt az eljárást a kémiában interkalációnak hívják, amely az ionok visszafordítható befogadó 

folyamata a réteges szerkezetben. Az interkaláció arra utal, hogy a Li-ionok beépülnek a szilárd 

fázisú, réteges szerkezetű elektródanyagba. Tehát a töltés során az ionok mozognak az 

elektródába, a fordított folyamat során pedig, az ionok visszahúzódnak az elektródából. Fontos 

megjegyezni, hogy a lítium akkumulátorok közötti interkaláció jellemzően a töltés és a kisütés 

során történik, nem pedig az üresjárási állapotban vagy az akkumulátor lemerülésénél. A 

következő ábrán a tasakos típusú akkumulátorok szerkezeti felépítése látható:  

 
17. ábra A tasak típusú lítium-ion akkumulátor vázlata 
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Azonban az akkumulátorokban a ciklusszám növekedésével a reverzibilis térfogatváltozás 

visszafordíthatatlanná folyamattá válhat. A visszafordíthatatlan növekedést az elektróda 

reakciójához lehet kötni az elektrolitokkal, amelyek képesek oldhatatlanul lerakodni az elektróda 

felületére. A ciklusszám növekedése tehát, az akkumulátor cellák mechanikai reakcióját vonhatja 

maga után, ami kapacitásveszteséget és meghibásodást okozhat. 

További kapacitás romlást okozhatnak az időszakos nagy áramú terhelések. A szakirodalom 

szerint a cellák termikus duzzadását nagyban befolyásoló tényező a töltöttségi szint és a töltés/ 

kisütés mértéke. Nem mindegy, hogy milyen töltöttségi szinten mekkora áramú terhelést engedünk 

meg. A következő ábrán egy elhasználódott (alul) és egy új (felül) akkumulátor szerkezeti kinézete 

látható:  

 
18. ábra Az új és az elhasználódott cella szerkezeti kinézete 

Az ábrán megfigyelhető, hogy az új akkumulátor viszonylag vékonyabb, mivel itt még nem volt 

gázképződés, elektródatágulás és az elektródáknál sem kezdődött el a hullámosódás.  

Az akkumulátor töltése és kisütése során hő keletkezik, amely két forrásból származik: entrópiás 

változás és Joule hő. Az entrópiás hő változás az reverzibilis folyamat, általában töltés közben 

endotermikus és exotermikus a kisülés alatt. (Az endoterm folyamatok során a vizsgált rendszer 

energiatartalma nő, a szükséges energiát a környezetéből veszi fel. Az exoterm folyamatok során 

a vizsgált rendszer energiatartalma csökken, energiát ad át a környezetének.) 

A Joule-hő keletkezik a cella komponensek belső ellenállása véget, ilyen komponensek például a 

pozitív/negatív elektródok és a szeparátor. A Joule hő visszafordíthatatlan és exotermikus, a töltési 

folyamattól független. Ezek a hőforrások nem csak megváltoztatják a cella hőmérsékletét, hanem 

a lítium-ion akkumulátor méretét is. Ez a térfogatváltozás működés közben további periodikus 

hőterhelést okoz, és tovább befolyásolják a cellák és a csomagok élettartamát. A szakirodalmak 

szerint a tágulásnál megfigyelhető, hogy milyen állapotnál, milyen villamos paraméterek mellet 

és hányadik ciklusban kezdődik el a változás. 

Összegezve a külső behatások mellet a nem megfelelő működtetés, túltöltés [97], túlmerítés és a 

magas ciklusszám a cellák alakváltozásához, felpúposodásához vezethet. Ennek a főbb kiváltó 

okai lehetnek a befogadó anyag tágulása, az elektróda térfogatának a növekedése, a 

nyomásváltozás a cella holtterében vagy gáz képződés [98,99]. A folyamatos használat mellett, a 

ciklusszám is növekszik, amely során a reverzibilis a térfogatváltozás, akár visszafordíthatatlan 

folyamattá is válhat. Ez magával vonja az akkumulátor cellák mechanikai reakcióját, ami 

kapacitásveszteséget és meghibásodást okozhat. A szerkezeti tulajdonságok mélyebb elemzéséhez 

további információk a következő publikációkban találhatók: [100-102]. 
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Továbbá normál, gyártó által javasolt használat mellett is folyamatos alakváltozás figyelhető meg. 

Ezen tágulás kritikus helyeinek a meghatározása a dolgozatom egyik fő motivációja. A jól 

meghatározott cella paraméterek és átmérők fontosok lehetnek a cella elhelyezésének a tervezése 

során, valamint a SOH becslésnél is.  

2.3.1.  Cella tágulás mérési lehetőségeinek bemutatása 

A használat során fellépő alakváltozás mérésére több eljárás is ismert. A tapintásos 

vizsgálatok során egy vagy néhány ponton mérik a cella alakváltozását [103-107], akár a nyomás 

hatásával együtt vizsgálva [108]. A mérésükhöz legtöbb esetben távolságmérőt használnak fel 

[109], a cella közepén elhelyezve, ez alapján akár alakváltozási térképet is készítenek [110]. Ilyen 

módszert használt Ki-Yong Oh és társai, ahol több Keyence GT2-H12KL távolság mérővel mérték 

az akkumulátor alakváltozását [111]. A vizsgált akkumulátor két mérő furatokkal rendelkező 

lemez között található. A mérésék során különböző furatokba helyezik a mérőfejet. A következő 

ábrán látható, hogy méréssorozat alkalmával 5 különböző helyen gyűjtöttek adatot az akkumulátor 

mindkét oldalán:  

 
19. ábra Keyence GT2-H12KL szenzorok elhelyezése 

Az ábrán megfigyelhető, hogy a keret oldalanként 9 furattal rendelkezik, ahol szabadon 

cserélhetően elhelyezhetően a szenzorok. Így összesen 18 mérési pozícióval rendelkeznek, ahol a 

4 sarkot el is hanyagolták mind a két oldalon. A következő ábrán a mérési eredményeik láthatók:  

 
20. ábra Mérési eredmények távolságmérő szenzorral 
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A kísérlet során az akkumulátort állandó áramú, állandó feszültségű (CC-CV) töltési profil 

alkalmazásával 2 A árammal töltötték fel; a feszültséget 4,1 V elérése után rögzítették, és addig 

tartották, amíg az áram C/100-ig (50 mA) nem csökken. Ezután az akkumulátort 3 órán át 

pihetették, hogy a kisütés előtt biztosítsák a hőegyensúlyt. Kisütés során 0,4C terhelést használtak. 

Az eredmények alapján megfigyelhető a cella a töltés során púposodott és a kisütés során 

összehúzódott. Viszont a különböző pozíción a szenzorok eltérő értékeket mértek. Előnye ennek 

a módszernek, hogy akár rendszer szinten is tudják vizsgálni a cellákat [112] és tárolás során 

fellépő alakváltozás is mérhető [113]. A hátránya ennek a módszernek, hogy az akkumulátor 

aszimmetrikusan és amorf módon változik, így nehéz megállapítani, hogy biztos jó ponton 

mérünk-e. Így érdemes több szenzorral több, helyen is adatokat gyűjteni.  

További érintkezéses vizsgálat a vastagságmérő használata, amelyet Jae Hyun Lee és társai 

publikációjában olvasható [93]. Az alakváltozás megfigyelésére vastagságmérőt használták, 

amely adatgyűjtő segítségével folyamatosan mintavételezi a változásokat. A cellát két párhuzamos 

lemez közé helyeztek és a felső lemez állandó terhelést jelent, körülbelül 300g. A vizsgálatok 

szabályozott, de szobahőmérsékleten végezték el. A töltés során 4,2 V-ig töltötték a cellát CC-CV 

módszerrel, 0,05C-ig. A pihentetési idő 20 perc volt, a kisütés során 1C terhelést használtak 3 V-

ig. A méréshez felhasznált lítium-polimer akkumulátor típusa: LG 383562. A következő ábrán a 

mérőrendszer és mérési eredmények látható:  

 
21. ábra A vastagságmérővel kialakított mérőrendszer 

A ciklusos mérésekből megfigyelhető a folyamatos hullámzás, annak a függvényében, hogy töltést 

vagy kisütést hajtottak végre. Az alakváltozás mértéke hasonlóan alakult a 4 teszt során. Woohyuk 

Choi és társai pedig nyúlásmérő szenzorral vizsgálja a változást [114]: 

 
22. ábra CNT alapú nyúlásmérő vizsgálat 
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Publikációjukban szén nanocső (CNT) alapú nyúlásmérőket alkalmaznak a lítium-ion 

akkumulátorok alakváltozásának a vizsgálatához. Az érzékelőt az akkumulátor tetejére rögzítették 

és az ellenállás változásából határozták meg az alakváltozás mértékét. A kutatás során azt 

vizsgálták, hogy a cella melegítése során milyen alakváltozások figyelhetőek meg. 

 
23. ábra a) A CNT-k IR-kamerával mért hőmérséklete b) Digitális kamerával készített fényképek az 

alakváltozás trendről (c) Az akkumulátor alakváltozás mérés a CNT  és az optikai képfeldolgozás segítségével 

Az eredmények alapján megállapították, hogy a cella melegítésének hatására gázképződés 

megindul és a cella elkezd púposodni. A nyúlásmérő bélyeg segítségével pedig érzékelni tudták a 

változást. Az eljárás előnye, hogy folyamatos, dinamikus használat során is felhasználható, akár 

valós járműves méréseknél.  

Bhanu Sood és társai pedig ultrahangos módszerrel (ultrasonic transducer pulser and receiver) [94] 

vizsgálták a cella alakváltozását:  

 
24. ábra Az akkumulátor cella ultrahangos vizsgálata  

A publikációban hordozható digitális ultrahangos detektor műszert használtak A-scan módban. A 

monitorozás ultrahangos jelátalakító pulzálóval (felül) és vevővel (alul) történik, amelyek a lítium-

ion cella külső felületeihez vannak rögzítve. A szerzők a módszerüket akkumulátorok 

állapotfelméréséhez javasolják. 

Az elektrokémiai dilatometriát alkalmazzák az elektródák interkaláció okozta makroszkopikus 

tágulásának tanulmányozására Daniel Sauerteig és társai [115]. Ez a módszer lehetővé teszi a 

tágulás mérését meghatározott nyomáson. 

Tomáš Polóni társaival megfigyelte, hogy az erő-SOC kombinációban akár töltöttségi szint 

becsélésre is felhasználható [116]. A cellák roncsolás mentes jobb megismeréséhez CT 

vizsgálatokat végeznek szerkezeti hibák keresésére [117] és a rossz cellák elváltozásának a 

tanulmányozására [118].  

  



39 

 

A következő ábrán V. Yufit és társai által elvégezet CT vizsgálatok láthatóak:  

 
25. ábra Akkumulátorok CT vizsgálata 

B. Rieger társaival több megközelítést is tanulmányoz, egyrészről vizsgálják a dilatometriát, az 

elmozdulás érzékelőket és a 3D szkennelés is. A szerzők több technika használatán keresztül 

mutatják be a deformáció mérésének lehetőségeit. A felhasznált akkumulátor típusa Enertech 

SPB655060. A következő ábrán a cikkben használt mérési eljárások és a két mérési módszer 

vizsgált területei láthatóak [30]: 

 
26. ábra A felhasznált mérési eljárások 
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Az egydimenziós mérést két darab Keyence GT2-P12 típusú elmozdulás mérővel végezték, 

amelynek pontossága 1 µm és a felbontása 0,1 µm. A háromdimenziós felület leképezéshez Comet 

L3D 2M típusú szkennert használtak. A rendszer pontossága 60 µm és a felbontása 2 µm. A 

következő ábrán az akkumulátor alakváltozása látható különböző töltöttségi szinten:  

 
27. ábra Alakváltozás különböző töltöttségi szinteken 

Hartmut Popp és társai az alakváltozás mérésére felhasznált módszerek részletes elemzéséről 

készített publikációit [119]. A lítium-ion akkumulátorok elektrokémia-mechanikus 

modellezésének átfogó áttekintéséről, pedig a következő cikkben található leírás [120]. 

2.3.2. Az alakváltozás méréséhez felhasznált módszerek ismertetése 

A megvizsgált módszerek közül több ígéretes lehetőség is bemutatásra kerül. A pontosság, 

a megvalósíthatóság és a számomra rendelkezésre álló eszközöket figyelembe véve két eljárást 

választottam ki: tapintásos módszer (mely a szakirodalomban leggyakrabban fordul elő), és a 3D 

szkennelési eljárás. A méréseim során a cél a minél nagyobb pontosság elérése, ezért 

megvizsgáltam az adott eljárások felépítésénél milyen feltételeket kell figyelembe venni.  

A tesztelést elmozdulásmérő szenzorokkal megvalósított mérőkerettel kezdtem, amelyben a 

szenzorok fix pozícióban lesznek, de jóval több szenzort használtam fel mind a szakirodalom 

többségében. Összesen oldalanként 9-9 szenzort helyeztem fel, ezzel létrehozva egy kellően nagy 

szenzor hálózatot, amellyel a különböző területek változása figyelhető meg.  

A második esetben az alakváltozás nagy pontosságú elemzéséhez a közkedvelt DIC (Digital Image 

Correlation) technikát használom fel, aminek a jelentése a digitális képkorreláció. A rengeteg 

előnyének köszönhetően - mint a könnyű kísérleti beállítások, egyszerű implementáció, nagy 

ellenálló képesség a környezeti hatásokkal szemben, a variálhatóság és a széles körben állítható 

idő és térbeli felbontás - a DIC technika széles körben elfogadottá vált, mint erős és rugalmas 

eszköze a különböző anyagok mozgás és alakváltozás mérésének. Ezzel a megoldással akár +/– 

1–2 µm mérési pontosságot is el lehet érni. A GOM rendszert számos területen sikeresen 

alkalmazzák [121,122]. Akkumulátoros területen is dolgoznak vele, leginkább elektróda összetétel 

vizsgálatra [123] és szerkezeti jellemzők mérésére [124], de alakváltozás mérésre is használták 

már [125,126] esetleg más módszereket kombinálva [127]. 
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2.4. A dolgozatban felhasznált statisztikai módszerek bemutatása  

Az adatok, információk összesítése iránti igény egyre fontosabbá vált a modern mérnöki 

tudományok és a mesterséges intelligencia különböző tudományterületein belül [128]. 

Aggregációs függvények matematikai függvények, amelyeket különféle információk 

összevonására használnak. A számtani és a súlyozott átlag a legismertebb aggregációs operátorok. 

A súlyozott átlag fő előnye, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy a különböző adatokat 

relevanciájuk szerint súlyozzuk, ami a számtani átlaggal nem lehetséges. A számtani átlag 

egyenlete a következő: 

 
𝑊𝐴𝑀(𝑎1, … , 𝑎𝑛) = ∑

𝑎𝑘
𝑛

𝑛

𝑘=1

 (24) 

A súlyozott átlag a következőképpen alakítható ki: 

 
𝑊𝑊𝑀(𝑎1, … , 𝑎𝑛) =∑𝑤𝑖𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 (25) 

ahol wi a k-adik adatforrás súlyát jelenti. A súlyok pozitívak és ∑𝑤𝑖 = 1. A klasszikus aggregációs 

operátorok, mint például a súlyozott átlag, a döntéselmélet kulcsfontosságú eszközei [129]. A 

fuzzy halmazok lehetséges összesítése olyan műveleteket igényel, amelyek egyetlen fuzzy számot 

eredményeznek több fuzzy szám kombinálásának eredményeként [130].  

Ezért ezen típusú operátok továbbfejlesztése és alkalmazása Fuzzy logikán belül kapott nagyobb 

hangsúlyt. Azonban előnyös tulajdonságosai miatt más természet tudományos problémáknál is 

eredményesen használják.  

A rendezett súlyozott átlagolási (OWA) operátort Yager vezette be [131]. Az OWA operátor 

képlete:  

 
𝑊𝑂𝑊𝐴(𝑎1, … , 𝑎𝑛) =∑𝑤𝑖𝑎𝜎(𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (26) 

amelyben a sigma (i) megfelel az ai permutációjának, vagyis az adatvektor elemei csökkenő 

sorrendben vannak rendezve, a legnagyobb értéktől a legalacsonyabbig. Ez a rendezés lehetővé 

teszi a kívánt fontosságot a legnagyobb, közepes vagy legalacsonyabb értékű adatoknak.  

Számos cikk jelent meg az összesítő operátorok tulajdonságairól és módosításairól [132]. Fontos 

megjegyezni, hogy az OWA aggregációs függvények és a súlyozott számtani középértékek a 

Choquet integrál speciális esetei. A Choquet-integrálokon alapuló összesítő függvények nagy 

számban ismertek [133]. Részletes tulajdonságaik és meghatározásuk egy fuzzy mértékhez 

viszonyítva adható meg [132]. Amikor a fuzzy mérték additív, a Choquet integrálok súlyozott 

aritmetikai átlaggá válnak, és amikor a fuzzy mérték szimmetrikus, OWA függvényekké válnak. 

Az irodalomban különféle OWA operátorokat különböztetnek meg súlyozási funkciójuk szerint. 

Torra [134] bevezette a súlyozott OWA (WOWA) aggregációs függvényt, amely a súlyozott átlag 

általánosításának tekinthető. A súlyozott OWA függvénynek két súlykészlete van, egyiknek 

ugyanaz a funkciója, mint a súlyozó vektornak a súlyozott átlagoknál, a másik egyenértékű az 

OWA súlyozó vektorával. 

A WOWA operátor [134] ígéretes megközelítés, mivel ötvözi mind az OWA operátor, mind a 

súlyozott átlag előnyeit. A WOWA két súlyozási csoportot használ: p segítésével a források 

fontosságát lehet beállítani, a w pedig az értékek relevanciáját.  
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A 1. definíció szerint: A p és w két súlyvektor egy n dimenziós vektor. Legyen p és w két n 

dimenziós súlyvektor (𝑝 = [𝑝1𝑝2…𝑝𝑛], 𝑤 = [𝑤1𝑤2…𝑤𝑛]) oly módon, hogy  𝑝𝑖 ∈ [0,1] és 

∑ 𝑝𝑖𝑖 =1, valamint 𝑤𝑖 ∈ [0,1] és ∑ 𝑤𝑖𝑖 =1. A leképezés 𝑓𝑊𝑂𝑊𝐴: ℝ𝑛 → ℝ az n dimenzió a súlyozott 

rendezett súlyozott átlagolás (WOWA) operátora, ha: 

 𝑓𝑊𝑂𝑊𝐴(𝑎1𝑎2, … 𝑎𝑛) =∑ 𝑤𝑖
𝑖
𝑎𝜎(𝑖) (27) 

ahol a {(1), 𝜎(1),… , 𝜎(𝑛)} a permutációja {1,2, … , 𝑛} úgy, hogy 𝑎𝜎(𝑖−1) ≥ 𝑎𝜎(𝑖), 𝑖 = 2,… , 𝑛 a 𝑤𝑖 

súly a következő képen van meghatározva: 

 

𝑤𝑖 = 𝑤
∗ (∑𝑝𝜎(𝑗)

𝑗≤𝑖

) − 𝑤∗ (∑𝑝𝜎(𝑗)
𝑗<𝑖

) (28) 

 
28. ábra Az interpolációs függvények 𝒘′∗(a) és 𝒘′′∗(b) 

A 𝑤∗ monoton függvény (pl. polinom), amely interpolálja a pontok (
𝑖

𝑛
, ∑ 𝑤𝑗)𝑗≤𝑖  a (0,0) ponttal 

együtt. A 𝑤 kifejezés a {𝑤𝑖} súlyhalmazt jelöli, azaz 𝑤 = {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛}. Az egyszerű OWA-

hoz képest a WOWA operátor lehetővé teszi bonyolultabb helyzetek modellezését, pl. 

szavazásánál nem minden voks ugyanolyan értékű, függetlenül a szavazattól.  

A WOWA operátor kiválasztása: Adott két p és w súlyvektor és egy adatvektor a, legyen S =

{
𝑖

𝑛
, ∑ 𝑤𝑗)𝑗≤𝑖 |  𝑖 = 1 , . . . , 𝑛} ∪ {0,0}. Az 1. definíció szerint meg kell határozni a 𝑤∗ függvényt 

interpolálva az S-t. Ebből a célból két lehetséges megközelítés alkalmazható: 

• Először definiálják a 𝑤 és vektort és akkor létrejön a 𝑤∗ függvény is.  

• Először definiálják a 𝑤∗ függvényt. 

Az első megközelítésben a 𝑤∗ monoton függvényt bármely módszer alkalmazásával 

meghatározható, amely az egységintervallum monoton adatpontjaiból kiindulva, monoton, 

határolt függvényt határoz meg. 

A második megközelítésben a 𝑤 súlyhalmazt 𝑤∗-ból származtatják, ahol 𝑤∗ bármely, a [0,1] 

intervallumon belül monoton növekvő függvény, ahol 𝑤∗(0) = 0 és 𝑤∗(1) = 1. 

Az első módszerre hivatkozva és feltételezve, hogy az 𝑎 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛}bemeneti értékek 

halmaza már csökkenő sorrendben szerepel. A 𝑤 súlyozóvektor meghatározása az adatértékekhez 

rendelt fontosság szerint történik. Például a 𝑤′ = [.1 .4 .4 .1] vektor azt jelzi, hogy a központi 

értékek fontosabbak, mint a szélsőértékek, fordított esetben 𝑤′′ = [.4 .1 .1 .4], pedig a 
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szélsőértékek a fontosabbak. A következő ábra a 𝑤′∗ és 𝑤′′∗ interpolációs függvényeket mutatja 

be: 

 
29. ábra A súly meghatározás különféle megközelítés alapján 𝒘′∗(a) és 𝒘′′∗(b) 

A p vektor helyes meghatározása lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyék az információforrás 

megbízhatóságát. Például a 𝑤′ = [.1 .4 .4 .1] vagy 𝑤′∗ függvény és a 𝑝′= [.15 .35 .35 .15] ahol a 

központi értékeket tekinthetőek megbízhatóbbnak. Ezek alapján könnyen belátható, hogy az 𝑤1és 

𝑤2 súlyok nőnek a 𝑤𝑖 -vel, mert a 𝑤 súlyozó vektor növeli a központi értékeket. 

Egy másik példa szerint, ahol a 𝑝′′= [.35 .15 .15 .35] vektor a központi 𝑤𝑖 csökkenéséhez vezet, 

mivel itt központi értékek kevésbé megbízhatóak, mint a szélsőértékek.  
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3. Általánosított 18650-es lítium akkumulátor modell  

A szakirodalom áttekintése során számos modellezési eljárást bemutattam, kezdve az 

egyszerűtől az összetetteken át. Szimulációra a villamos modellek közül leginkább a Thevenin 

alapú modellek alkalmasak, valamint a legkönnyebben bővíthetőek is, ezért ezt a típust 

választottam. (A 2.2.6. fejezetben részletesen leírtam a választott modellt). Ezen belül is 1 db két 

időállandós áramköri modellt használtam fel Matlab Simulink környezetben. Az egyszerűségük és 

a könnyen megvalósíthatósága miatt, az általam választott modellhez hasonló a szakirodalomban 

számos helyen előfordul. Viszont a legtöbb esetben néhány cella (típus) méréseit veszik 

figyelembe a validáció során. Az adott típusra tervezett és mérési eredményekkel alátámasztott 

szimulációs modellek jól működnek, akár különböző hőmérsékleten is. A probléma akkor lép fel, 

ha egy teljesen más gyártó (eltérő célú) akkumulátorával hasonlítom össze az eredményeket. Ezért 

a célom egy olyan általános modell létrehozása a 18650-es kialakítású akkumulátorokhoz, amely 

a lehető legkisebb eltérést produkálja a különböző típusú cellák használata során. Az általános 

modell létrehozásához 8 különböző típusú cellán végeztem konstans, tranziens és dinamikus 

terheléses teszteket. A mérési eredményeket OWA operátor segítségével egységesítettem és 

meghatároztam a modellhez szükséges paraméterket. Az eredmények validálásához WLTP tesztek 

során kapott dinamikus terheléses teszteket használtam fel. A dinamikus terheléses méréseket 4 

különböző hőmérsékleten is végrehajtottam, így a szimulációs eredményeket összehasonlítom: -

15 °C, 0 °C, 25 °C és 60 °C mérésekkel is.  

3.1. A 18650-es akkumulátor általános modellje 

A szakirodalom alapján (2.2.6. fejezet) összeállítottam a 18650-es akkumulátorok első 

általános modelljét. A felhasznált TTC modell egy rövid és egy hosszú időállandóval leírható 

részre bontja a terhelés során fellépő változást (14. ábra). Akkumulátor viselkedését leíró 

egyenletek a következők: 

 

�̇� =  [

0 0 0
0 −(𝑅𝑇𝑆𝐶𝑇𝑆)

−1 0

0 0 −(𝑅𝑇𝐿𝐶𝑇𝐿)
−1
] 𝑥 + [

−𝐶𝐶𝐴𝑃
−1

−𝐶𝑇𝑆
−1

−𝐶𝑇𝐿
−1

]u 

(29) 

 𝑦 = 𝑔(𝑋1) + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑅𝑠𝑢 (30) 

Az üresjárási feszültség a 𝑉𝑜𝑐, az RS az akkumulátor belső ellenállása. Az akkumulátor tranziens 

viselkedésének rövid időállandójú komponensét az RTS ellenállásból és a CTS kondenzátorból álló 

tag írja le, a hosszú időállandójú tag, pedig az RTL ellenállásból és a CTL kondenzátorból áll. A 

bemenet u jelenti az akkumulátorba belépő áramot, a kimenet y pedig az akkumulátor sarkain 

mérhető feszültséget. A (29)-as egyenletrendszerben szereplő x vektor a következő:  

 𝑥 = [𝑥1, 𝑥2, 𝑥3] (31) 

A képletben szereplő 𝑥1a 𝐶𝐶𝐴𝑃 az, 𝑥2a 𝐶𝑇𝑆 és a 𝑥3a 𝐶𝑇𝐿. A CCAP az akkumulátor kapacitása, a g(x) 

a SOC (töltöttségi szint) és a VOC (nyitott áramköri feszültség) közötti kapcsolatot írja le, az x 

állapotvektor pedig az RC körök kimenő feszültsége. Tehát a g(x) egy nemlineáris függvény, 

amely az SOC-t képezi le a terminálfeszültségre. A SOC leírását a következő képlet adja meg:  
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𝑉𝑆𝑂𝐶(𝑡) = 𝑉𝑆𝑂𝐶(0) −

1

𝐶𝐶𝐴𝑃
∫ 𝑖(𝜏)𝑑𝜏
𝜏

0

 (32) 

A (29) és (30) képlet alapján Matlab Simulink segítségével elkészítettem az első akkumulátor 

modellt: 

 

30. ábra Akkumulátor modell matlab szimulinkbe megvalósítva 

Az ábrán látható paraméterek meghatározásához a következő fejezetben kidolgoztam egy mérési 

eljárást és teszteket végeztem el. 

3.2. Mérési eljárás bemutatása és kidolgozása  

A paraméterek meghatározásához egy olyan mérőrendszert kellett terveznem, amely képes 

az akkumulátort előre beállított értékek alapján tölteni és meríteni [135-137]. Az így kapott áram, 

feszültség és a hőmérsékleti adatokat mintavételezi és menteni. Továbbá szükség volt egy hősokk 

kamrára, amely segítségével különböző hőmérsékleten is el tudtam végezni a méréseket. Ezen 

feltételeknek megfelelő mérőrendszer blokkvázlata látható a következő ábrán:  

 
31. ábra A mérőrendszer blokk vázlata  
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A mérőrendszer a következő elemeket tartalmazza:  

• Tápegység (Power supply): Hameg HMP 4030. 

• Műterhelés (DC Electronic Load): Elektro-Automatik EL3160-60A. 

• Adatgyűjtő kártya (Data logger): NI 9201. 

• Hőmérséklet szenzorok: LMT85LPG. 

• Hősokk kamra (Thermal shock chamber): ESPEC LU-113. 

• Akkumulátor: 18650-es kialakítású cellák (5.-Táblázatban összefoglva bemutatom). 

• A mérések biztonságos végrehajtásáért egy központi számítógép a felelős, amelyen 

LabVIEW programban kód fut. 

A tápegység és a műterhelés egyaránt USB porton keresztül csatlakozik a számítógéphez. Az áram 

mentése során tizedes, még a feszültségnél ezredes pontosság szükséges. A töltőáram 

mintavételezése a Hameg tápról, kisütőáram pedig az EL-3000-es műterhelésről történik. Mindkét 

egység kellően pontos a mérésekhez, továbbá a kommunikáció a számítógép és az egységek között 

is elfogadható. (Részletes leírás az A mellékletben.) A rendszer kialakítása során figyelembe 

vettem a hosszú távú biztonságos működéshez szükséges feltételeket, ezért a vizsgálandó cella a 

hősokk kamrában egy távtartón helyezkedik el. Továbbá a töltő és a kisütő elemek egy lezárt 

kötődobozon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A következő ábrákon a távtartó és a méréshez 

előkészített 18650-es akkumulátor látható:  

 
32. ábra A távtartó és a hősokk kamrában helyezett 18650 cella 

A cella felső és alsó részére 1-1 hőmérséklet szenzor került, a kamra belső hőmérsékletének 

megfigyeléséhez pedig 2 szenzor helyeztem el, így összesen 4 szenzorral vizsgálom a 

hőmérséklet-változást. Az akkumulátor hőmérsékletét folyamatosan monitorozzom és 

túlmelegedés esetén a teszt azonnal megáll. A vizsgálatokhoz következő 8 különböző 

akkumulátort használtam fel:  

5. táblázat Li-ion akkumulátor típusok 

Samsung ICR18650-22P 2200 mAh 

Samsung ICR18650-26F 2600 mAh 

LG ICR18650-HB6 1500 mAh 

Panasonic NCR18650PF 2900 mAh 

Samsung INR18650-20S 2000 mAh 

Samsung INR18650-13L 1300 mAh 

LG INR18650-HG2 3000 mAh 

Sony US18650VTC4A 2100 mAh 

Fontos megjegyezni, hogy minden gyártmányból egy cellát használtam fel a mérések során. A 

mérési terv elkészítéséhez részletesen elemeztem a felhasznált akkumulátorokat és a gyártói 

ajánlások, ennek részletesebb bemutatása az B mellékletben látható.  
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A mérő és adatgyűjtő rendszer a tesztek során nem változott. A vizsgálatokat 3 fő szakaszra 

bonthatóak:  

• Töltés szakasz: A töltéshez az állandó áram/állandó feszültség (cc/cv – constant current / 

constant voltage) módszert alkalmaztam. Ez azt jelenti, hogy a töltés első fázisában állandó 

áramerősséggel töltődik az akkumulátor. Ahogy közelít a 100% töltöttséghez, a töltő 

automatikusan elkezdi csökkenteni a töltőáramot, majd állandó feszültség tartásra vált át. A 

töltés akkor fejeződik be, amikor a töltő áram a beállított áramérték 3%-a alá csökken. A 

felső feszültségkorlát pedig minden esetben 4,2 V-ban maximalizáltam.  

• Kisütés szakasz: A kisütés sebességét az határozza meg, hogy milyen gyorsan képesek az 

ionok az anódtól a katód felé mozogni. Ezt „C” - értékkel szokás megadni. Esetemben ez az 

érték folyamatosan változott. Egy 2 Ah akkumulátor 1C-vel való kisütés 2 A-t jelent egy 

cellára vetítve. Tehát 2 A-es áramerősséggel történő kisütéskor 1 óra alatt kell a cellának 

leadni a kapacitását. A kisütés akkor ér véget, amikor eléri az előre beállított alsó 

feszültségküszöböt, ez minden esetben 3 V-tban minimalizáltam.  

• Pihentetési szakasz: A tesztelések között, kisütés/töltés, 60 perc pihentetési időt szokás 

hagyni (amennyiben a teszteljárás másképpen nem határoz) ahhoz, hogy a cella elérje a stabil 

feszültség és a stabil hőmérsékleti állapotot. 

A paraméterek meghatározásához és a szimulációs eredmények validálásához az elvégzett 

teszteket a következő három csoportba sorolhatóak:  

• Konstans terheléses vizsgálatok: 1C és 0,1C. Kapacitás felméréshez és a modellben 

görbeillesztéshez. 

• Tranziens vizsgálatok, a modell paramétereinek meghatározáshoz.  

• WLTP tesztek, az eredmények validálásához. (Részletes leírás az C mellékletben.) 
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A tesztek végrehajtása során minden esetben ugyanazon a mérési lépéseket hajtottam végre, 

amelyek a következő folyamatábrán figyelhetőek meg:  

 
33. ábra A tesztek végre hajtásának a lépései 
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A vizsgálat főbb lépései a következők:  

• A cella bekötése a rendszerbe. 

• Start: A munkafolyamat kezdete.  

• SOH: Vizsgálat megkezdéséhez szükséges feltételek ellenőrzése:  

o Physical damage: Abban az esetben, ha az akkumulátor sérült vagy nem áll 

rendelkezésre elegendő adat a mérés megkezdéshez, a cellát kicserélem, egyéb esetben 

a mérés elkezdődik, a cella specifikus paraméterek beállítás után. 

o Storage capacity: Tárolási kapacitásszint felmérése. Abban az esetben, ha a cella 

kapacitása nagyon alacsony, vagy a normális működéstől eltérő értéket kapok a teszt 

megáll.  

• 1.-4. Capacity block - Konstans terheléses vizsgálatok: Több lépéses kapacitás vizsgálat: 

o 1.-2. DCH és CH ezek párban értendőek. Ezen vizsgálat a gyártó által megjelölt 

kapacitás függvényében 1C terhelést (DCH) és töltést (CH) jelent. Főbb 

felhasználhatóság a kapacitás felmérés, kivett/betett energiamérleg meghatározása és 

a gyári kapacitás szint ellenőrzése.   

o 3.-4. A második DCH és CH pár szintén kapacitás teszt, viszont ebben az esetben a 

terhelés és a töltés mértéke 0,1C. Főbb felhasználhatósága a modellhez történő 

görbeillesztésben és az alacsony terhelés hatásának a vizsgálatában van.  

• 5.-8. Temperature block - Hőmérséklet vizsgálatok: A tesztet négy különböző hőmérsékleten 

végeztem el: -15 °C, 0 °C, 25 °C, 60 °C. A méréseket két szakaszra bontottam fel, egy 

dinamikus terhelés és egy maradék kapacitás (konstans terhelés) felmérő részre. A terhelő 

profil a következő képen épül fel: 

 
34. ábra A 18650-es akkumulátorok hőmérséklet vizsgálata 1C és WLTP tesztekkel 

o A dinamikus szakasz ebben az esetben a teszt első 1800 s látható, de tetszés szerin a 

töltöttségi szint bármely pontjára elhelyezhető lenne. Viszont érdemes figyelembe 

venni, hogy a hőmérséklet változtatásával a kapacitás drasztikusan csökkenhet. Így 

alacsony hőmérsékleten egy rossz helyre megválasztott dinamikus szakasz, akár 

teljesen el is maradhat. A választásom így minden esetben a terhelési szakasz elejére 

helyeztem.  

o A maradék kapacitás felmérése. 1C konstans áramú terhelés mellett (3 V-os küszöbig). 
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o A vizsgálatok közötti töltési szakaszok az akkumulátor típusának megfelelően, 

általános 25 °C-on és 1C- árammal végeztem el (4,2 V-ig és 3% áramkorlátig). 

• 9.-10. Transient block: Az akkumulátor tranziens viselkedésének az elemzése. Ezen teszt 

során a töltés és a kisütés vizsgálatok hosszabb/rövid ideig megszakításra kerülnek. A 

következő ábrán ilyen vizsgálat látható: 

 
35. ábra A 18650-es akkumulátorok tranzines vizsgálata  

o A megszakítások mértéke és hossza szabadon változtatható, de fontos megjegyezni a 

tesztek hossza a megszakítások mértékével arányosan növekszik. Ezért a méréseim 

során általánosan minden esetben 360 s terhelést (vagy töltést) 60 s pihentetés követett.  

• Storage: Az állapotfelmérés után a cellát a gyári ajánlásoknak megfelelő kapacitás szintre 

állítom és szabványos körülmények között tárolom.  

• Stop: A munkafolyamat vége. 

A mérések során kapott eredményeket adatbázisba rendeztem és feltöltöttem őket egy nemzetközi 

adatbázisba [138]. 

A következő alfejezetekben sorba veszem az egyes fontosabb lépéseket, amelyeket a modell 

elkészítése során felhasználtam.  
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3.2.1. Konstans terheléses vizsgálatok  

A mérési eredmények kiértékelésénel elsőként a konstans terheléses vizsgálatokat 

ellemeztem. A módszer bemutatásához az 1C terhelés során kapott eredményeket használom fel. 

A következő ábrán a különböző típusú cellák 1C terhelésekor kapott feszültség értékek láthatóak:  

 
36. ábra A 18650-es akkumulátorok 1C terhelése 

A tesztek során minden cella arányosítva 1C terhelést kapott, ezek alapján legjobban a Samsung 

13L teljesített 99,70% (3666s). A második és harmadik legjobban a Samsung 20S 96,65% (3567s) 

és a LG-HB6 92,94% (3464s) teljesített. A várt kapacitást 4. legjobban a Sony VTC4 88,16% 

(3332s) adta le. Közepes teljesítmény nyújtott a Samsung 22P 85,88% (3242s), a Samsung 26F 

83,86% (3234s) és az LG INR-HG2 83,68% (3158s). A legrosszabbul pedig a Panasonic NCR 

79,36% (3062s) teljesített. Legtöbb esetben a cellák névleges értéknél, valamennyivel kevesebb 

kapacitást képesek leadni (ehhez kis százalékban az alsóküszöb feszültség választás is közre 

játszik). Az eredmények alapján módosítható a cellák 3 V-ig történő merítés során a kivehető 

kapacitás adatai. A következő felsorolásban a gyári érték és az új módosított érték láthatóak:  

• LG ICR18650-HB6: 1500 mAh – 1394 mAh 

• Samsung 18650 INR-20S: 2000 mAh – 1931 mAh 

• Sony US18650VTC4A: 2100 mAh – 1851 mAh 

• Samsung INR18650-13L: 1300 mAh – 1296 mAh 

• Samsung ICR18650-26F: 2600 mAh – 2180 mAh 

• Panasonic NCR18650PF: 2900 mAh – 2299 mAh  

• Samsung 18650 22P: 2200 mAh – 1889 mAh  

• LG INR18650 HG2: 3000 mAh – 2501 mAh  

A 36. ábra alapján megállapítható, hogy a cellák kisütési ideje nagyban eltér egymástól, ezért első 

lépésként a kapott eredményeket a töltösségi szint függvényében ábrázoltam:  
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37. ábra A 18650-es akkumulátorok 1C terhelése a töltöttségi szint függvényében  

Az SOC függvényében ábrázolt feszültségértékek alapján arra lehet következtetni, hogy a görbe 

jellege hasonló, de ugyanazon töltöttségi szinten mérve különböző cellák nagyban eltérő értékeket 

adnak. Abban az esetben, ha egy átalános 18650-es 1C terhelési diagramot szeretnék kapni 

bármely eset igaz, de a nagy eltérések miatt az ebből kapott modell nagy pontatlansággal járhat. A 

következő ábrán az eltéréseket elemzem:  

 
38. ábra A 18650-es akkumulátorok tesztelése során kapott min, max és átlagos értékek 

Az ábra bal oldalán legkisebb, a legnagyobb és az átlagos cella értékek, jobbról pedig a legnagyobb 

és a legkisebb értékeket összehasonlítása látható. Az értékek meghatározása során mind a 8 cella 

adatait felhasználtam és az adott ponthoz kötődő legnagyobb, legkisebb és átlagos értékeket 

tüntettem fel. Ez alapján könnyen előfordulhat, hogy a minimum görbe pontjai más-más cellák 

értékei alapján alakul ki. Az eltérés a legnagyobb és a legkisebb érték között: 0,2 V – 0,25 V, ami 

a cella teljes tartományra vetítve (3 V – 4,2 V) igen jelnetős. Ezért fontos egy olyan általános 

modell és kisütési görbe létrehozása, amellyel ezen eltérések javíthatóak.  
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Az általános cella kisütési görbe meghatározásához elsőként megvizsgáltam az átlagos cella 

feszültséghez való eltérést:  

 
39. ábra A 18650-es akkumulátorok feszültég eltérések az átlagértékhez képest  

A kisütési görbe meghatározásához olyan átlagolt értékre van szükség, amely az egyes cellák 

kiugró értékeit nem tartalmazzák. Ezért a +/-0,1 V-on kívüli értékeket kiszűrtem. Továbbá 

ügyeltem, hogy az olyan adatok, amelyek 0,05V pozitív vagy negatív irányban eltérének kevésbé 

domináljak az összesítésben: 

andiff<0,05 WJ = 0,65 

0,05< andiff <0,1 WJ = 0,35 

andiff >0,1 WJ =0 

A leírásban szereplő andiff érték a feszültségeltérést jelenti az átlagértéktől, a Wj pedig a súlyozási 

értéket adja meg. A következő súlyozási rendszert használtam: 

 
40. ábra A feszültségértékek súlyozott szűrése 
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A bejövő különböző cellafeszültség adatokat először sorba rendezzem, majd a 40. ábrán látható 

súlyozási szempontot szerint használom fel az értékeket, a következő képlet szerint:  

 
𝐹(𝑎1, … , 𝑎𝑛) =∑𝑊𝑗𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 (33) 

A képletben szereplő an a mért feszültség értékei, jelen esetben 8 cella adataival rendelkezem. A 

bj érték a csökkenő sorendbe rendezett adatokat jelenti. Egy példa erre:  

b1= [4,2009;4,1991;4,1960;4,1953;4,1787;4,1736;4,1068;3,9319] 

A Wj pedig a súlyozással meghatározott érték. A következő vektor az első bejövő adatok 

súlyeloszlása látható: 

W1sm= [0,35;0,35;0,65;0,65;0,65;0,65;0,65;0] 

Ezen érték arányosítás után: 

W1= [0,089;0,089;0,165;0,165;0,165;0,165;0,165;0] 

Az algoritmus végigfuttatása után a következő eredményt kaptam:  

 
41. ábra A 18650-еs akkumulátorok 1C terhelés során kapott eredményeinek átlagolt értéke  

A 41.ábrán az OWA algoritmus segítségével átlagos kisütési érték meghatározása látható. 
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A konstans terhelés vizsgálatok során végrehajtottam a C/10-es méréseket is, mind a 8 db 

cellán. A szűrés és az átlagolás lépései az előző 1C terhelések során bemutatott módszerhez 

megegyező volt. A következő ábrán a 0,1C kisütés eredményei láthatóak a töltöttségi szint 

függvényében: 

 
42. ábra A 18650-es akkumulátorok kisütése C/10-el 

Ebben az esetben az előzetesen várt kisütési idő 10 óra volt, amely a Peukert hatás miatt akár 

jobban ki is tolódhatott volna. Ezzel ellentétben minden esetben előbb lemerültek az 

akkumulátorok. Ez alapján megállapítható, hogy az általam eddig mért 18650-es cellák alacsony 

terhelő áram mellett nem teljesítenek jobban, mint az 1C tesztek során. A tesztek összegzése 

látható a 6. táblázatban:  

6. táblázat A 18650-es akkumulátorok 0,1C terhelése 

LG ICR18650-HB6 79,68 % 

Samsung 18650 INR-20S 88,95 % 

Sony US18650VTC4A 88,11 % 

Samsung INR18650-13L 96,25 % 

Samsung ICR18650-26F 91,12 % 

Panasonic NCR18650PF 87,82 % 

LG INR18650-HG2 86,67 % 

Samsung 18650-22P 85,40 % 

A cella OWA értékeinek meghatározásához a súly értékek 1C vizsgálattal megegyező volt (40. 

ábra). Az átlagoláshoz mind a 8 cella adatai felhasználtam. Az így meghatározott kisütési diagram 

segítségével határozom meg a modellben szereplő VOC blokkot, görbeillesztés segítségével: 
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43. ábra Voc meghatározása 

A görbeillesztéshez a Matlab Curve Fitting eszköztárát használtam fel. Az illesztés során a 

következő polinomot kaptam:  

 𝑓(𝑥) = 𝑝1𝑥
7 + 𝑝2𝑥

6 + 𝑝3𝑥
5 + 𝑝4𝑥

4 + 𝑝5𝑥
3+𝑝6𝑥

2 + 𝑝7𝑥 + 𝑝8 (34) 

A hozzá tartozó értékek pedig a következők:  

p1 =1.182e-12 (7.044e-13, 1.659e-12) 

p2 =-4.362e-10 (-6.037e-10, -2.687e-10) 

p3 =6.529e-08 (4.191e-08, 8.867e-08) 

p4 =-5.101e-06 (-6.752e-06, -3.45e-06) 

p5 =0.0002227 (0.0001607, 0.0002846) 

p6 =-0.005347 (-0.006531, -0.004164) 

p7 =0.0703 (0.06038, 0.08023) 

p8 =3.122 (3.096, 3.149) 

3.2.2. Hőmérsékletfüggés vizsgálata  

Az elemzés következő lépése a különböző hőmérsékleteken történő mérések 

összehasonlítása volt. A mérési eljárás ismertetése során bemutattam a hőmérsékleti blokkot, 

amely alapján elvégeztem a méréseket. Az áram profil minden esetben a 34. ábra alapján 

határoztam meg, ügyelve a maradék kapacitás kivétel során (az 1C terhelés során) az adott cella 

kapacitására. Az előző fejezetben bemutattam a súlyozott rendezett átlagolás módszerét, amelyet 

most is minden mérés kiértékelése során alkalmaztam. Így négy különböző hőfokon mért 

eredmények minden esetben egy átlagolt értéket tartalmaznak. Összesen így 4 hőmérsékleten 8 

akkumulátor méréséből származó OWA értékek láthatóak a következő ábrákon (Az eredmények 

részletes elemzése a D mellékletben megtalálható.):  



57 

 

 
44. ábra A 18650-es akkumulátorok vizsgálata különböző hőmérsékleteken 

Ez eredmények könnyebb értelmezésének érdekében megfigyeltem a 25 °C-hoz képest az 

eltéréseket is:  

 
45. ábra A 18650-es akkumulátorok feszültség változása 25°C-hoz képest 

Az összehasonlítás alapján a 60 °C-os tesztek a feszültség változás szempontjából nagyon 

hasonlóan alakultak, mint a 25 °C-on kapott eredmények. A 0 °C-on már nagyobb változás látható, 

a -15 °C-on pedig nagyobb terhelések esetén 0,4 V- eltérés is előfordul. Fontos megjegyezni, hogy 

a teszteket 100%-os töltöttségi szinten hajtottam végre minden esetben, tehát az így kapott 

eredmények a cella magas töltöttségi szintjén értelmezhetőek, alacsony szinten ezek az eltérések 

jóval nagyobbak is lehetnek pl. impulzus terhelés során. A 46. ábrán a különböző hőmérsékleten 

kapott átlagolt feszültség szintek láthatóak a töltöttségi szint függvényében:  
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46. ábra A 18650-es akkumulátorok terhelése 1C-vel különböző hőmérsékleteken 

A felső ábrán a WLTP ciklusból származó értékeket is feltüntettem, ez alapján megfigyelhető, 

hogy a szabványos mérés a teljes energia tartományra vizsgálva a hőmérséklet csökkenésével a 

kivehető kapacitás is egyenes arányosan csökken. Az ábra alsó részén a WLTP ciklus nélküli 

eredmények láthatóak, az itt látható nagyobb feszültség beszakadás 1800s terhelés 

következményei. A 100%-os szint ebben az esetben a WLTP ciklus után kisütési időszakra 

értendő. A kapott eredményeket a későbbiekben fel fogom használni a cella feszültség tartomány 

változásának a beállításhoz. Tehát az itt kapott eredmények alapján határozom meg a VOC blokkot 

a különböző hőmérsékletek esetében.   

3.2.3. Tranziens vizsgálat  

Tranziens mérések végrehajtásához létrehoztam egy olyan áram profilt, amely 360s 1C 

terhelést tartalmaz, amit 60s pihentetés követ (35. ábra alapján). Ezt a ciklust pedig mindaddig 

ismételtem még a cella teljesen le nem merül (minden esetben 3 V tekintettem teljesen lemerült 

állapotnak). Az adatok könnyebb feldolgozásának és a kritikus pontok meghatározásának az 

érdekében szükséges egy olyan szűrt feszültség diagram létrehozása, amely a lehető legkevesebb 

adatból képes ugyanazt a kisütési profilt létrehozni. Az ábrán Samsung INR 13L cella szűrés előtti 

és utáni eredményei láthatóak egy szakasz kiemelésével:  
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47. ábra A mért értékek szűretlen és szűrt alakja 

Az ábra bal oldalán a szűretlen jel látható, a jobb oldalon pedig a 100 adatonként kiátlagolt 

eredmény, így megkönnyítve ezzel a szűrt jelek ábrázolását és a kritikus pontok meghatározását. 

Ezek után kidolgoztam egy adatszűrési eljárást, amely során a tranziens bekövetkezése előtte és 

utáni adatok közül 5 értéket tárolok. Az így meghatározott értékeket átlagolom és kritikus pontként 

regisztrálom. A kisütési diagram pontos visszaállításának érdekében, nem csak a tranziens jelnél 

nyerek ki adatokat, hanem 120s után is. A valós mérési eredmény és az új szűrt jel látható a 

következő ábrán:  

 
48. ábra Samsung 18650 26F kisütése 1C 60S és az új módszerrel  

A cél természetesen továbbra is az, hogy minél kevesebb adatból, minél pontosabban visszakapjam 

a feszültség válaszfüggvényt. Így a lehető legkevesebb adatból meghatározzam, az akkumulátor 

fontosabb tranziens paramétereit. A következő ábrán ugyanezen adatok láthatóak, csak ebben az 

esetben már a kritikus pontok számításához használt jelöléseket is feltüntettem:  
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49. ábra Paraméter meghatározás 

Az ábrán kékkel a valós mérési eredmény, pirossal pedig a kritikus pontként regisztrált értékekből 

kapott görbén látható. A különböző paraméterek meghatározása a következő képletek segítségével 

történt:  

 𝑅𝑆 =
𝑉0−𝑉1
𝐼

 (35) 

Az Rs a soros ellenállás értéke a Vo és a V1 feszültég értékek. Az I értéke pedig az aktuális pont 

beszakadását előidéző áram.  

 𝑅𝑇𝑆 =
𝑉1−𝑉2
𝐼

 (36) 

Az RTS a rövid időállandójú ellenállás értéke a V1 és a V2 feszültég értékek. Az I értéke pedig az 

aktuális pont beszakadását előidéző áram.  

 𝐶𝑇𝑆 =
𝑇2−𝑇1
𝑅𝑇𝑆

 (37) 

Az CTS a rövid időállandójú kondenzátor értéke, a T1 és a T2 időértékek 49. ábra szerint. 

 𝑅𝑇𝐿 =
𝑉0−𝑉3
𝐼

 (38) 

Az RTL a hosszú időállandójú ellenállás értéke a V0 és a V3 feszültég értékek. Az I értéke pedig az 

aktuális pont beszakadását előidéző áram.  

 𝐶𝑇𝐿 =
𝑇3−𝑇0
𝑅𝑇𝐿

 (39) 

Az CTL a hosszú időállandójú kondenzátor értéke a T3 és a T0 időértékek 49. ábra szerint. A 

paraméterek meghatározásához a tranziens mérések eredményeit használtam fel és mind a 8 

akkumulátoron végeztem megszakításos vizsgálatot. A vizsgálatok során nem minden esetben 

sikerült pontosan ugyanazon a töltöttségi szinten elvégezni a megszakítást így konverziót kellett 

alkalmaznom. Az egységesítés során a töltöttségi szintet 21 egyenlő részre bontottam fel, 5-ös 

egységugrásokkal (100, 95, 90, ..., 5, 0). A meghatározott tranziens értékeket, a hozzá tartozó 

töltöttségi ponton tároltam, a kimaradó helyeket pedig feltöltöttem a hozzá legközelebb eső ismert 

értékkel. Így minden akkumulátor ugyan annyi paraméter adattal rendelkezik. Az egységesítés 

mind az 5 esetben elvégeztem: RS, RTS, CTS, RTL, CTL. Az adatmátrixon az előző fejezetben már 

ismertet súlyozott átlagolást (OWA) használtam fel. Cél most is a kiugró értékek megszűrése volt. 
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A szűrés során az átlagértéktől való eltérést vizsgáltam és azok a paraméterek, amely ettől kisebb 

mértékben térnek el azok 0,65 súlyozást kaptak, amelyek nagyobb ugyan de 1,5× átlagtól még 

kisebb azok 0,35. Azon értékek, amelyek az átlagtól 1,5× nagyobbak vagy pozitív, vagy negatív 

irányba kiszűrésre kerültek, mind az 5 esetben. Általánosan a paraméter szűrés a következő képen 

történt: 

Pndiff < PAVR then WJ = 0,65 

PAVR < Pndiff < 1,5PAVR then WJ = 0,35 

Pndiff >1,5PAVR then WJ =0 

A leírásban szereplő Pndiff érték a paraméter eltérést jelenti az átlag értéktől, a Wj pedig a súlyozási 

értéket adja meg. A PAVR pedig az adott paraméter átlagos eltérését jelenti. A modell ezen 

verziójánál fix paramétereket használtam, amelyek a súlyozás és átlagolás után a következőek:  

7. táblázat A 18650-es akkumulátor általános paraméterei 

RS RTS CTS RTL CTL 

0,070 0,033 3619 0,036 8595 

3.2.4. Akkumulátor diagnosztikai eljárás összefoglalása  

A mérőrendszer kialakítása során a célom a lítium akkumulátorok SOC és SOH kísérleti 

vizsgálata a hőmérséklet függvényében. A rendszer alkalmas egyedi töltés és kisütési ciklusok 

létrehozására, valamint különböző típusú és kialakítása cellák hosszú távú mérésére is. A 

diagnosztikai eljárás kidolgozása során ügyeltem a mérési lépések megválasztása során, hogy 

szabványos, könnyen megismételhető és összehasonlítható legyen. Az általam tervezett 

állapotfelmérés több lépésből áll, amelynek az elvégzésével pontos képet kapok a cella 

viselkedésére dinamikus terhelésék esetén változatos hőmérsékleti skálán. A diagnosztika 10 

különböző vizsgálatból épül fel, amelyek tartalmaznak konstans terheléses, hőmérsékleti és 

tranziens vizsgálatot is. A mérések első lépése a konstans terheléses tesztek, amely során 1C és 

0,1C töltési és kisütési vizsgálatot hajtok végre, ügyelve az adott akkumulátor kapacitására. A 

hőmérsékleti vizsgálat blokkban négy eltérő hőmérsékleten: -15°C, 0°C, 25°C, 60°C tesztelem az 

akkumulátorokat. A terhelő ciklus megtervezése során egy szabványos mérési eljárást és egy 

konstans terhelési áram profilt építettem egybe. Létrehozva ezzel egy egyedi terhelés függő teszt 

ciklust. A szabványos, WLTP ciklus minden esetben a teszt első 1800s került elvégzésre, az 1C 

terhelés pedig a mérés végén a maradék kapacitás felmérésére szolgál. A harmadik vizsgálati 

szempont a tranziens teszt, amely a töltés és a kisütés során szaggatott eljárás segítségével nyerem 

ki az adott akkumulátor kritikus paramétereit különböző töltöttségi szinten. Ezzel fontos 

információkat szolgáltatva a villamos helyettesítő modellnek. A megszakítás hossza és mértéke 

szabványos négyszög jel, ezzel is elősegítve a könnyebb ismételhetőséget. A mérés kiértékelését 

egy speciális, egyedi adatszűrési eljárással egészítettem ki, amely nagyban megkönnyíti a nagy 

mennyiségű adatok feldolgozását. Az általam tervezett eljárás előnye, hogy viszonylag kevés 

mérési lépésből épül fel, de ugyanakkor széles körű eredményeket szolgálatat a cella állapotáról.  

Fontos megjegyezni, hogy a dolgozatban szereplő méréseket gyártmányonként 1 cellával 

hajtottam végre, így az akkumulátor gyártók, illetve cella típusok minősítésére jelen formájában 

nem alkalmas. Minősítéshez, kategorizáláshoz jóval több ugyanolyan cella vizsgálatára lenne 

szükség. A méréseimmel a különböző összetételű és gyártmányú cellák viselkedésének a 

vizsgálata a cél, különböző körülmények között.  
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3.3. Szimulációs eredmények  

A szimulációs eredmények kiértékeléshez a valós mérési eredményekkel végeztem 

összehasonlításokat. Mivel a szimulációk az összes mérési eredményét ötvözik, így eltérések 

minden cellához viszonyítva lesznek. A cél egy általános eset fölállítása, amely elfogadható 

mértékben tér el az összes mérési eredménytől. A következő ábrán a Samsung 26F cellával való 

összehasonlítás látható: 

 
50. ábra Szimulációs és a Samsung 26F mérési eredményei 

Az ábra alalapján belátható, hogy a szimulációs eredmények nagyban követik a valós mérés 

karakterisztikáját. Eltérések leginkább a feszültség visszakuszásokban van, de egy általános 

modell esetében ez elfogadott reakció. A kapott eredmények jobb átláthatóságának, 

értékelhetőségnek az érdekében az eltéréseket akkumulátor típusonként vizsgáltam. A következő 

ábrán a különböző akkumulátorok eltérései láthatóak a szimuláció eredménytől 25°C-on:  

 
51. ábra A szimulációs eredmény eltérése különböző akkumulátorok esetén 
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Az 51. ábra alapján megállapítható, hogy nagyobb eltérés a tüske terhelések során alakul ki, 

átlagosan akkor sem több ±0,05 V, az egész tartományos eltérés pedig 0,014 V. A különböző 

hőmérsékletek párhuzamos vizsgálásának az érdekében a következő módosításokat végeztem a 

modellben:  

 
52. ábra Matlab Simulink modell különböző hőmérsékletre 

A módosítás tartalmaz egy hőmérséklet választót, amely segítségével be lehet állítani, hogy milyen 

hőfokon szeretném a szimulációt lefuttatni. A különböző Swich-Case struktúrák ugyanazon 

modellt tartalmazzák (30. ábra szerint), egyedüli eltérés a VOC blokkban figyelhető meg, itt minden 

hőmérséklethez különböző görbeillesztés tartozik. A többi paraméter ezen általános modell során 

változatlan maradt. A szimulációk lefutása utána következő eredményeket kaptam: 

 
53. ábra Valós és szimulációs mérések összehasonlítása 
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Az ábrán piros színnel a szimulációs eredmények láthatóak, feketével pedig a valós mérési 

eredmények. A mérésekhez és a szimulációhoz minden esetben ugyanazon 1800s WLTP ciklust 

használtam fel. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szimuláció jellege nagyon hasonló 

a valós mérésekhez, eltérések leginkább az alacsonyabb hőmérsékelten figyelhetőek meg. 

Továbbá a pontos dinamikus karakterisztikát legjobb 25°C-on tudja tartani, a többi hőmérséklet 

esetében a további paraméterek pontosítására lenne szükség. Az eltérések jobb 

megfigyelhetőségének az érdekében, megvizsgáltam az eltérések mértékét a felhasznált 

tartományra (3 V-4,2 V) vetítve százalékosan:  

 
54. ábra Valós és szimulációs mérések közötti eltérések 

Az ábrán a valós és a szimulációs eredmények eltérései láthatóak. Piros színnel a 8 különböző 

cella valós WLTP mérése során kapott eredmények legnagyobb eltérései láthatóak. Ezzel a 

módszerrel az úgymond legrosszabb eset (worst-case) meghatározása a cél. Ilyen eset lehet 

például, ha a legnagyobb feszültségű cella alapján tervezek, viszont a legalacsonyabbat használom 

fel. Az eredmények százalékban vannak megadva és az akkumulátor felhasználási tartományára 

vetítve (4,2 V-3 V-ig). Ez alapján: 

 
𝐷𝑖𝑓𝑓 [%] =

100 ∗ |𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛|

1,2
  (40) 

Fekete színnel a szimulációs eredmények eltérései figyelhetőek meg a valós mérésekhez képest. 

Mivel a szimulációs eredmények egy átlagolt értéket adnak, így minden esetben kevésbé térnek el 

a valós mérésektől, mind azok egymástól legrosszabb esetben. Hőmérsékletenként elemezve 25 

°C-on a legjobbak az eredmények, átlagosan 1,70%-ban (40-képlet alapján) tér el a szimulációs 

érték a valós dinamikus mérésektől. A valós mérések egymás közötti eltérése 5,24% volt egész 

feszültség tartományra vizsgálva. Ez alapján megállapítható, hogy az általános modell nagy 

pontossággal képes követni 8 különböző cellát dinamikus vizsgálat során 25 °C-on. A további 

eredmények a következő táblázatban láthatóak: 
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8. táblázat A 18650-es típusú lítium akkumulátorok szimuláció során kapott eltérései 

Hőmérséklet Szimuláció eltérése [%] Valós mérés eltérése [%] 

-15°C 8,16 22,77 

0°C 4,48 13,09 

25°C 1,70 5,24 

60°C 2,16 6,91 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a modell 60 °C-on még jól működik, azonban alacsonyabb 

hőmérsékleten a szimulációs értékek már nagyban eltérnek. Felhasználhatóság szempontjából 0 

°C-on kapott értékek még elfogadhatóak, mivel a hiba érték 5%-alatt van, amely a szakirodalom 

alapján a hasonló modellek felső értéke. A -15 °C-on kapott eredmények viszont jóval a hibahatár 

felett vannak, ez alapján megállapítható, hogy ilyen esetben már nem érdemes általános modellt 

használni. Tehát szükséges a gyártmány specifikus méréseket elvégezni.  
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4. A lítium-polimer akkumulátorok alakváltozásának a vizsgálat  

A lítium-polimer akkumulátorok alakváltozásának vizsgálatakor lényeges kérdések a 

deformáció kezdete, helye és annak cella oldalait tekintve szimmetrikussága. A célom egy olyan 

mérőrendszer tervezése és megépítése volt, amely alkalmas ezen feltétek vizsgálatára. További cél 

egy olyan alakváltozási térkép készítése, amely alkalmas a kritikus területek kijelölésére a töltés 

és a kisütés során. A mérőrendszer megtervezése előtt megvizsgáltam az akkumulátor alakváltozás 

mértékét, amelyhez a korábbi mérésekből származó cellákat használtam fel. A megfigyelések 

alapján a rossz cella vastagsága az új akkumulátorhoz képeset maximálisan háromszorosára 

növekedett. A szakirodalom alapján több ígéretes lehetőség bemutatásra kerül. A pontosság, a 

megvalósíthatóság és a rendelkezésre álló eszközöket megvizsgálva két eljárást is kiválasztottam. 

Első esetben érintkezéses módszert használtam, amely során az alakváltozás valamilyen szenzor 

tapintásából eredő adatból kerül kiszámításra, a második esetben pedig az érintkezésmentes optikai 

méréstechnikát használtam fel. Az első megoldásnak az előnye, hogy folyamatosan montírozható 

a cella változásai, a hátránya viszont, hogy kevés ponton lehet (tapintók számától függ) mérni. A 

második verzió előnye több pontos mintavételezés (több millió), a hátránya viszont, hogy a 

méréshez a cellát ugyan olyan állapotban kell tartani a digitalizáció során. Tehát a folyamatos, 

megszakításmentes mérés ebben az esetben nem lehetséges. Az alakváltozás jelenségének a 

tanulmányozásának, felmérésének az érdekében első esetben elmozdulásmérő szenzorokkal 

végeztem méréseket, a későbbiekben az itt szerzett információk alapján váltottam 

felületdigitalizálási (DIC) módszerre.  

Fontos megjegyezni, hogy a két megoldás rögzítés szempontjából nem egyforma 

orientációban történt. A tapintásos tesztnél a cella vízszintesen állt, az érintkezéses mentes 

vizsgálat során pedig függőlegesen egy satuba fogva. A mérést ez nem befolyásolja ugyanis a 

vizsgált akkumulátor mérés technikai szempontból merevnek tekinthető, mert hosszirányú mérete 

nagyságrendekkel nem haladja meg a nagyságát.  

Továbbá a tapintásos módszer használata során a rugó erő tartja a megfelelő pozícióban a cellát. 

Ebben az esetben viszont fontos volt, hogy a cella vízszintesen feküdjen az érzékelőken, mivel 

függőlegesen már ki tudna csúszni az akkumulátor. A mérés pontoságának az érdekében a teszt 

megkezdése előtt rögzítettem az aktuális erő értékét és annak a függvényében, változásában 

vizsgálatam az eredményeket 

A DIC mérések beállítás során pedig, az esetleges gravitációs elmozdulás látszódna, ugyanis a 

rendszer érzékenysége miatt a mérés közbeni rezgések hiba jelzéssel kijelzésre kerülnek. Ebben 

az esetben nincs lehetőség vízszintes mérésre, mivel a teljes cella digitalizálása a cél, ezt fektetve 

nem tudnám megoldani. 

4.1. Mérések elmozdulásmérő szenzorokkal  

A mérőkeret tervezés során, a szakirodalom alapján két elrendezés merült fel a fix és a 

változtatható merőpozíciós kialakítás. Fix mérőpozíciós mérőrendszernél nincs lehetőség a 

szenzorok tapintási helyének változtatására. A másik lehetőség a változtatható merőpozíciós 

egység, ezzel a módszerrel több mérési befogó pontot kell létrehozni a tartófelületen és a mérések 

során cserélgetni a szenzorok helyét. A végül egy köztes megoldás mellett döntöttem. A szenzorok 

elhelyezése fix merőpozíciós kialakítású, viszont több szenzort helyeztem el, mint a 
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szakirodalomban szerepel. Az akkumulátor cella oldalait 3 részre osztottam fel: alsó, középső és 

felső rész. Minden rész három 404R10KL1.0 típusú szenzort kapott: jobb, középső és bal. Így 

oldalanként 9 szenzor került elhelyezésre, jól behálózva az egész cellát. Összesen így 18 szenzoros 

hálózatot alakítottam ki. A tervezés során 3D nyomtatási technológia segítségével valósítottam 

meg a szenzorok rögzítését, tehát a pozicionálását ellátó alkatrészek elkészítését. Az 

alapkoncepció szerint a szenzorok rugóereje képes az akkumulátor cellát a helyén tartani. A 

következő ábrán a mérőkeret tervezési fázisai láthatóak:  

 
55. ábra A mérőkeret tervezés fázisai 

Az ábrán a) és b) -vel jelölve a jó állapotú cella befogatása látható, a c) pedig a hibás állapot 

koncepciója. Az ábra d) és az e) részén a kinyomatott tartó alkatrészek láthatóak. A 3D nyomtatás 

alapanyaga ABS, az összes alkatrész 16 óra alatt készült el. A keret elkészülése után a szenzorok 

bekötése következett. Az oldalanként 9 darab D-Sub csatlakozót kapott és így kapcsolódik az 

adatgyűjtő kártyákhoz. A következő ábrán a szenzorok közé helyezett akkumulátor látható, 

valamint a teljes vizsgáló rendszer: 

 
56. ábra Alakváltozás vizsgáló rendszer 

A szenzor jeleinek feldolgozására a HBM QuantumX [139] adatgyűjtőt használtam fel, a 

mentéshez pedig a Catman szoftver a felelős. A tesztelési folyamatok végrehajtásához az 

alakváltozás mérőegységen kívül, további eszközökre is szükség van, amellyel a töltést és a 

kisütést hajtom végre. A villamos paraméterek méréséhez a modellalkotás során már felhasznált 

eszközökkel valósítottam meg. Röviden összefoglalva: a töltéshez használt tápegység: Hameg 
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HMP 4030; A kisütéshez használt műterhelés: EL-3000; A feszültség adatok mentéséhez használt 

adatgyűjtő: NI USB 6341; A teszt vezérlésért LabVIEW szoftver a felelős; A méréséhez 

felhasznált akkumulátor típusa: Turnigy nano-tech LiPo 5Ah volt.  

4.1.1. Mérési eljárás bemutatása és kidolgozása  

Az érintkezéses vizsgálatok során alapvetően két fajta mérési eljárást dolgoztam ki, az egyik 

állandó áramú terhelésekre alkalmas, a másikkal pedig szaggatott töltési és kisütési ciklusok 

hozhatók létre. Az első eljárás fő felhasználási területe a hosszútávú ciklusos tesztek során történő 

alakváltozás megfigyelése, különböző terhelő és töltő áramok mellett. A szaggatott eljárások pedig 

a különböző töltöttségi szinten megállított mérések hatásának az elemzésére szolgál. Megalapozva 

ezzel az optikai mérések megvalósíthatóságának az elemzését. Elsőként az állandó áramú terhelést 

vizsgáltam. Az 57. ábrán a 10 A töltésnél és kisütésénél mért alakváltozás látható feszültség és az 

áram függvényében: 

 
57. ábra Alakváltozás 10A ciklusban a feszültség és az áram függvényében 

A teszt 2C (10 A) töltéssel kezdtem, amit egy órás pihentetési szakasz követett, ezután kezdődött 

a merítési szakasz, amit szintén egy órás pihentetés követett. A mérési eredményekből 

megfigyelhető, hogy a szenzorok egyenletes tágulást mértek a töltés során, az egy órás 

pihentetésnél pedig, nem történt alakváltozás. A kisütés megkezdésével (2C terhelés), a cella 

elkezdett zsugorodni. A kisütés végén, az összes szenzor a kiindulási értéket érte el. A tesztet 

elvégeztem: 5 A, 7.5 A, 10 A értékek mellett is, az eredmények a következő képen alakultak: 
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58. ábra Ciklusos mérések 5A, 7.5A és 10A áramok mellett 

Az ábrán a 14-ik sorszámú szenzor segítségével gyűjtött adatok láthatók. Az alakváltozás mértéke 

minden esetben hasonló volt. A fel és a lefutási időben vannak eltérések, ami az áram mértékétől 

függ. A nagyobb terhelési ciklusok rövidebb tesztelési időt jelentenek. Az adatokból 

megállapítható, hogy az általam mért esetekben a töltés és a kisütés mértékétől jelentős mértékben 

nem függ az alakváltozás nagysága (mértéke). Továbbá, hogy a töltöttségi szint és az alakváltozás 

között van összefüggés.  

A második eset a megszakításos vizsgálatok voltak, amely tanulmányozásához a következő 

módosításokat hajtottam végre:  

• Első lépés a cella teljes kisütése (0% SOC, 3 V).  

• Ezt egy órás pihentetési szakasz követ.  

• Harmadik lépés a töltés megkezdése és minden 5000 J (10% SOC) energia betéttelt szünet 

követ.  

A töltés mértéke 0.5C (2.5 A), 1.0C (5 A), 1.5C (7.5 A) és 2.0C (10 A) volt. A pihentetési szakasz 

a töltési fázisban 60s volt minden esetben. A 10-ik sorszámú szenzor segítségével rögzített adatok 

láthatók a következő ábrán, különböző töltő áramok mellett: 

 
59. ábra Megszakításos töltési vizsgálatok az alkváltozás függvényében 
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Az ábrán megfigyelhető, hogy az előző esethez képest a változás nem folytonos. Ennek az oka a 

töltés megszakításokból ered, látható, ha nincs töltés, akkor a cella púposodása is megáll. Ezen 

jelenséget a kisütés során tovább vizsgáltam. Ebben az esetben az első lépés: 

• A cella teljes feltöltés (100% SOC, 4,2 V).  

• Ezt egy órás pihentetési szakasz követi.  

• Harmadik lépés a kisütés megkezdése és minden 5000 J (10% SOC) energia kivételt szünet 

követ. 

A kisütés mértéke szintén: 0.5C (2.5 A), 1.0C (5 A), 1.5C (7.5 A) és 2.0C (10 A) volt. A pihentetési 

szakasz a kisütési fázisban is 60s volt minden esetben. A 10-ik sorszámú szenzor segítségével 

rögzített adatok láthatók a következő ábrán, különböző kisütési áramok mellett:  

 
60. ábra Megszakításos kisütési vizsgálatok az alkváltozás függvényében 

A töltéshez hasonlóan a kisütés során is a megszakításkor nem észleltem alakváltozás, tehát a cella 

zsugorodása megállt. Az alakváltozás töltöttségi szinthez való illeszthetőségének az érdekében a 

következőkben egy mérés részletes elemzését mutatom be.  

4.1.2. Mérési eredmények kiértékelése  

Első esetként a kisütés során elemeztem a kapott eredményeket. A következő ábrán a lítium-

polimer akkumulátor kisütési profilja látható 10 A terhelés során, kék színnel a feszültég, pirossal 

pedig a terhelő áramot jelöltem:  

 
61. ábra Lítium-polimer akkumulátor 2C terhelése 
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A 61. ábrán látható, hogy összesen 8 megszakítás történt, mivel az előzőekben már 

megállapítottam, hogy alakváltozás csak az akkumulátor a terhelése és vagy töltése során történik, 

így ezek a megszakítási szakaszok lesznek a későbbiekben a lényeges pontok, mivel itt lehet 

legkönnyebben meghatározni a pontos SOC értéket. A kezdeti és végállapottal együtt összesen 10 

állapotváltozási pontot határoztam meg, mind a 18 szenzor esetében. A következő lépésként, az 

így meghatározott feszültség pontokhoz kerestem meg az alakváltozási adatot, minden szenzor 

esetében. Ezen eredmények összegzése látható a következő ábrákon (az ábrán látható értékek mm 

értendőek): 

 
62. ábra Az alakváltozás mértékének meghatározása az A és B oldalon 

Az ábra felső részén a cella A oldala, az alsó részén pedig a B oldal látható. Érdemes megfigyelni, 

hogy a cella egyik oldalán nagyon kis változások történek. Ennek az oka a cella aszimmetrikus 

alakváltozásából eredhet, tehát még a B-esetben a szenzorok olyan régiót mérnek, ahol nagyobb 

változás van, addig az A esetben semleges területekről gyűjtenek adatot. A 63. ábrán (értékek mm 

értendőek) a cella színtérképe látható a teljesen lemerült állapotban (a kékebb területekben az 

alakváltozás nagyobb):  

 
63. ábra A cella alakváltozás színtérképe 
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A 64. ábrán a 10-es és 12-es szenzor által mért adatok és kiszűrt alakváltozási adatok 

összehasonlítása látható:  

 
64. ábra Alakváltozás mérés a 12-es és 14-es szenzor segítségével 

Látható, hogy a szűrt adatok nagyon jól megközelítik a valós mérési eredményeket. A különbség 

a két adat között, hogy a Disp_12 (kék) a teljes mérés összes adatát tartalmazza, a Disp12_Fil 

(piros) pedig csak a megszakítások során kiszűrt adatok vannak ábrázolva. A 64. ábra jobb oldalán 

a 10-es számú szenzor hasonló ábrázolása látható. Az eredmények nagyon hasonlóak, ezért a 

későbbiekben csak a szűrt értékeket vesszem figyelembe. Az időbélyeg segítségével kikeresett 

alakváltozási pontokhoz hozzárendeltem a cella töltöttségi szintjét is:  

 
65. ábra A 62% SOC töltöttségi szintű cella alakváltozás adatai 

Az ábra felső részén százalékosan látható a töltöttségi szint. Alatta 3×3 rácsban az A oldal 

alakváltozása és ezt követi újabb 3×3 rácsban a B oldal alakváltozása. Az ábra alján az adott 

töltöttségi szint átlag alakváltozása, valamint mind a két esetben a középső 3 szenzor átlaga látható 

(REG ÁTL – összesen 6 szenzor átlaga). Jobb oldalon feltüntetett 5 legkisebb érték és azok 3-as 

és 5-ös átlaga. Az így kapott eredmények láthatóak a 9. táblázatban:  

9. táblázat Kiátlagolt alakváltozás adatok a kisütés során 

SOC [%] Átlag Reg_Átlag Átlag_5 Átlag_3 MIN 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86,97 -0,01 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 

74,65 -0,02 -0,02 -0,05 -0,06 -0,06 

62,93 -0,03 -0,03 -0,07 -0,08 -0,08 

51,31 -0,04 -0,04 -0,09 -0,10 -0,10 

39,57 -0,05 -0,05 -0,11 -0,12 -0,12 

28,01 -0,06 -0,06 -0,14 -0,14 -0,15 

16,39 -0,07 -0,06 -0,16 -0,17 -0,17 

4,85 -0,08 -0,07 -0,17 -0,18 -0,19 

0,00 -0,08 -0,07 -0,17 -0,18 -0,20 
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A 12-es szenzorral mért és megszűrt adatok, valamint a cella feszültsége látható a következő ábrán 

a töltöttségi szint függvényében:  

 
66. ábra Alakváltozás a feszültség függvényében 

A ábra alapján megfigyelhető, hogy az alakváltozás a kisütés során viszonylag lineárisan változik 

a töltöttségi szint függvényében.  

Második esetként a töltés során elemeztem a kapott eredményeket. A következő ábrán a lítium-

polimer akkumulátor töltési profilja látható 10A töltés során, kék színnel a feszültég, pirossal pedig 

a töltő áramot jelöltem:  

 
67. ábra Lítium-polimer akkumulátor 2C töltése 

Az ábrán látható, hogy összesen 9 megszakítás történt a kezdeti és végállapottal együtt összesen 

11 állapotváltozási pontot határoztam meg, mind a 18 szenzor esetében. A következő lépés a 

feszültség pontokhoz az alakváltozási adatot társítani, minden szenzor esetében. Ezen eredmények 

összegzése látható a következő ábrán (az értékek mm értendőek): 
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68. ábra Az alakváltozás mértékének meghatározása a töltés során a cella A és B oldalán 

Az ábra felső részén az akkumulátor A, az alsó részén (Disp_10-tő) pedig a B oldal értékeit 

tüntettem fel. Ebben az esetben is megfigyelhető, hogy az akkumulátor oldalai aszimmetrikusan 

változnak. A pirosabb területeken a púposodás nagyobb, a zöld részeken pedig az alakváltozás 

kisebb. A 69. ábrán a teljesen feltöltött állapot színtérképe látható (az értékek mm-en értendőek):  

 
69. ábra A cella alakváltozás színtérképe 

A kisütéshez hasonlóan a töltés során is a szűrt adatokat használtam fel az elemzés további 

lépéseiben. Az időbélyeg segítségével ebben az esetben is a kikeresett alakváltozási pontokhoz 

hozzárendeltem a cella töltöttségi szintjét és átlagoltam az adatokat. A következő táblázat 

összefoglalja az eredményeket: 

10. táblázat Kiátlagolt alakváltozás adatok a töltés során 

SOC [%] Átlag Reg_Átlag Átlag_5 Átlag_3 MAX 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10,57 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 

20,43 0,01 0,00 0,03 0,03 0,04 

30,38 0,01 0,00 0,04 0,04 0,04 

40,48 0,02 0,01 0,05 0,05 0,05 
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50,51 0,03 0,02 0,08 0,08 0,09 

60,29 0,05 0,04 0,11 0,12 0,12 

70,34 0,07 0,07 0,16 0,16 0,17 

80,12 0,09 0,09 0,19 0,19 0,20 

90,09 0,10 0,09 0,21 0,21 0,21 

100,00 0,10 0,10 0,21 0,21 0,22 

A 12-es szenzorral mért és megszűrt adatok, valamint a VOC feszültséggörbe látható a következő 

ábrán a töltöttségi szint függvényében:  

 
70. ábra Alakváltozás a feszültség függvényében 

4.1.3. Elmozdulásmérő szenzorokkal kapott eredmények összefoglalása  

Az elmozdulásmérő szenzorok segítségével elvégezett mérések során a következő 

megállapításokat tettem:  

• Az akkumulátor töltése során összeségében nézve púposodás figyelhető meg. 

• Az akkumulátor kisütése során összehúzódási trend mérhető.  

• Az eredmények alapján megfigyelhető volt, hogy a lítium-polimer akkumulátor 

deformációja nem egyenletes a cella egészére nézve. Ez alapján megállapítható, hogy a 

mérési értékek nagyban függenek a szenzorok elhelyezésétől.  

• Az adatokból megállapítható, hogy az általam mért esetekben a töltés és a kisütés jellegétől 

jelentős mértékben nem függ az alakváltozás nagysága (mértéke).  

• A lítium akkumulátoroknál az interkaláció a töltés és a kisütés során játszódik le, az 

üresjárási állapotban ez a folyamat megáll vagy lelassul, tehát a megszakítás során jelentős 

alakváltozás nincs.  

• További megállapítás, hogy a töltöttségi szint és az alakváltozás között van összefüggés.  

A témában a következő publikációkat készítettem el: [150,151].  

  



76 

 

4.2. Mérések felületdigitalizálás segítségével  

Alakváltozás tovább tanulmányozásának a céljából, az előző fejezetben bemutatott 

eredmények alapján egy másik mérési módszert is kidolgoztam. Az előző esetben a tesztek során 

18 ponton mértem, ami magába hordozza azt a hibát, hogy néhány vagy akár több lényeges pont 

kimaradhat. Az elmozdulásmérő vizsgálatok alapján a mérések megszakíthatóak, így a pontosság 

és a kritikus helyek jobb feltérképezésének az érdekében, a teljes akkumulátor felszínének 

tanulmányozására tértem át.  

Dolgozatomban a 3D koordinátamérést használtam 3D szkennelő DIC rendszerrel. A DIC 

rendszer a GOM Atos Triple Scan II hardver használtam, a GOM Atos Professional szoftverrel. 

Az ATOS Triple Scan érintés nélküli strukturált kék fényű 3D szkenner egy olyan koordináta-

mérőgép, amely több millió pontot mér egyetlen szkennelés, mérés során. Fejlett mérési és vetítési 

technikákat alkalmaz, amely segítségével nagy pontossággal tud teljes objektumokat analizálni. 

Az ATOS érzékelők önellenőrző rendszerek ezért ellenőrzik a működés közben változó környezeti 

körülményeket is. Az érzékelők szoftvere folyamatosan figyeli a kalibrálási állapotot, az 

átalakítási pontosságot, valamint a környezeti változásokat és az alkatrészmozgásokat a mérési 

adatok pontoságának a biztosításának az érdekében.  

Esetemben az akkumulátort többször megmértem, tehát egy állapot digitalizálásához több kép is 

készült (körbefényképeztem a cellát). Majd az egyes mérések eredményeit a szoftverbe állítottam 

össze. Így alakult ki a 3D kép az akkumulátorról és lehetővé vált a deformáció részletes elemzése. 

A DIC technika mérések pontosságához több feltételnek is teljesülnie kell, ezek a következők:  

• A fényvisszaverődést csökkenteni kell: A DIC méréseknél fontos az előkészítés minősége. 

Így a mérendő tárgynak nem szabad fényvisszaverőnek lennie, ellenkező esetben a vizsgált 

elemet vékonyan speciális reflexgátló festékkel kell bevonni [140]. Az általam mért 

celláknál MR2000 anti-reflex spray-t alkalmaztam. (Esetemben minden akkumulátor 

felületét kezelni kellett.) 

• Referenciapontok használata: Egy másik fontos dolog, hogy a kamera a mérés során legalább 

három referenciapontot kell, hogy érzékeljen. A GOM Atos rendszer speciális kódolt 

referenciapontokat használ, több méretben. A mérésekhez 1 mm-es és 0,8 mm-es kódolt 

referenciapontokat használtam. 

• Fényképezés: Ezen tesztek során a kétkamerás GOM ATOS mérőegységet használtam, ahol 

az egyik kamera a referenciapontok alapján digitalizál, a második pedig kontrol kameraként 

funkcionál. 

• Képelemzés: A felvétel után a deformációs képeket összehasonlítom, egy referencia- vagy 

kezdőképpel egy speciális keresztkorrelációs algoritmus segítségével, amely kivonja az 

elmozdulási mezőket. Esetemben a tesztek során az első digitalizálási állapotot használtam 

kiinduló (referencia értéknek), az eltéréseket ehhez viszonyítva értendőek.  

A következő táblázat összefoglalja a mérőrendszer főbb paramétereit:  

11. táblázat A GOM ATOS Triple SCAN II technikai adatai 

Kamera felbontás: 2 x 5 Megapixeles kamera 

Mérési terület: 38 mm2-től akár 1500 mm2-ig 

Mérési pontok közötti távolság: 0,02mm – 0,62mm 

Mérési távolság: 490-2000 mm 

Mért pontok vizsgálatonként: 5 millió pont 
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Működési tartomány: 5-45 °C között 

Geometriai méretei: 570 x 340 x 240 mm 

A következő ábrán a lefestett, referencia pontozott és rögzített lítium-polimer akkumulátor látható:  

 
71. ábra GOM Atos mérőrendszerrel vizsgált lítium-polimer akkumulátor  

A tesztelési folyamatok végrehajtásához az alakváltozást mérőegységen kívül, a töltés és a 

kisütéshez további eszközök szükségesek. A töltéshez használt tápegység: Hameg HMP 4030; A 

kisütéshez használt műterhelés: EL-3000; A feszültség adatok mentéséhez használt adatgyűjtő: NI 

USB 6341; A teszt vezérlésért LabVIEW szoftver a felelős; A méréséhez felhasznált akkumulátor 

típusa: Turnigy nano-tech LiPo 5 Ah.  

Az első mérés során az volt a célom, hogy felmérjem, hogy az új összeállítás segítségével, milyen 

alakváltozás mérhető. Ennek a megállapításához egy teljesen lemerített és feltöltött állapotot 

vizsgáltam meg. A kisütés során 0% SOC állapotban, az A és B oldalról kapott eredmények a 

következő ábrán láthatóak: 

 
72. ábra Az A és B oldalon mért alakváltozás 

Az A és B oldalon mért adatokból, kiértékelés nélkül GOM gyári szoftvere alapján a következők 

előeredmények állapíthatóak meg: 
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• Történik alakváltozás a cellán kisütés során, amorf és aszimmetrikus módon.  

• Összességében a cella felületének nagy részében összehúzódás figyelhető meg.  

• Az összehúzódás mértéke a cella teljes felszínén nem egyenletes. 

• Az elmozdulásmérő szenzorokkal is hasonló zónában mértem a legnagyobb összehúzódást.  

A töltés során ugyanazon cellát használtam fel. A következő ábrán látható az A és B oldal 

alakváltozás 100% SOC esetben:  

 
73. ábra Az A és B oldalon mért alakváltozás töltés során 

A mért adatokból a következő előeredmények állapíthatóak meg, részletes kiértékelés nélkül:  

• Szintén történik alakváltozás a cella mindkét oldalán, amorf és aszimmetrikus módon.  

• Ebben az esetben sem csak tágulás mérhető, hanem egyes pontokon összehúzódás is. 

• Összességében megállapítható, hogy a cella tágul a töltés során.  

• A töltés jellegzetes pontjai nagyon hasonló helyen vannak, mint a kisütés során.  

• A tágulás mértéke is hasonlít az összehúzódáséra.  

• A tágulás mértékében a B oldalon nagyobb volt. 

4.2.1. Mérési eljárás bemutatása és kidolgozása  

Az előzetes teszteredmények alapján az adatok könnyebb összehasonlíthatóságának 

érdekében egységes mérési és kiértékelési rendszert alakítottam ki. Ennek első lépése a 

digitalizáció során keletkezett több millió mérési pont szűkítése volt. A felületdigitalizált cella 

bármely pontja mérési adatként szolgálhat, viszont a nagy mennyiségű adat kezelése a 

későbbiekben nehézségeket okozna. Ezért célszerű felvenni néhány közülük, viszont az adatok 

megválasztása során fontos figyelembe venni, hogy a cella egészét és mindkét oldalát lefedjék a 

kijelölt helyek. A GOM szoftvere rendelkezik beépített hálózó rendszerrel, amely egyenlő 

távolságra egymástól felvesz pontokat. További előnye az automatikus hálógenerálásnak, hogy 

minden mérés során megismételhető. A következő ábrán a behálózott mérési pontok láthatóak, az 

akkumulátor felső részén:  
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74. ábra GOM mérés során felvett pontok 

A felvett pontokból ezek után létrehoztam egy trendet, amely a kiindulási képtől a végső állapotig 

kirajzolja az adott pont változásait (jobbról). Fontos megjegyezni, hogy a mérőpontok helyzete fix 

volt, tehát az elején felvett hálót használtam a következő digitalizációnál (megszakításnál) is. A 

következő lépés az összes pont trendvonalának a felvétele, esetemben ez csak a cella egyik oldalán 

akár 80 jelölést is jelenthetett. Az így kapott eredményeket .csv formátumban mentettem ki, 

további adatfeldolgozásra. Ezen adatok láthatóak a következő ábrán:  

 

75. ábra Adatok kimentése 

A táblázat első oszlopában szereplő szám a megszakítás számát jelenti. A nullás jelölés ebben az 

esetben már az első megszakítás során kapott értéket jelenti. A kiinduló érték minden esetben a 

teljesen feltöltött (100% SOC – kisütés során) és a teljesen lemerített (0% SOC – töltés során) 

állapot volt és ezen pontok mindegyike 0,000 értéket tartalmaz (kiinduló vagy referencia érték). 

Az első sor tehát már az első eltérést tartalmazza. A 9. állapot az utolsó teljesen lemerített állapot 

jelenti. Az első oszlopban feltüntetett számokhoz a későbbiekben töltöttségi szintet társítottam. A 

másodiktól a hatodik oszlopig az alakváltozási értékek láthatóak. Az oszlopok első sorában 

szereplő szám a hálózást követően hozzárendelt lokalizációs szám látható. Ez mindig a cella A 

oldalának felső bal sarkában 1-es számmal kezdődtek.  

A kritikus régiók jobb kijelölésének az érdekében több akkumulátoron is méréseket végeztem. A 

teszteket 3 db 5 Ah lítium-polimer akkumulátoron hajtottam végre. A cellák méretben és 

kapacitásban is megegyezőek voltak, egyedül a gyártási időben voltak eltérések. A mérések során 

új és elhasználódott cellát is felhasználtam. A következő eloszlásban:  

• Az 1. sorszámú ≅80%- kapacitású cellával töltés 4,2 V-ig és kisütés 3 V-ig. 

• Az 1. sorszámú cellával 6 hónappal később. 

• Kapacitás teszt: töltés 4,2 V-ig és merítés 3 V-ig.  

• Rosszállapot elérése: kisütés 0 V-ig, töltés 4,2 V-ig. 

• A 2. sorszámú elhasználódott cella: töltés 4,2 V-ig és merítés 0 V-ig. 
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• A 3. sorszámú új cella: töltés 4,2 V-ig és merítés 3 V-ig. 

Összesen 5 töltési és 5 kisütési vizsgálatot végezem el. A tesztelések általános menete a következő 

volt: 

• Az akkumulátor teljes feltöltése 100%-SOC elérésének az érdekében.  

• A teljesen feltöltött állapot felületdigitalizálása. 

• Terhelés megkezdése és minden 360s után megszakítás és digitalizálás. 

• Általánosan így az akkumulátorról kép készült: 100%, 90%… 10% és 0% töltöttségi szintről. 

• Egy óra pihentetés. 

• A teljesen lemerült állapot újból felületdigitalizálása. 

• Töltés megkezdése és minden 360s után megszakítás és digitalizálás. 

• Általánosan ebben az esetben is kép készült: 0%, 10%… 90% és 100% töltöttségi szintről. 

• Ezeket a lépéseket mind az 5 esetben elvégeztem.  

A következő ábrán egy teljesen lemerített és egy 3V-ig merített cella töltési és kisütési áram, 

feszültség profilja látható:  

 
76. ábra A LiPo akkumulátorok töltési és kisütési karaktersztikái  

Az ábra felső részén az 1. számú tesztelése során kapott feszültség/áram diagramok láthatóak, 

balról a kisütés során, jobbról pedig a töltés során. Az ábra alsó részén a 2 számú cella eredményei 

láthatóak, ebben az esetben 0 V-ig merítettem az akkumulátort. Most is balról a kisütés során, 

jobbról pedig a töltés során kapott feszültég/áram profilok láthatóak. Az ábrán látható számozások, 

minden esetben megszakításoknál figyelhető meg, mivel ezekben a pontokban történt digitalizálás. 

Az is megfigyelhető, hogy nem minden esetben ugyan annyi megszakítás történt. A jobb felső 

ábrán például 9 megszakítás történt, ami 11 képet jelent, (a kezdő és a vég állapottal együtt), a bal 

alsó ábrán pedig 7 megszakítás volt, ami 9 képet jelent. Ennek az oka, hogy egyes esetekben a 

cella gyorsabban lemerült. A töltés során keletkezett digitalizációs pontokban is vannak eltérések, 

amelyek a cella gyorsabb feltöltődése vagy mérési idő gyorsítása miatt változtak. Egyes esetekben 

a töltés végén már 10, 20 percenkét készítettem képet, mivel ilyenkor már a betett energia 
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kevesebb, így a megfigyelések alapján az alakváltozás mértéke kisebb. Továbbá, mivel minden 

esetben a töltöttségi szint függvényében tárolom az adatokat ezért a későbbiekben sem fog 

problémát okozni, az eltérő számú digitalizációs pont. A következő ábrán néhány a digitalizáció 

után kapott kép látható (az értékek mm értendőek):  

 
77. ábra A DIC tehnika segítségével rögzített alakváltozási képek 

Az ábrán négy mérés eredményei láthatóak, minden esetben feltüntettem az akkumulátor A (a kép 

pár jobb oldalán) és B (a kép pár bal oldalán) oldalát is. Látható, hogy a cellák oldalaikat tekintve 

nem egyformán változnak. Általános esetben töltés során púposodnak és kisütés során 

összehúzódnak. A 77. ábrán látható állapotok a kezdeti állapottól való legnagyobb eltérést 

mutatják be, tehát a töltés során a 100% SOC, kisütés során pedig a 0% SOC. A bal felső sarokban 

látható képen egy teljesen új cella alakváltozása látható az első töltés során, a jobb felső sarokban 

pedig ugyanezen cella lemerült állapotan figyelhető meg. Az alsó ábrákon a 2-es számú 

akkumulátor, egy már hibás LiPo cella méréséből származó adatok láthatóak. A bal alsó sarokban 

a töltés során kapott eredmények, a jobb alsó sarokban pedig a teljesen, 0 V-ig merített állapot 

figyelhető meg. A hibás esetnél megfigyelhető, hogy ilyen mélymerítés hatására a cella 

összehúzódása helyett drasztikus púposodás következik be. Ezen néhány mélymerítés alapján, 

megfigyeltem, hogy 3 V alatti tartományban az összehúzódást felváltja a púposodás. Ennek 

igazlására azonban több, hasonló jellegű mérés szükséges, ez viszont nem képezi részét a jelenlegi 

munkámnak. 
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4.2.2. Mérési eredmények kiértékelése  

A tesztek során nagy mennyiségű mérési adat keletkezett, amelynek a feldolgozását és 

kiértékelését ebben a fejezetben mutatom be. Az előző fejezetben bemutatott 10 mérés 2 fő 

csoportba sorolható: 5 töltés és 5 kisütés eredmények kiértékelésére. Az adatok feldolgozásának a 

lépéseit egy-egy példán keresztül prezentálom. Elsőként a kisütés során kapott adatok 

feldolgozásának a menetét ismertettem, utána pedig a töltés eredményeinek a kiértékelése 

következik. A mérés vezérlése a LabVIEW program segítségével történt, amely során az adokat 

.csv formátumba mentetem ki. A következő ábrán a lítium-polimer akkumulátor kisütési profilja 

látható az áram és a feszültség függvényében:  

 
78. ábra Lítium-polimer akkumulátor 2C terhelése GOM felületdigitalizáció során 

Ezen mérés során összesen 9 megszakítás történt, ami 11 adatmentési pontot jelent. A következő 

lépéséként, az így meghatározott feszültség pontokhoz és töltöttségi szintekhez kerestem meg az 

alakváltozási adatokat. A következő ábrán az utolsó mérési pont (0% SOC) GOM segítségével 

digitalizált kép és az általam felvett pontok láthatóak:  

 
79. ábra A és B oldal alakváltozása 

Az ábrák bal oldalán GOM-os mérésből származó képek, a jobb oldalán pedig a kimentett és 

töltöttségi szinthez rendelt adatmátrix látható. Az ábrákon már megfigyelhetőek a kiugró értékek 

is. Minden mérés megszakításhoz tartozik egy adattábla az A és B oldal alakváltozás adataival.  
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A töltés során az adatok kiértékelésének a lépései nagyon hasonlóak voltak. A 80. ábrán a lítium-

polimer akkumulátor töltési profilja látható:  

 
80. ábra Lítium polimer-akkumulátor 2C töltése 

Az ábrán látható, hogy összesen 11 megszakítás történt a kezdeti és végállapottal együtt összesen 

13 állapotváltozási pontot határoztam meg. Az utolsó mérési pont (100% SOC) GOM segítségével 

digitalizált kép és az általam felvett pontok láthatóak a következő ábrán:  

 
81. ábra A és B oldal alakváltozása töltés során 

A bal oldali ábra a GOM-os mérésből származó kép, a jobb oldali pedig a kimentett és töltöttségi 

szinthez rendelt adat mátrix.  
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Az összes villamos és a felület digitalizálási pontokat összesítve, a töltöttségi szint függvényében 

adatmátrixokba rendezve tárolom. A következő ábrán az adatok egyesítése látható:  

 
82. ábra Felület digitalizálási adatok adatbázisba rendezése  

Az ábra bal felső sarkában a 2. számú cella kisütése során kapott eredmények láthatóak, a 

feszültség diagram mellett ábrázoltam a megszakítások pontjait is. A jobb felső ábrán, ugyanezen 

pontok láhatóak, de már a töltöttségi szint függvényében. A töltöttségi szint meghatározásához a 

coulomb counting módszert használtam. A diagramon zöld jelölést kapott a 7. digitalizálási pont, 

ezt mutatja be részletesen az ábra alsó része. A bal alsó sarokban a digitalizációs adatok látatóak, 

jobb alsó sarokban pedig a töltöttségi szint függvényében tárolt adatmátrix.  

4.2.3. Statisztikai módszerek alkalmazása  

A kisütés és töltés megszakítás során viszonylag rövid idő (360s) áll rendelkezdésre 

digitalizálásra, ezért egyes esetekben előfordulhatnak hibák. Ilyenkor apróbb lyukak 

keletkezhetnek, ahol nincs pontos információ és ide kerülhet be helytelen adat is. Ezért az 

eredményeket érdemes statisztikai módszerrel kiértékelnem, hogy hatékonyan megszűrjem a 

hibáktól és a kiugró értékektől az adatbázist. A szakirodalomban több módszert is használnak 

hasonló problémákra [141- 144]. Torres és társai pedig egy hatékony eljárást mutatnak be képek 

utólagos szűrésére a WOWA algoritmus segítségével [145]. Ezen eljárás hatékonysága, hogy két 

vektor segítségével jól be lehet állítani az adatok fontosságát és a hibás adatok szűrését. További 

előnye egy statisztikai alapú elemzésnek, hogy az egymáshoz közeli pontok közötti különbségek 

jól összefésülhetőek. Méréseimmel a cél egy kritikus régió meghatározása, kiugró értékek viszont 

nagyban megnehezíthetik ezt. Az adatok feldolgozásának első lépése az adatbázis beolvasása és a 

WOWA algoritmus segítségével újra rendezése: 
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83. ábra Felhasznált adatbázis 

Az ábrán sárgával jelöltem a keresett pontot, a meghatározáshoz a kékkel jelölt a 3×3 mátrix 

adatait használtam fel. Tehát egy kijelölt pont meghatározásához (sárga színnel jelölve), összesen 

9 érték került felhasználásra. A következő összefüggés írja le a mátrixból kinyert adatok 

koordináta pontjait: 

 

[

𝐼(𝑥 −  1;  𝑦 −  1) 𝐼(𝑥 −  1;  𝑦) 𝐼(𝑥 −  1;  𝑦 + 1)
𝐼(𝑥;  𝑦 − 1) 𝐼(𝑥;  𝑦) 𝐼(𝑥;  𝑦 + 1)

𝐼(𝑥 + 1;  𝑦 − 1) 𝐼(𝑥 + 1;  𝑦) 𝐼(𝑥 + 1;  𝑦 + 1)
] (41) 

A mátrixból az adatok a következő formula alapján kerülnek át a sorvektorba:  

 𝐼3 𝐼6 𝐼9
𝐼2 𝐼5 𝐼8
𝐼1 𝐼4 𝐼7

→ [𝐼1 𝐼2 𝐼3 𝐼4 𝐼5 𝐼6 𝐼7 𝐼8  𝐼9  ] = 𝑎 (42) 

Súlyvektor meghatározása során jelen esetben minden értéket egyforma fontosnak tekintettem: 

 𝑝 = [1 9⁄  ;
1
9⁄  ;
1
9⁄ ; 1 9⁄ ; 1 9⁄ ; 1 9⁄ ; 1 9⁄ ; 1 9⁄ ; 1 9⁄ ] 

(43) 

 𝑊𝑛 = [0; 0,075; 0,125; 0,175; 0,250; 0,175; 0,125; 0,075; 0] (44) 

A második vektor megadása során a cél a szélső értékek kiszűrése, tehát a kiugró adatok eltüntetése 

volt. Első lépéseként meghatároztam a pontok koordinátáit a következő formula segítségével: 

 

(𝑖 𝑛⁄ ; ∑𝜔𝑗
 𝑗≤ 𝑖
 

) (45) 

𝑖 = 1    (1 9⁄ ; 𝜔1)      (
1
9⁄ ; 0) 

𝑖 = 2     (2 9⁄ ; 𝜔1 + 𝜔2)     (
2
9⁄ ; 0,075) 

𝑖 = 3     (3 9⁄ ; 𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3)    (
1
3⁄ ; 0,2) 

𝑖 = 4       (4 9⁄ ; 𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3 + 𝜔4)     (
4
9⁄ ; 0,375) 

𝑖 = 5      (5 9⁄ ; 𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3 + 𝜔4 + 𝜔5)     (
5
9⁄ ; 0,625) 

𝑖 = 6     (6 9⁄ ; 𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3 + 𝜔4 + 𝜔5 + 𝜔6)       (
2
3⁄ ; 0,8) 
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𝑖 = 7    (7 9⁄ ; 𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3 + 𝜔4 + 𝜔5 + 𝜔6 + 𝜔7)      (
7
9⁄ ; 0,925) 

𝑖 = 8      (8 9⁄ ; 𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3 + 𝜔4 + 𝜔5 + 𝜔6 + 𝜔7 +𝜔8)    (
8
9⁄ ; 1) 

𝑖 = 9  (9 9⁄ ; 𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3 +𝜔4 + 𝜔5 + 𝜔6 + 𝜔7 + 𝜔8 + 𝜔9)    (1; 1) 

Az interpoláció után a következő függvény kaptam:  

 
84. ábra Interpoláció után 𝝎∗ 

A görbeillesztés utáni egyenlet pedig a következő:  

 𝜔∗(𝑥) = −3,513𝑥3 + 5,3335𝑥2 − 0,864𝑥 + 0,0347 (46) 

Az 𝜔∗(𝑥)-et felhasználva meghatároztam a súlyokat: 

𝑖 = 1  𝜔1  = 𝜔
∗(𝑝1) ≅ 0 

𝑖 = 2   𝜔2 = 𝜔
∗ (∑ 𝑝𝑖

2

𝑖=1
) − 𝜔∗(𝑝1) ≅ 0,068 

𝑖 = 3   𝜔3 = 𝜔
∗ (∑ 𝑝𝑖

3

𝑖=1
) − 𝜔∗ (∑ 𝑝𝑖

2

𝑖=1
) ≅ 0,142 

𝑖 = 4   𝜔4 = 𝜔
∗ (∑ 𝑝𝑖

4

𝑖=1
) − 𝜔∗ (∑ 𝑝𝑖

3

𝑖=1
) ≅ 0,187 

𝑖 = 5   𝜔5 = 𝜔
∗ (∑ 𝑝𝑖

5

𝑖=1
) − 𝜔∗ (∑ 𝑝𝑖

4

𝑖=1
) ≅ 0,206 

𝑖 = 6   𝜔6 = 𝜔
∗ (∑ 𝑝𝑖

6

𝑖=1
) − 𝜔∗ (∑ 𝑝𝑖

5

𝑖=1
) ≅ 0,187 

𝑖 = 7   𝜔7 = 𝜔
∗ (∑ 𝑝𝑖

7

𝑖=1
) − 𝜔∗ (∑ 𝑝𝑖

6

𝑖=1
) ≅ 0,142 

𝑖 = 8   𝜔8 = 𝜔
∗ (∑ 𝑝𝑖

8

𝑖=1
) − 𝜔∗ (∑ 𝑝𝑖

7

𝑖=1
) ≅ 0,068 

𝑖 = 9   𝜔9 = 𝜔
∗ (∑ 𝑝𝑖

9

𝑖=1
) − 𝜔∗ (∑ 𝑝𝑖

8

𝑖=1
) ≅ 0 

A véglegesített súlyvektor értékei a következők: 

 𝜔 = [0; 0,068; 0,142; 0,187; 0,206; 0,187; 0,142; 0,068; 0] (47) 
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A kiértékelésének az első lépése a nyersadatok betöltése volt:  

 
85. ábra A kisütés utolsó pontja (0% SOC) 

A második lépés minden egyes adatponthoz meghatározni a hozzá tartozó 3×3 mátrixot az 41-es 

képlet alapján. Az értékeket ezek után növekvő sorendbe rendeztem és alkalmaztam a következő 

összegzést: 

 
𝑓𝑊𝑂𝑊𝐴 = ∑ 𝜔𝑖 ∗ 𝑎𝑖

9

𝑖=1
 (48) 

Az így kapott végső alakváltozási pontmátrix a következő képen alakult:  

 
86. ábra A kisütés utolsó pontja WOWA után 

A 86. ábrán látható értékeket mm-ben értendőek, a cellát összesen 5 oszlopra és 14 sorra osztottam 

fel. A teszt során az akkumulátort 0 V-ig merítettem. Az eredmények alapján megállapítható, hogy 

az ilyen jellegű merítés jelentős púposodást okoz. Az alakváltozás térkép alapján pedig 
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megfigyelhető, hogy leginkább a cella középső része változott. Látható, hogy a szűrt adatok 

eltüntetik a kiugró értékeket, esetleges hibákat és egy egységesebb alakváltozási térkép alakul ki. 

A jobb áttekinthetőség érdekében vizualizáltam is az eredményeket. A 87. ábrán a mért és a szűrt 

értékek összehasonlítása látható vizualizáció után:  

 
87. ábra A WOWA algorítusal kapott eredmények vizualizációja 

A vizualizáció segítségével jobban megfigyelhető, ahogy az algoritmus összesimítja az 

akkumulátor felületét. A lokális minimum és maximum eltűnésével a kritikus zóna könnyebben 

kijelölhető. Ezen teszt során a legnagyobb alakváltozás a cella középső részén figyelhető meg. 

Pontosabban a 3. oszlop 6-7-8-9-10 pontjai a legkritikusabb. 
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4.2.4. Kritikus régiók meghatározása  

A WOWA algoritmus segítségével minden állapotot megszűrtem a kiugró és esetlegesen 

hibás adatoktól és egységes alakváltozási térképet hoztam létre. A kritikus régiók 

meghatározásához, minden egyes mérés minden digitalizálási állapot, összes mért pontját meg 

kellett vizsgálni. A vizsgálat során azt figyeltem, hogy az adott pont az átlag alakváltozási pontól 

kisebb vagy nagyobb és ez alapján osztályoztam 1-es vagy 0-ás jelzéssel. (Az átlagérték alatt az 

adott töltöttségi szinten és a cella ugyanazon oldalán lévő összes adat átlagát értem.) Minden 

esetben az 1-es jelzés a kritikusabb, az átlagtól nagyobb deformációt jelenti. Töltés során 

átlagértéktől nagyobb értékek kaptak 1-est, a kisütés során, pedig az átlagtól kisebb értékek. Mivel 

abban az esetben összehúzódás várható. A következő ábrán a 2-es számú cella B oldalának utolsó 

töltési képe alapján mért értékek láthatóak: 

 
88. ábra Átlagérték vizsgálat 

Az ábra felső részen a vizsgált adatok, a bal sarokban az eredeti adatok, a jobb sarokban pedig 

szűrt eredmények láthatóak. Az ábra alsó részen az alatt/felett vizsgálat eredményei figyelhetőek 

meg, a bal sarokban a nyers értékek láthatóak, átlag: 0,109 mm volt, a jobb sarokban pedig a 

WOWA algoritmussal kapott eredményeket ábrázoltam, átlag: 0,108 mm. Abban az esetben, ha 

átlagértéktől nagyobb az alakváltozás akkor 1-es jelölést kapott a hely, ha pedig kisebb akkor 0-t. 

Az elemzés következő lépése az adatok egymásra illesztése volt, tehát az ugyanazon méréshez és 

oldalhoz (A és B esetett külön vizsgálva) tartozó mérések kritikus pontjainak az összegzése. A 

következő ábrán az egymásra illesztés után kapott eredmények láthatóak:  
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89. ábra Átlagérték vizsgálat töltés során B oldal (100% SOC) 

Látható, hogy összesen 19 átlagérték képet illesztetettem egymásra, továbbá az is, hogy ezen 

mérések során a cella felső és középső rész változott leginkább. Ugyanezen kép szűrés nélkül 

balról figyelhető meg. Látható, hogy a szűrés segítségével a kritikus pontok, régiók jobban 

koncentrálódnak, összevonódnak. Ugyanezen teszt A és B oldal közötti különbségek figyelhetőek 

meg a következő ábrán:  

 
90. ábra Átlagérték vizsgálat töltés során A és B oldal 

Az ábrán mindkét esetben már a WOWA által megszűrt adatok láthatóak. Az előzőekben már 

megállapítottam, hogy a cellák oldalai aszimmetrikusan változtatják alakjukat, ezen eredmények 

is ezt a feltételezést támasszák alá. (Ezen mérés során a cella alsó része volt a legkevésbé kritikus 

régió.) Valós esetben, nehéz megkülönböztetni, hogy pontosan melyik a cella A és B oldala ezért 
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a kapott eredményeket érdemes összevonni. A következő ábrán a két oldal összevonása utáni 

eredmények láthatóak a töltés és a kisütés során %-ban kifejezve.  

 
91. ábra Átlagérték vizsgálat kisütés és a töltés során összevont érték százalékosan 

Ezen elemzés során is átlag alatt/felett vizsgálatot hajtottam végre és az előfordulás valószínűségét 

százalékban adtam meg. A teszt során ugyanazon akkumulátor töltés/kisütése értékei láthatóak, 

azaz egy mérési ciklus adatai. A kapott eredmények hasonlóak, de azért vannak eltérések is. 

Mindkét esetben a cella középső részen 8-9 sor, a legkritikusabb régió, valamint az akkumulátor 

alsó része volt a legkevésbé fontos. Nagyobb eltérés az akkumulátor felső részén figyelhető meg, 

a kisütés során a jobb felső sarok erősen kritikus területté vált.  
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A kritikus területek jobb feltérképezésének az érdekében az összes töltési és kisütési eredményt 

egymásra vetítése következett. Itt mind az 5-5 teszt mérését és oldalait is egymásra illesztettem. 

Az adatok rendezése után az összevont és átlagolt, töltési és kisütési képek a következők:  

 
92. ábra Töltés és kisütés kritikus régiói 

Mind a három cella összes töltési vizsgálatának összevont eredményei láthatóak az ábra bal 

oldalán, a kisütés során kapott eredmények a jobb oldalon. A töltés során kapott kép szerint, a cella 

közepe felé haladva kapom meg a kritikus területeket, alsó és felső részek kevésbé dominálnak. A 

kisütés során is az alsó rész, amely kevésbé “fontos”, azonban ebben az esetben a kritikus régió 

eltolódott jobb oldalra és felfelé. Általános eset meghatározásához az ezen eredmények összesítése 

szükséges. A cella kritikuság szempontjából a következő 3 kategóriát határoztam meg: 

• A 0-ás a nem kritikus (0-33%-alatt).  

• Az 1-es közepesen kritikus (33%-66%). 

• A 2-es fontos régió (66%- 100%).  
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A vizsgálat utolsó lépése a töltés a kisütés eredményeinek összevonása és ez alapján egy általános 

osztályozási kép kialakítása. A következő ábrán az összevont eredmények láthatóak:  

 
93. ábra Az 5Ah lítium-polimer akkumulátor kategorizált kritikus régiói  

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy az 5 Ah Turnigy gyártmányú, lítium-polimer 

akkumulátor töltése és kisütése során történő alakváltozás kritikus régiói a 93. ábra szerint 

alakulnak. A képek alapján megállapítható, hogy valóban a cella középső részén érdemes mérni 

az alakváltozást, de abban az esetben, ha egy vagy kevés ponton mérek akkor a jobb széle felé 

nagyobb valószínűséggel tudok kritikus régióra tapintani. Továbbá az is megfigyelhető, hogy a 

cella közepe nem a legideálisabb mérési pont. Az elemzés és a számítások alapján a közepétől 

kicsit feljebb, jobbra tartva érdemes a tapintót elhelyezni, 5-6 sor 3-4 oszlop. A legrosszabb 

eredményeket (legkisebb alakváltozást) valószínűleg a cella alsó részen lehet mérni. Abban az 

esetben, ha csak töltési vizsgálatot végzek a cella középső része az ideálisabb választás. Kisütés 

esetén, a középső résztől kicsit feljebb csúsztatva érdemes mérni, azaz elhelyezni a mérőeszközt 

(92. ábra alapján). 

4.2.5. Felületdigitalizálás során kapott eredmények összefoglalása 

A felület digitalizáció segítségével elvégzett mérések során a következő megállapításokat 

tettem:  

• Digitalizációra a kisütés és töltés megszakítás pillanatában van lehetőség, aminek ideje az 

általam elvégezett mérések során 360s volt. Az eredmények alapján megfigyeltem, hogy 

hibás adatok is kerülnek a rendszerben, amit szükséges statisztikai módszerrel megszűrni.  

• Az általam elvégezett néhány mélymerítés vizsgálat alapján, megfigyeltem, hogy 3 V alatti 

tartományban az összehúzódást felváltja a púposodás. 

• A WOWA algoritmus felhasználásával kiszűrhetőek a kiugró értékek, esetleges hibák és egy 

egységesebb alakváltozási térkép alakítható ki. A lokális minimum és maximum eltűnésével 

a kritikus zóna könnyebben kijelölhető. 
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• Az akkumulátor töltése során vizsgálva az alakváltozást a cella középső része a 

legkritikusabb régió.  

• Az akkumulátor kisütése során vizsgálva az alakváltozás a cella jobb közép-felső részre 

tolódott el a legkritikusabb régió.  

• Összeségében vizsgálva az általam elvégzett mérések alapján, a lítium-polimer 

akkumulátorok legnagyobb valószínűségű és mértékű alakváltozása a közepétől kicsit 

feljebb, jobb oldalon figyelhető meg, az 5-6 sor 3-4 oszlopnál.  

• A legrosszabb eredmények (legkisebb alakváltozást) a valószínűleg a cella alsó részen lehet 

mérni. 

A témában a következő publikációkat készítettem el: [146-149].  
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5. Új tudományos eredmények összefoglalása 

A különböző típusú 18650-es kialakítású lítium akkumulátorok vizsgálata 

1. Téziscsoport: 

leírás: Elkészítettem a 18650-es kialakítású lítium akkumulátorok általános paraméteres 

(helyettesítő áramköri) modelljét, amelyhez nagy és változatos mérési adatkészletet használtam 

fel. A méréséből származó eredményeket súlyozott rendezett átlagolás (OWA operátor) 

segítségével összegeztem. 

• 1.1 altézis: Igazoltam, hogy nagy mérési adatkészleten felhasznált OWA operátor 

segítségével meghatározott paraméterekkel nagypontosságú általános modell érhető el. 

• 1.2. altézis: Elkészítettem és validáltam egy általános 18650-es akkumulátor modellt, amely, 

1-2%-os hibával képes követni 25 °C-on WLTP alapú terheléses vizsgálatokat. 

• 1.3. altézis: Megállapítottam, hogy az általam létrehozott általános 18650-es modell 

szélsőséges hőmérsékleti tartományokban: 60 °C 2-3%, még 0 °C 4-5% hiba aránnyal képes 

szimulálni az akkumulátor működését. Továbbá a saját mérések és vizsgálatok alapján 

megállapítottam, hogy -15 °C-os tartományban 8-9%-os pontatlanság miatt a modell 

alkalmassága már korlátorzott. 

A téziscsoportot alátámasztó publikációk: [46][48]. 

2. Téziscsoport:  

leírás: Új bevizsgálási eljárást dolgoztam ki a különböző típusú 18650-es méretű lítium cellák 

diagnosztikájához. A bevizsgálási eljárás lépéseinek meghatározása során, figyelembe vettem az 

akkumulátorok széles hőmérsékleti skálán való használatát. 

• 2.1 altézis: Egy új szűrési eljárást dolgoztam ki az adatfeldolgozáshoz, amely lítium 

akkumulátorok tranziens terheléséből kinyeri a kritikus adatpontokat és ezzel jelentősen 

leszűkíti a mérési adatokat. 

• 2.2. altézis: Bevezettem egy komplex széles hőmérsékleti és terhelési tartományra 

alkalmazható bevizsgálási eljárást. 

A téziscsoportot alátámasztó publikációk: [46] [138]. 
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A lítium-polimer akkumulátorok alakváltozásának a vizsgálat 

3. Téziscsoport: 

leírás: A DIC technika segítségével meghatároztam a Turnigy gyártmányú 5Ah-ás lítium-polimer 

akkumulátorok alakváltozásának a kritikus területeit. A nagy mennyiségű mérési adatot WOWA 

algoritmus segítségével hatékonyan megszűrtem a hibáktól és kiugró értékektől, megkönnyítve 

ezzel a kritikus pontok meghatározását. 

• 3.1 altézis: Bevezettem a WOWA átlagolás 2D konvolúciós szűrőben való alkalmazását és 

implementálását digitális képkorrelációs eljárásban. Az eredmények igazolták, hogy ez a 

megközelítés hatékony a lítium-polimer akkumulátorok alakváltozásának a kritikus 

régióinak a meghatározására. 

• 3.2 altézis: Létrehoztam egy kritikus régió alapú osztályozási rendszert, amely alkalmas a 

lítium-polimer akkumulátorok felületét alakváltozás szempontjából fontos területekre 

osztani.  

• 3.3 altézis: Meghatároztam a lítium-polimer akkumulátor egy összesített terhelésfüggetlen 

az akkumulátor teljes felületét figyelembe vevő kritikus régió térképét. Továbbá a lényeges 

területek meghatározását külön-külön töltésre és kisütésre is megállapítottam. 

A téziscsoportot alátámasztó publikációk: [146][147][149]. 

4. Téziscsoport:  

leírás: Kidolgoztam egy lítium-polimer akkumulátor alakváltozás azonosítására alkalmas 

diagnosztikai eljárást és annak vizsgálatait támogató egyedi mérőrendszer. A bevizsgálási eljárás 

megvalósítása során két megközelítés szerint dolgoztam. Egyrészről létrehoztam egy mérőkeretet, 

amely távolságmérő szenzorok segítéségével detektálja az alakváltozást. A másik megközelítés 

szerint pedig, érintkezés mentes módszerrel, DIC technika segítségével vizsgálom a lítium-polimer 

akkumulátorok teljes felületének az alakváltozást. 

• 4.1 altézis: Megterveztem és elkészítettem egy speciális mérőkerettel ellátott akkumulátor 

diagnosztikai eszközt, amely alkalmas a kritikus villamos és alakváltozási pontok egyesített 

meghatározására. 

• 4.2 altézis: Új cellaállapotminősítő eljárást dolgoztam ki a villamos és DIC technika 

segítéségével meghatározott alakváltozási adatok fúziójával. 

A téziscsoportot alátámasztó publikációk: [146][147][149][150][151]. 
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6. Konklúzió, jövőbeni tervek 

Disszertációm célja a különböző lítium akkumulátorok diagnosztika alapú vizsgálata volt. 

A kutatást két fő téma köré építettem fel. Első esetben a 18650-es méretű akkumulátorok 

bevizsgálási és modellezési lehetőségeit tanulmányozom. A második témacsoportba pedig a 

lítium-polimer akkumulátorok alakváltozásával foglalkoztam.  

Az első téma kidolgozásához a szakirodalomban szereplő modellek áttekintése után 

kiválasztottam a meghatározott probléma szempontjából legjobban illeszkedő megoldást, amely a 

két időállandós villamos helyettesítő modell volt. A modellalkotás során célom egy általános 

18650-es akkumulátor modell létrehozása, amely széles működési tartományokban használható. 

A modell paraméterek pontosabb megállapíttassanak érdekében kidolgoztam egy akkumulátor 

bevizsgálási eljárást. Az általam megtervezett új diagnosztikai eljárást segítségével 10 mérés 

elvégzése után széles körű információk nyerhetőek ki az vizsgált akkumulátorok viselkedéséről. 

Az eljárás újszerűsége a komplexitásában és a jól megválasztott mérési lépésekben rejlik. A tesztek 

végrehajtása után részletes információkat kapok az akkumulátor konstans és dinamikus 

viselkedéséről széles hőmérsékleti skálán.  

Az eljárást 8 különböző akkumulátoron hajtottam végre és értékeltem ki. Az adatfeldolgozáshoz 

kidolgoztam egy egyedi szűrési eljárást, amely képes a tranziens jelenségből kinyerni a kritikus 

adatpontokat és így jelentősen redukálni a mérési adatmennyiséget.  

Az eredmények kiértékeléséhez statisztikai alapú OWA operátort használtam fel. Ezzel egy új 

területre átültetve az eljárást. Az egységesített adatbázisból kinyert paraméterek alapján 

elkészítettem a modellt. A szimulációs eredmények validálásához pedig WLTP teszteket hajtottam 

végre. A modell működését vizsgáltam 4 különböző hőfokon. Az eredmények alapján 

megállapítottam, hogy az általános modell képes nagy pontosággal átlagosan: 25 °C-on 1-2%, 60 

°C-on pedig 2-3% hibával szimulálni a valós dinamikus viselkedést. A 0°C-on való használata 

során mérsékelten jó 4-5% hibát produkál, azonban a szélsőséges -15 °C-os esetben 8-9% hiba 

miatt már nem érdemes használni az általános modellt.  

Az akkumulátor bevizsgálási és modellezési rész fő felhasználási területe a járműspecifikus 

akkumulátor választás elősegítése. Az általános modell segít a kezdeti fázisban, amikor szimuláció 

tervezése során még kevés a rendelkezésre álló adat. További előnye a megközelítésnek, hogy a 

mérések előrehaladtával a modell könnyen tovább pontosítható, specifikálható. A téma folytatása 

lehet a modell mesterséges intelligenciával való kiegészítése, amely elősegíthetné a meglévő 

adatok alapján való akkumulátor diagnosztizálást. A valós méréseket tartalmazó adatbázis 

folyamatos növekedése pedig tovább segítheti a járműspecifikus akkumulátor választást.  

A második vizsgált területnél a lítium-polimer akkumulátorok alakváltozás vizsgálatával 

foglalkoztam, ahol a célom a cella deformáció szempontjából kritikus területek kijelölése volt. A 

téma vizsgálatához két különféle megközelítést is felhasználtam. Első lépésként az érintkezés 

módszert használtam, ahol 18 távolságmérő szenzor segítségével vizsgáltam a cellát. A lítium-

polimer akkumulátort egy saját tervezésű mérőkeretben helyeztem, ahol mindkét oldalát 9-9 

szenzorral vizsgáltam. A mérési eredmények alapján megállapítottom, hogy a cella deformáció 

aszimmetrikus és amorf módon történik. Továbbá, hogy a jelentősebb alakváltozás a terhelt 

állapotban lép fel (töltés és a kisütés során) a pihentetési szakaszban a változás az általam mért 

eszközökkel megállt. Ennek következtében az akkumulátorok vizsgálhatóak optikai módszerrel is, 

amely során a megszakítás pillanatában van lehetőség digitalizációra. A felület digitalizáláshoz a 
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digitális képkorrelációs (DIC) technikát alkalmaztam, GOM Atos mérőrendszer segítségével. 

Mivel az alakváltozást jelentősen befolyásolja az akkumulátor állapota (SOH), ezért 3 különböző 

cellát használtam fel. A tesztek során így új, közepesen elhasználódott és teljesen rossz állapotú 

cellát is vizsgáltam. Az eredményeket adatbázisba rendeztem és a töltöttségi szint függvényében 

a felület digitalizálási adatokat a villamos adatokkal egységesítettem. Az adatfúzióval 

meghatározott adatcsomagokból WOWA algoritmus segítségével kiszűrtem a kiugró értékeket és 

az esetleges hibákat. Ezek után létrehoztam egy kritikus régió osztályozó rendszert, amellyel 

meghatározhatóvá vált az alakváltozás szempontjából kulcsfontosságú régiók. A lényeges 

területeket jelöltem ki általánosan és külön töltés és kisütés estére is.  

A kapott eredmények felhasználhatóak akkumulátor diagnosztikai célokra, amely során a cella 

egészségi állapota vizsgálható. Valamint ezen néhány mérés alapján megállapíthatóvá vált, hogy 

van összefüggés az alakváltozás és töltöttségi szint között, amely részletes feltátárása további 

vizsgálatokat igényel. A téma további potenciális folytatási lehetősége lehet a gyors akkumulátor 

bevizsgálási eljárás fejlesztés, amely során az alakváltozási adatok segítségével lehet vizsgálni az 

ismeretlen állapotú akkumulátorokat.  
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8. Mellékletek  

A melléklet: Akkumulátor mérő és tesztelő rendszer szoftveres kivitelezése 

A dolgozatomban az akkumulátorok tesztelésére kialakítottam egy speciális mérő és 

tesztelőberendezést, amelyet a modellezés és az alakváltozás mérés során is felhasználtam. A 

tesztek során három fontos egységet használtam: a tápegységet a szenzorok táplálására és az 

akkumulátor töltésére, a műterhelést a cella kisütésére, valamint adatgyűjtőkártyát a feszültség és 

hőmérséklet adatok mentésére. A következő ábrán a Labview program nyelvben íródott 

felhasználói felület látható:  

 
A melléket 1. ábra Labview felhasználó felület 

A felhasználói felület fonotsabb elemei a következőek:  

• Start programmal indul el a mérés. 

• A program ciklusos mérésekre alkalmas, amely következő sorendben fut: töltési vizsgálat, 

szünet, kisütés, újabb szünet. 

• A program elindítása után a tápegység bekapcsolásával kerül ki a beállított töltő áram. 

• A töltő áram értéke: Charging current set 1. A Time pedig, hogy mennyi ideig tart a töltés. 

Umax a maximális feszültség 4,2 V.  

• A CH_2 akkor kerül alkalmazásra, ha négyszög impulzus töltést alkalmazok (pl. tranzines 

vizsgálat). 

• Lehetőség van egy szakaszok átugrására, a Stop charcher gomb megnyomásával, igény 

esetén minden szakasz átugorható. 

• Rest period 1: Az első pihentetési szakasz, általánosan ez 1 óra. 

• A Discharcging process - a kisütési vizsgálat.  



110 

 

• Hasonló a töltéshez, az impulzus nagyságának a (DSCH_1; DSCH_2) lehet beállítani, a 

hosszát pedig a Time_1 és Time_2. Az Umin pedig alsó küszöbfeszültség.  

• A Rest pedig 2- kisütés idő utáni pihentetési szakasz - szintén általánosan 1 óra. 

• A diagnosztika fül az egységek közötti kommunikációs hiba esetén segít. 

• A hőmérséklet fül pedig a rendszerhez kapcsolat 4 hőmérséklet szenzor értékeit mutatja be. 

Ebből 2 van cellára ragasztva, 1 a lezárt doboz,1 pedig a labor hőmérsékletet méri. Hősokk 

kamra használata esetén 2 szenzor a kamrában helyeszkedik el.  

A műterhelésen kiküldött áram és a feszültség változás reagálásnak az ideje látható a következő 

ábrán: 

 
A melléklet 2. ábra Feszültség/ áram reakció idő 

Az áram érték változás kiküldése és a feszültéség változása között 400 ms szükséges. A feszültség 

mintavételezésére külső DAQ kártyát, valamint a Hameg tápot és az EL-3000 is használtam. A 

kritikus és fontos pont a feszültség gyors és pontos mintavételezése. Különböző tesztek során 

megfigyeltem hogyan tudom a legnagyobb pontosságot és az összehangolt mintavételezést elérni. 

Az eltérésekből arra a következtetésre jutottam, hogy a Hameg tápegység és a DAQ kártya 

viszonylag azonos és pontos értéket adott, viszont az EL 3000-as műterhelés nagymértékben szór. 

Abban az esetben, ha a feszültség mérésére szeretnék, használni a tápegységet akkor a kisütési és 

pihentetési szakaszban is bekapcsolt állapotban kell lenni (a kommunikáció nem állítható le), ami 

plusz erőforrás használatot jelent. A DAQ kártya folyamatosan mintavételezi a hőmérsékleti 

értékek, ezért az összes teszt fázisban fut. A pontosságban nem tér el, így célszerű feszültség 

mintavételezésére is csak ezt használni. Fontos megjegyezni, hogy a maximálisan 10 V-ig lehet 

használni. A töltés felső határa 384 W, amit mind a három csatorna együttes használatával 

lehetséges elérni, az egyes csatornák felső határa: 32 V,10 A és 160 W. Jelenleg két csatorna van 

használva, ami maximálisan 20 A töltőáramot jelent, mivel cella vizsgálatokról van szó a feszültég 

határ nem jelent problémát. A műterhelés felső határa 160 V, 60 A és 400 W. A terhelésénél így 

cella vizsgálatok esetén elméletileg 60 A terhelést lehet elérni. 
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B melléklet: 18650-es akkumulátor adatok 

A tesztek során a következő 8 különböző 18650-es akkumulátor kapacitásai és típusa látható:  

B melléklet 1. táblázat A különböző 18650-es li-ion akkumulátor típusok 

Samsung ICR18650-22P 2200 mAh 

Samsung ICR18650-26F 2600 mAh 

LG ICR18650-HB6 1500 mAh 

Panasonic NCR18650PF 2900 mAh 

Samsung INR18650-20S 2000 mAh 

Samsung INR18650-13L 1300 mAh 

LG INR18650-HG2 3000 mAh 

Sony US18650VTC4A 2100 mAh 

A tesztelési terv előkészítéséhez elemeztem a különböző cellákat, tölthetőség és meríthetőség 

szempontjából. A fontos szempont a küszöbfeszültségek meghatározása, hogy ne merítsem túl és 

ne is töltsem túl a cellákat:  

B melléklet 2. táblázat Li-ion akkumulátor küszöbfeszültségei 

Feszültség, kisütés/merítés vége Feszültség, töltési max. 

Samsung ICR18650-22P 2,75 V 4,20 V 

Samsung ICR18650-26F 2,75 V 4,20 V 

LG ICR18650-HB6 2,5 V 4,20 V 

Panasonic NCR18650PF 2,5 V 4,20 V 

Samsung INR18650-20S 2,5 V 4,20 V 

Samsung INR18650-13L 2,5 V 4,20 V 

LG INR18650-HG2 2,5 V 4,20 V 

Sony US18650VTC4A 2,5 V 4,20 V 

A maximális töltési feszültség minden esetben: 4,2 V. A kisütési alsó feszültség küszöb pedig a 

két Samsung cella (2,75 V) kivételével 2,5 V. Az átlagos alsó küszöbfeszültség további cellákat is 

megvizsgálva 2,5 V–3 V között szokott alakulni. (Egyes esetekben lítium-polimer 

akkumulátoroknál ennél nagyobb értéket is szoktak választani.) Az általános méréskhez a biztoség 

kedvéért az itt feltüntet gyártók által megjelölt értéktől egy kicsit magasabb értéket választottam 

3V. Ezzel a módosítással viszonylag kis eltérés figyelhető meg kivett kapacitásban 1-2%, így nem 

befolyásolja döntően az eredményeket, viszont cellák így kevésbé melegednek. További előny a 

magasabb küszöbfeszültség választásának, hogy a későbbiekben azon cellák is biztonságosan 

vizsgálathatóak, amelyeknél a kritikus érték 3 V.  

Fontos megjegyezni, hogy abban az esetben, ha a cella minősítő vizsgálatról vagy kapacitás 

bevizsgálásról van szó gyári ajánlást minden esetben figyelembe kell venni.  

Következő fontos tényező a maximális töltő áram meghatározása:  

B melléklet 3. táblázat Li-ion akkumulátorok töltési adatai 

Állandó töltőáram, max. C-arány (töltési, maximum) 

Samsung ICR18650-22P 2,15 A 1,00 C 

Samsung ICR18650-26F 2,60 A 1,00 C 

LG ICR18650-HB6 4,00 A 2,67 C 
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Panasonic NCR18650PF — A — C 

Samsung INR18650-20S 4,00 A — C 

Samsung INR18650-13L 4,00 A 3,08 C 

LG INR18650-HG2 4,00 A 1,33 C 

Sony US18650VTC4A — A — C 

Ebben az esetben már nagyobb eltérések figyelhetőek meg, de az összehasonlíthatóság érdekében 

olyan értéket javasolt választani, ami minden cellán elvégezhető, ezért első esetben: 0,5C és 1,0C. 

A terhelhetőség szempontjából a következő táblázatban mutatjuk be az értékeket:  

B melléklet 4. táblázat Li-ion akkumulátorok terhelhetősége 

Max folyamatos kisütési/merítési áram 
C-arány (kisütési/merítési, 

maximum) 

Samsung ICR18650-22P 10,00 A 4,65 C 

Samsung ICR18650-26F 5,20 A 2,00 C 

LG ICR18650-HB6 30,00 A 20,00 C 

Panasonic NCR18650PF 10,00 A 3,47 C 

Samsung INR18650-20S 10,00 A 5,00 C 

Samsung INR18650-13L 18,00 A 13,85 C 

LG INR18650-HG2 20,00 A 6,67 C 

Sony US18650VTC4A 30,00 A 14,29 C 

A kisütésénél már jóval nagyobb értékek is megengednek a gyártók. Mivel egy esetben ez az érték 

maximálisan 2C ezért, első körben ez lesz a maximális érték. A dolgozatomban a könnyebb 

összehasonlíthatóság érdekében maximálisan 1C terhelést használtam. A következő táblázatban 

pedig a minimális és maximális hőmérsékleti használatot figyeltem meg: 

B melléklet 5. táblázat Li-ion cellák különböző hőmérsékleten való használata  

Akkumulátor típus 
Töltési 

hőmérséklet, min. 

Töltési 

hőmérséklet, 

max. 

Kisütési/Merítési 

hőmérséklet, 

min. 

Kisütési/Merítési 

hőmérséklet, max. 

Samsung ICR18650-22P -10°C 50°C -20°C 70°C 

Samsung ICR18650-26F 0°C 45°C -20°C 60°C 

LG ICR18650-HB6 0°C 50°C -20°C 60°C 

Panasonic NCR18650PF 10°C 45°C -20°C 60°C 

Samsung INR18650-20S 0°C 50°C -20°C 60°C 

Samsung INR18650-13L 0°C 50°C -25°C 75°C 

LG INR18650-HG2 0°C 45°C -20°C 60°C 

Sony US18650VTC4A 0°C 40°C -20°C 60°C 

 

A töltésénél a minimális hőmérséklet, amit a gyártók többsége javasol az a 0 °C, a maximális érték 

pedig a legkisebb küszöb alapján kiválasztva 40 °C határoztam meg. A kisütés során a legtöbb 

gyártó a -20 °C-ig javasolja a teszteket, maximálisan pedig 60°C a határ. 

.  
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C melléklet WLTP mérések megvalósítása 

A Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, azaz a WLTP a még a nyolcvanas 

években hozták létre, azért, hogy a valóságtól távolabb álló, laborkörülmények közötti NEDC 

(New European Drving Cycle) normát kiváltsa. A ciklus létrehozásához valós közlekedésből 

gyűjtött adatokon alapuló mérési és közekedési helyzet alapján hozták létre. Ezt az áram profilt 

létrehoztam és átkonvertáltam az általam használt cellák paramétereinek megfelelően. Az áram 

adatokat pedig a Labviewban létrehozott program segítségével ráterheltem a cellákra. Fontos 

megjegyezni, hogy ezen teszt kisütési értékeket tartalmaz, töltéséi és regeneratív fékezést nem. A 

következő ábrán a betöltött áram profil és a futó ciklus látható: 

 
C mellélet 1. ábra Labview WLTP ciklus 

A megvalósított próba ciklus eredményei és a szimulációs (legenerált áram) értékek láthatóak a 

következő ábrán:  

 
C melléklet 2. ábra WLTP szimulációs és valós érték összehasonlítása 
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A teszt és a szimuláció összehasonlítása során megfigyelhető, hogy kis tüske szerű eltérések 

jelentkeztek. A következő ábrán az abszolút hiba látható:  

 
C melléket 3. ábra A mérés abszolút hibája 

A hibák minden terhelés megkezdése és lezárása utána keletkeztek, tehát a legtöbb eltérés az 

időzítésből származik. Tehát egy kicsit később kezdődik el a terhelés és egy kicsit tovább tart. 

Ennek az oka a műterheléssel való kommunikáció során fellépő várakozási idő. Viszont a terhelés 

mértéke és hossza teljesen megegyező.  
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D melléklet Hőmérsékleti vizsgálat 

A hőmérséklet elemzés során sorba vizsgálatam mind a 4 beállított értéket: -15 °C, 0 °C, 25 

°C, 60 °C. Az elemzés során először a különböző cellák eredményeit hasonlítom össze egymással 

egy hőfokon. Első mérési tartomány a 25 °C-on kapott eredmények összehasonlítása volt. A 

következő ábrán a feszültség válaszfüggvények láthatóak: 

 
D melléklet 1. ábra A WLTP 25°C-on kapott feszültség válaszfüggvények  

A feszültség beszakadásokban nagyobb eltérések figyelhetőek meg a különböző akkumulátorok 

között. Fontos megjegyezni, hogy a WLTP ciklus során mindig ugyanazt az áramprofilt 

használtam (nem vettem figyelembe a cellák közötti kapacitásbéli különbségeket). A következő 

ábrán ugyanezen diagram látható 600s-700s-os időtartományban:  

 
D melléklet 2. ábra A WLTP 25°C-on kapott feszültség válaszfüggvények 
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A WLTP ciklus lefuttatása után, a maradék kapacitás felmérés során 1C terhelést használtam. 

Ebben az esetben már figyeltem a cellák névleges kapacitás értékére és ennek a függvényében 

változtattam a terhelést. A kapott eredményeket a jobb egymásra illeszthetőség érdekében a 

töltöttségi szint függvényében ábrázoltam:  

 
D melléklet 3. ábra A WLTP 25°C-on 1C kisütés 

Fontos megjegyezni, hogy az 1C kisütés minden esetben közvetlenül a WLTP ciklus követte. A 

töltöttségi szint elején (100-95%) látható nagyobb beszakadás ebből következik. A 25 °C-on 

elvégzett eredmények összehasonlítása látható a D-1. táblázatban:  

D melléklet 1. táblázat A 18650 akkumulátorok tesztelése 25°C-on 

Hőmérséklet teszt 25°C 

LG ICR18650-HB6 93,60 % 

Samsung18650 INR-20S 96,44 % 

Sony US18650VTC4A 88,36 % 

Samsung INR18650-13L 96,25 % 

Samsung ICR18650_26F 82, 03 % 

Panasonic_NCR18650PF 78,58 % 

LG INR18650_HG2 85,29 % 

Samsung_18650_22P 86,80  

A táblázatban szereplő értékek tartalmazzák a WLTP ciklus során kivett energia értéket és az 1C 

terhelés eredményeit is. A viszonyítási szám a gyári kapacitás érték volt. A Samsung 26F és a 

Panasonic cella teljesített feltűnően rosszul 80% környékén, a legnagyobb kapacitást a másik két 

Samsung 20S és 13L akkumulátor adta le 96%-kal. Ebből megállapítható, hogy ugyanazon gyártó 

cellái is nagyban eltérhetnek egymástól. 
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A második vizsgált hőmérsékleti pont a 0 °C volt. A teszt során felhasznált áram profil, az előzővel 

megegyező volt, ebben az esetben is a 8 különböző cella mérési eredményei összegezve látható a 

következő ábrán:  

 
D melléklet 4. ábra A WLTP 0°C-on kapott feszültség válaszfüggvények 

Az áram karakterisztikában a 25 °C-os méréshez hasonló eltérések voltak megfigyelhetőek, ezért 

ennek a bemutatását elhanyagoltam. A WLTP ciklus után, a maradék kapacitás felmérés szintén 

1C terhelést használtam (figyelembe véve a cella névleges kapacitását is). A könnyebb 

megfigyelhetőség érdekében SOC függvényében ábrázoltam az eredményeket: 

 
D melléklet 5. ábra A WLTP 0°C-on 1C kisütés 
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A 0 °C-on elvégzett eredmények összehasonlítása látható az D-2. táblázatban:  

D melléket 2. táblázat A 18650 akkumulátorok tesztelése 0°C-on 

Hőmérséklet teszt 0 °C 

LG ICR18650-HB6 76,86 % 

Samsung18650 INR-20S 88,29 % 

Sony US18650VTC4A 74,13 % 

Samsung INR18650-13L 79,33 % 

Samsung ICR18650_26F 57,67 % 

Panasonic_NCR18650PF 58,19 % 

LG INR18650_HG2 74,45 % 

Samsung_18650_22P 71,58 % 

Ugyanazon két akkumulátor teljesített 0 °C-on is a legrosszabbul 58%-kal, kiugróan jól egyedül a 

Samsung 20s teljesített 88%-kal. Ez az érték olyan esetekben, ahol tartósan hideg van fontos lehet.  

 

A harmadik vizsgált hőmérsékleti pont a -15 °C volt. A teszt során felhasznált áram profil 

az előzővel megegyező volt, ebben az esetben is a 8 különböző cella mérési eredményei 

összegezve ábrázoltam: 

 
D melléklet 6. ábra A WLTP -15°C-on kapott feszültség válaszfüggvények 

A WLTP ciklus lefuttatása után, a maradék kapacitás felmérés során 1C terhelést használtam. Az 

eredmények egymásra illesztése után láthatóak a következőek: 
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D melléket 7.ábra A WLTP -15°C-on 1C kisütés 

A -15 °C-on elvégzett eredmények összehasonlítása látható a D-3. táblázatban:  

D melléket 3. táblázat A 18650 akkumulátorok tesztelése -15°C-on 

Hőmérséklet teszt -15 °C 

LG ICR18650-HB6 58,25 % 

Samsung18650 INR-20S 76,59 % 

Sony US18650VTC4A 58,07 % 

Samsung INR18650-13L 40,84 % 

Samsung ICR18650_26F 33,17 % 

Panasonic_NCR18650PF 41,80 % 

LG INR18650_HG2 56,58 % 

Samsung_18650_22P 44,51 % 

A drasztikusan alacsony hőmérsékleten végzett teszten már nagy eltérések figyelhetők meg a 

cellák között. Leggyengébben most is Samsung 26F teljesített 33%-kal, amit másik Samsung 13L 

akkumulátor 40%-kal (érdekes módon, ez a cella 0 °C-on még a jobb cellák között volt) és a 

Panasonic 41%-kal követ, valamint a Samsung 22P-nek is csak 44% volt a kivehető energiája. Az 

LG cellák és a Sony cella 58% kapacitást adott le ezen a hőfokon és legjobban most is a Samsung 

20S teljesített 76%-kal.  
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A negyedik vizsgált hőmérsékleti pont a 60 °C volt. A teszt során felhasznált áram profil az 

előzővel megegyező volt, ebben az esetben is a 8 különböző cella mérési eredményei összegezve 

ábrázoltam:  

 
D melléklet 8. ábra A WLTP 60°C-on kapott feszültség válaszfüggvények 

Az ábrán jól látható, hogy a Samsung 13L jóval alacsonyabb feszültségen adja le a kapacitását, 

mint a cellák többsége. (Ez abból is következhet, hogy kapacitásban ez a legkisebb cella.) A WLTP 

ciklus lefuttatása után, a maradék kapacitás felmérés során 1C terhelést használtam. Az 

eredmények egymásra illesztése után láthatóak a következőek: 

 
D melléklet 9. ábra A WLTP 60°C-on 1C kisütés 



121 

 

A 60 °C-on elvégzett eredmények összehasonlítása látható a D-4. táblázatban:  

D melléket 4. táblázat A 18650 akkumulátorok tesztelése 60°C-on 

Hőmérséklet teszt 60 °C 

LG ICR18650-HB6 96,98 % 

Samsung18650 INR-20S 97,82 % 

Sony US18650VTC4A 96,73 % 

Samsung INR18650-13L 98,06 % 

Samsung ICR18650_26F 92,11 % 

Panasonic_NCR18650PF 88,83 % 

LG INR18650_HG2 84,73 % 

Samsung_18650_22P 94,04 % 

Magasabb hőfokon szinte minden cella jól/jobban teljesített. Ebből megállapítható, hogy a 

magasabb, 60 °C-os hőmérsékleten való működés jó hatással van a cellákra. Arra viszont ez a 

néhány mérés kevés, hogy a hosszú távú hatásra is egyértelmű választ adjon, ezért a cellák hosszú 

távú ilyen hőfokon történő működtetése egyenlőre nem javasolt.  


