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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 [7-9]. 

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 [10,11]. Több kutatás foglalkozik a töltöttségi szint becsléssel (SOC- State 

Of Charge) [S1], állapot felméréssel (SOH- State Of Health) [11-14], 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 
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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- Equivalent Circuit Model) 

számítási szempontból jelentősen hatékonyabbak, mint a komplex elektrokémiai folyamatokon 

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

(EV- Electric vehicle) vagy hibrid elektromos járművek (HEV- Hybrid Electric Vehicle) 

akkumulátor menedzsment rendszereiben (BMS- Battery Management System), lehetővé téve 

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

átfogó áttekintése a következő publikációkban megtalálható: [10].  

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. 

2. 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 
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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.  

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 



4 

 

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. 

3. 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- Two Time Constant)) és elkészítettem a sajátomat, MATLAB Simulink 
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programban. A paraméterek meghatározásához egyedi mérőrendszert tervezek, amelyet a 

LabVIEW szoftvercsomagban készített programmal vezérlek. 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 (OWA- Ordered Weighted Averaging), 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.  
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4. Új tudományos eredmények 

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: [S2] [S3]. 

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: [S2] [S4]. 
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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: [S5] [S17] [S18]. 

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: [S5] [S6] [S17] [S18] [S19]. 
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5. 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. 
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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 digitális képkorrelációs (DIC- Digital Image Correlation) 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 (Weighted Ordered Weighted Averaging) 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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