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W pracy omówiono problematykę modelowania zachowania się zasobników energii 
w pojazdach elektrycznych na przykładzie akumulatora kwasowo-ołowiowego. Przed-
stawiono zagadnienia magazynowania energii elektrycznej w obiektach mobilnych, 
zwracając uwagę na problematykę doboru magazynów do odbiorników charakteryzują-
cych się dużą dynamiką zmienności pobieranej mocy. Ponadto zaprezentowano szcze-
gółowy model akumulatora kwasowo-ołowiowego, umożliwiający precyzyjną symula-
cję jego pracy, a także zależności opisujące parametry modelu. W pracy przedstawiono 
również wyniki symulacji pracy akumulatora wyznaczone przy użyciu środowiska 
MATLAB Simulink. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: akumulatory, model matematyczny akumulatora, pojazdy elek-
tryczne, Matlab Simulink 
 

1. WPROWADZENIE 
 

 Ludzie od najdawniejszych czasów okazywali chęć poruszania się przeróż-
nymi środkami lokomocji. Początkowo do siły napędowej używano zwierząt 
pociągowych, później pojazdy parowe, jednak największy wpływ na dzisiejszy 
stan transportu osobowego miało wymyślenie samochodów spalinowych. To 
głównie dzięki temu środkowi lokomocji, znacznie zmieniło się poczucie odle-
głości w XX wieku, a rozwój samochodów osobowych już dawno przerósł naj-
śmielsze oczekiwania ich twórców. Według danych Unii Europejskiej w krajach 
UE-28  mobilność ludzi w ostatnich latach szacowana jest na ponad 6 mld pkm 
(pasażerokilometrów) rocznie, co w przeliczeniu na osobę daje średnio 
127 tys. km rocznie, z czego ponad 70% związana jest z transportem wykorzy-
stującym samochody osobowe [2, 7]. 
 Negatywną konsekwencją tak dużej liczby pojazdów spalinowych są zanie-
czyszczenia środowiska naturalnego oraz groźba kryzysu paliwowego – przy-
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puszcza się, że za kilkadziesiąt lat aktualnie używane paliwa wyczerpią się [4, 
5, 6]. Konsekwencją tego są wysokie ceny paliw na całym świecie. Z tego po-
wodu coraz częściej kierowcy zwracają uwagę na ekonomiczność używanych 
pojazdów, a z drugiej strony coraz bardziej popularne stają się pojazdy elek-
tryczne i hybrydowe. Ich liczba z roku na rok dynamicznie wzrasta – w 2014 
roku liczba nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych i hybrydowych 
w krajach Unii Europejskiej wyniosła około 1,5%. W Unii Europejskiej najwię-
cej takich pojazdów sprzedano w Holandii (3,7%) oraz Francji (2,3%). Dla po-
równania w Japonii oraz USA odsetek takich pojazdów w 2014 roku przekro-
czył już 20%, a w Norwegii 22,9% [2, 7]. 
 Pojazdy napędzane silnikiem elektrycznym charakteryzują się wieloma zale-
tami, z których do najważniejszych zaliczyć należy dużą sprawność silnika 
(znacznie przekraczającą 90%, podczas gdy silniki spalinowe charakteryzują się 
sprawnością rzędu 20-30%), prostą i trwałą konstrukcję układu napędowego 
(projektowane silniki elektryczne charakteryzują się bardzo dużą trwałością  
i niezawodnością, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów eksplo-
atacyjnych, w porównaniu do pojazdów spalinowych), łatwość sterowania jed-
nostką napędową (silniki elektryczne posiadają duży moment obrotowy, nawet 
przy bardzo małej prędkości obrotowej, dzięki czemu możliwe jest wyelimino-
wanie skrzyni biegów i sprzęgła, przy jednoczesnym poprawieniu osiągów po-
jazdu) oraz możliwość odzysku energii podczas hamowania. Warto też dodać, 
że pierwotnym źródłem energii może być wiele różnych paliw (w tym źródła 
odnawialne), ponieważ wytworzona energia elektryczna może być łatwo i tanio 
transportowana. 
 Wszystkie te aspekty sprawiają, że elektryczne jednostki napędowe znacznie 
przewyższają niemal pod każdym względem napędy spalinowe, jednak to wła-
śnie silniki spalinowe wciąż dominują na drogach całego świata. Powodem tego 
jest głównie jedna z nielicznych wad samochodów elektrycznych – problem  
z magazynowaniem energii. Magazynami energii w pojazdach spalinowych są 
zbiorniki paliwa, które są tanie, mają dużą sprawność (można wykorzystać  
w zasadzie całość paliwa, które zostanie do nich wlane) i co bardzo ważne 
można je szybko uzupełnić. Tymczasem magazynowanie energii elektrycznej 
należy do głównych problemów dzisiejszej energetyki oraz projektantów samo-
chodów elektrycznych. Trudnością jest nie tylko sposób magazynowania, ale 
również dobór magazynu o odpowiedniej zasobności energetycznej (od której 
głównie zależy dystans, jaki pojazd będzie mógł pokonać), zdolności do odda-
wania energii w krótkim czasie  (od której zależą osiągi pojazdu, np. przyspie-
szenie i prędkość maksymalna) oraz możliwość ładowania podczas hamowania 
odzyskowego. Z tego względu w pracy zajęto się problematyką analizy zacho-
wania się popularnych magazynów energii jakimi są akumulatory kwasowo-
ołowiowe, ze szczególnym uwzględnieniem stanów dynamicznych. 
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2. ZASOBNIKI ENERGII W POJAZDACH ELEKTRYCZNYCH  
 

 Pojazdy elektryczne wymagają do swojej pracy ciągłego dostarczania ener-
gii elektrycznej. W przypadku pojazdów komunikacji publicznej (koleje, tram-
waje czy trolejbusy) dostarczanie energii odbywa się za pośrednictwem specjal-
nie do tego celu przygotowanej trakcji elektrycznej. Dostarczanie energii wy-
tworzonej w innym miejscu jest stosowane od wielu lat, z uwagi na trudności 
wynikające z magazynowania energii elektrycznej, a także łatwość jej transpor-
towania. Innym sposobem na uniknięcie problemu magazynowania energii 
elektrycznej są pojazdy hybrydowe, które wyposażone są w silnik spalinowy  
(z magazynem energii w postaci zbiornika paliwa), służący jako napęd pojazdu 
oraz jako napęd generatora wytwarzającego energię elektryczną dla napędowe-
go silnika elektrycznego (dodatkowego, jednego lub kilku). W takich rozwiąza-
niach zazwyczaj silnik spalinowy pracuje w sposób bardziej ekonomiczny, np. 
podczas jazdy z małą prędkością silnik spalinowy (którego prędkość obrotowa 
jest niezależna od prędkości jazdy pojazdu) pełni rolę napędu generatora, a po-
jazd jest napędzany silnikiem elektrycznym, natomiast podczas jazdy z dużą 
prędkością jest odwrotnie. Komputer pokładowy decyduje jaka część momentu 
napędowego dostarczana jest przez silnik elektryczny, a jaka przez silnik spali-
nowy, zapewniając optymalne warunki pracy silnika spalinowego. Ważną zaletą 
tego rozwiązania jest również możliwość odzysku energii podczas hamowania. 
W rozwiązanych takich również konieczne jest wykorzystanie zasobnika energii 
elektrycznej.  
 Gromadzenie energii elektrycznej, w zależności od potrzeb, a także z uwagi 
na realne możliwości jej gromadzenia w dużych ilościach, realizuje się z wyko-
rzystaniem 5 rodzajów magazynów [5]: 
– mechanicznych: pneumatyczne, elektrownie szczytowo-pompowe, kinetyczne 

magazyny energii (głównie jako masy wirujące),  
– elektrochemicznych: baterie przepływowe oraz popularne akumulatory kwa-

sowo-ołowiowe, litowo-jonowe, niklowo-kadmowe itp., 
– chemicznych: ogniwa paliwowe, elektrolizery, 
– elektrycznych: gromadzące energię w polu elektrycznym (superkondensatory) 

lub w polu magnetycznym (cewki nadprzewodzące), 
– termicznych. 
 Z uwagi na konieczność mobilności, spośród wymienionych rodzajów za-
sobników energii najczęściej wykorzystuje się magazyny elektrochemiczne, 
chemiczne oraz elektryczne (superkondensatory). Superkondensatory cieszą się 
w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością w różnych dziedzinach techniki, 
głównie z powodu dużej pojemności elektrycznej osiągającej kilka tysięcy fara-
dów oraz dużej gęstości mocy (rzędu 10 000 W/kg), wysokiej sprawności (do-
chodzącej do 98%), dużej trwałości (liczba cykli ładowania-rozładowania jest 
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deklarowana na milion), a także możliwości pracy w szerokim zakresie tempe-
ratur od -40 do +65˚C [5] – wybrane parametry zostały przedstawione w tab. 1. 
Superkondensatory nie są jednak popularnie stosowane jako podstawowy ma-
gazyn energii elektrycznej w pojazdach ze względu na małą zdolność do gro-
madzenia energii rzędu 10 Wh/kg, a także stosunkowo wysoką cenę. 
 Drugim stosowanym, lecz wciąż mało popularnym rodzajem zasobnika ener-
gii są magazyny chemiczne, do których zalicza się ogniwa paliwowe, wytwa-
rzające energię elektryczną w wyniki utleniania paliwa. Z uwagi na to, że mogą 
one osiągać moce rzędu setek megawatów (tabela 1), możliwość szybkiego 
uzupełniania paliwa oraz z uwagi na niską emisyjność szkodliwych dla środo-
wiska związków chemicznych, stosuje się je również do zasilania pojazdów 
elektrycznych [5]. Według wielu źródeł uważane są nawet za przyszłościowe 
źródło energii elektrycznej, jednak wysokie koszty technologiczne, wrażliwość 
na zanieczyszczenia oraz konieczność przechowywania niebezpiecznego gazu 
sprawiają, że udział samochodów wyposażonych  w tego rodzaju zasobniki jest 
niewielki.  

 
Tabela 1. Parametry wybranych magazynów energii elektrycznej [5] 

 
Rodzaj  

magazynu 
energii 

Pojemność 
ogniwa 

/jednostki 
[Ah] 

Masowa 
gęstość 
energii 

[Wh/kg] 

Objęt.  
gęstość  
energii 
[Wh/l] 

Gęstość 
mocy  
[W/l] 

Sprawn. 
energet. 

[%] 

Liczba  
cykli 

ład-rozład. 

superkondens. 0,1–1500 F 1 – 15 10 – 20 40000–120000 85–98 104–105 
wodorowe 

(ogniwa, SNG, 
elektrolizery) 

– 33 330 600 (200 bar) 0,2 – 20 34–44 103–104 

kwasowo-
ołowiowe 1 – 4000 30 – 45 50 – 80 90 – 700 75–90 250–1500 

NiCd wentylo-
wane 2 – 1300 15 – 40 15 – 80 75 – 700 60–80 1500–3000 

NiCd 
szczelne 0,05 – 25 30 – 45 80 – 110 75 – 700 60–70 500–800 

NiMH 0,05 – 110 40 – 80 80 – 200 500 – 3 000 65–75 600–1200 
Li-Ion 0,05 – 100 60 – 200 200 – 400 1 300 – 10 000 85–98 500–104 

NaNiCl 38 100 – 200 150 – 200 250 – 270 80–90 1000 
 

 Trzecim najbardziej popularnym rodzajem magazynów energii są zasobniki 
elektrochemiczne. Wśród nich, z punktu widzenia powszechności zastosowania 
w pojazdach elektrycznych, wyróżnić należy ogniwa elektrochemiczne, które są 
jednymi z najstarszych źródeł energii elektrycznej. Ich działanie polega na re-
akcji chemicznej zachodzącej w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod. 
Istnieje wiele różnych rodzajów ogniw, a do najpopularniejszych należą: kwa-
sowo-ołowiowe, różne typy ogniw litowych, niklowo-kadmowe i niklowo-
manganowo-wodorowe [5]. Ogniwa elektrochemiczne charakteryzują się sto-
sunkowo dużą gęstością energii (tabela 1), lecz należy także wspomnieć o ich 
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wadzie – duże prądy przepływające przez akumulator wpływają w sposób bar-
dzo niekorzystny na ich trwałość. 
 Niezależnie od typu ogniw elektrochemicznych zastosowanie ich w pojaz-
dach elektrycznych wymaga doboru nie tylko pod względem przewidywanego 
dystansu jazdy (energii zasobnika), ale zwłaszcza przewidywanych przyspie-
szeń (mocy możliwej do uzyskania), zarówno podczas napędzania pojazdu, jak i 
hamowania odzyskowego. Dobór taki poprzedzony musi zostać szczegółową 
analizą zachowania się akumulatorów z uwzględnieniem efektów termicznych. 
Do tego celu wykorzystuje się modele matematyczne akumulatorów, odzwier-
ciedlające w swoich parametrach zachowanie się elektrochemicznych elemen-
tów ogniwa. 
 

3. MODEL MATEMATYCZNY AKUMULATORA 
KWASOWO-OŁOWIOWEGO  

 
Niezależnie od przyjętej klasy dokładności modelu akumulatora zazwyczaj 

jego parametrami wejściowymi są moc oraz temperatura otoczenia, natomiast 
parametrami wyjściowymi prąd, napięcie, temperatura elektrolitu oraz stan nała-
dowania akumulatora (SOC z ang. state of charge) [1, 3]. Schemat blokowy 
akumulatora kwasowo-ołowiowego przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Schemat blokowy akumulatora kwasowo-ołowiowego 

 
W celu symulacji zachowania się akumulatora kwasowo-ołowiowego wybra-

no model akumulatora trzeciego rzędu, zawierającego dwie gałęzie dynamiczne 
R-C (równoległe połączenie rezystora i kondensatora) [1]. Schemat zastępczy 
pojedynczej celi stanowi obwód elektryczny, który umożliwia uzyskanie charak-
terystyk ładowania i rozładowania w stanach dynamicznych z uwzględnieniem 
zjawisk termicznych oraz pasożytniczych [1]. Elektryczny obwód zastępczy 
pojedynczej celi przedstawiono na rysunku 2. 

Wartości poszczególnych elementów obwodu elektrycznego zależą od tem-
peratury elektrolitu, stanu naładowania akumulatora oraz temperatury elektroli-
tu, a wyznaczane są one ze wzorów [1]:  
a) siła elektromotoryczna Em: 

)1)(15,273(0 SOCTKEE eEmm       (1) 
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gdzie: Em0 – napięcie stanu jałowego w temperaturze 0oC, Te – temperatura 
elektrolitu, SOC – stan naładowania akumulatora, KE – stała określająca 
wpływ temperatury i stanu naładowania na wartość Em0. 

b) rezystancje gałęzi głównej R0, R1, R2: 
)ln(101 DOCRR           (2) 

)exp(1

)]1(exp[
22

21
202

n

m

I
IA

SOCARR



         (3) 

))1(1( 0000 SOCAlRR          (4) 
gdzie: DOC – poziom naładowania akumulatora, A22, A21 oraz R20 – stałe re-
prezentujące wpływ stanu rozładowania i prądu na wartość R2, Im – prąd ga-
łęzi głównej, In – znamionowy prąd akumulatora, A0 oraz R00 – stałe określa-
jące wpływ stanu naładowania na wartość rezystancji R0. 

 
Rys. 2. Schemat zastępczy ogniwa kwasowo-ołowiowego 

 
c) pojemności dynamiczne C1, C2: 

1

1
1 R

C 
            (5) 

2

2
2 R

C 
            (6) 

gdzie: 1, 2 – stałe czasowe gałęzi dynamicznych. 
d) pojemność akumulatora C: 

))(1(1
),(

*
0

n
C

TC

I
IK

KCKTIC


         (7) 

gdzie: C0
* – pojemność kondensatora w temperaturze 0oC, KT – współczyn-

nik zależny od temperatury, I – prąd obciążenia, KC oraz  – stałe określają-
ce wpływ prądu rozładowania na pojemność akumulatora. 
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e) stan naładowania i poziom naładowania akumulatora: 

),0(
1

e

e

TC
QSOC           (8) 

),(
1

ega

e

TIC
QDOC


         (9) 

 gdzie: Qe – energia pobrana z akumulatora, Iavg – średni prąd wyładowania. 
f) energia pobrana z akumulatora: 

dt)t(I)t(Q m

t

0
e

w

         (10) 

 gdzie: tw – czas wyładowania lub ładowania (w zależności od kierunku prze-
pływu prądu) akumulatora prądem Im.  

g) prąd w gałęzi pasożytniczej Ip: 

))1((
0

0
f

n
p

P

PN
pPNp T

TA
U
UxpGUI


       (11) 

 gdzie: Ap, Gp0, Up0 – stałe, UPN – napięcie na zaciskach gałęzi pasożytniczej, 
Tf – temperatura zamarzania elektrolitu. 

h) równanie cieplne, na podstawie którego wyznaczana się temperaturę elektro-
litu akumulatora: 

s
T

e
T P

R
TT

dt
dTC 


         (12) 

 gdzie: CT – pojemność cieplna akumulatora, T – temperatura akumulatora, 
RT – opór cieplny akumulatora, Ps – moc strat wydzielonych na rezystancji 
wewnętrznej akumulatora. 

 
4. ANALIZA PRACY AKUMULATORA Z WYKORZYSTANIEM 

ŚRODOWISKA MATLAB 
 

 W celu modelowania zachowania się akumulatora podczas jazdy samochodu 
elektrycznego wykorzystano przedstawiony w poprzednim rozdziale model, 
który został zaimplementowany w środowisku MATLAB Simulink firmy Ma-
thworks [3]. Oprogramowanie to zawiera wbudowane biblioteki ułatwiające 
analizę pracy wielu różnych urządzeń, w tym układów elektrycznych takich jak 
akumulatory kwasowo-ołowiowe. Korzystając z tych możliwości autorzy doko-
nali analizy pracy akumulatora, pracującego jako zasobnik energii w pojeździe 
elektrycznym. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych prac badawczych [4, 
5, 6] oraz zależności przedstawionych w pracy [8], dokonano analizy energo-
chłonności pojazdu poruszającego się w terenie mieszanym (częściowo zabu-
dowanym, częściowo podmiejskim), którego zarejestrowana prędkość została 
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przedstawiona na rysunku 3, a oszacowane zapotrzebowanie na moc (dodatnią 
podczas przyspieszania, ujemną podczas hamowania) na rysunku 4. 

 

 
 

Rys. 3. Zarejestrowana prędkość pojazdu w funkcji czasu 
 

 
 

Rys. 4. Oszacowana moc pojazdu w funkcji czasu 
 
 Następnie, wykorzystując badania przedstawione w pracach [4, 5, 6], dobra-
no pojemność akumulatora kwasowo-ołowiowego (4 stringi po 7 akumulatorów 
o pojemności 50 Ah i napięciu 12 V), stanowiącego zasobnik dla rozważanego 
pojazdu elektrycznego i określono jego szczegółowe parametry techniczne, 
niezbędne do zamodelowania jego pracy w stanach dynamicznych. Wybrane  
z nich przedstawiono poniżej: 
– temperatura otoczenia Tot = 20oC, 
– początkowy stan naładowania SOC = 0,85, 
– siła elektromotoryczna gałęzi pasożytniczej Ep = 1,9 V, 
– konduktancja gałęzi pasożytniczej Gp0 = 20 nS, 
– napięcie pojedynczej celi w stanie nieobciążonym w temp. 0oC: Em0 = 2,1 V, 
– stałe umożliwiające wyznaczanie parametrów schematu zastępczego:  

R00 = 2,4 mΩ, R10 = 50 mΩ, R20 = 0,15 Ω, Kc = 1,15, δ = 0,76,  
Tf = -35 oC, A21 = -8,0, Ke = 1 mV/oC, A22 = -5,75, A0 = -0,5, Ap = 1,7,  
Up0 = 0,1 V. 
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 Na podstawie założonych parametrów akumulatora oraz zależności przed-
stawionych w rozdziale 3 przeprowadzono symulację komputerową zachowania 
się akumulatora z wykorzystaniem środowiska MATLAB Simulink. Schemat 
blokowy modelu przedstawiono na rysunku 5. Przeprowadzona symulacja 
umożliwiła wyznaczenie licznych wielkości modelu, takich jak prądy, napięcia 
na poszczególnych elementach obwodu zastępczego akumulatora, jego stan 
naładowania czy temperatura, opisujących stan pracy analizowanego zasobnika. 
Zależności wybranych wielkości w funkcji czasu pracy przedstawiono na ry-
sunkach 6–8. 
 

 
Rys. 5. Schemat blokowy modelu w programie Matlab Simulink 

 

 
 

Rys. 6. Prąd na pojedynczym ogniwie akumulatora w funkcji czasu 
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Rys. 7. Napięcie na pojedynczym ogniwie akumulatora w funkcji czasu  
 

 
 

Rys. 8. Stan naładowania akumulatora w funkcji czasu 
 

5. PODSUMOWANIE 
 

 Przedstawiona w pracy metoda analizy zachowania się akumulatorów kwa-
sowo-ołowiowych w stanach dynamicznych stanowi rozwiązanie problematyki 
zarówno weryfikacji poprawności doboru elektrochemicznego zasobnika energii 
do pojazdów elektrycznych, jak i analizy parametrów elektrycznych (głównie 
prądów i napięć) oraz stanu naładowana akumulatora, a nawet oceny zjawisk 
termicznych zachodzących w badanym obiekcie. Zaprezentowany model aku-
mulatora stanowi istotne udoskonalenie w stosunku do popularnie stosowanych 
metod uproszczonych, traktujących akumulator jako rzeczywiste źródło napięcia 
(nawet jeśli uwzględniają one efekt Peukerta), ponieważ metody uproszczone 
całkowicie nie nadają się do badania pracy (w szczególności badania zjawisk 
termicznych) tych zasobników w stanach dynamicznych. 
 Wykorzystanie środowiska MATLAB Simulink umożliwia szybkie i – jak na 
potrzeby inżynierskie – skuteczne przeprowadzenie analizy zachowania się zło-
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żonego układu takiego jak elektrochemiczne źródło energii. Analizy tego typu 
przydane są nie tylko podczas rozważań na temat doboru zasobnika do specy-
ficznego odbiornika, jakim jest samochód elektryczny, ale również w szeroko 
pojętym procesie analizy (w tym również optymalizacji) pracy układów napę-
dowych tych pojazdów oraz układów z nimi współpracujących. Warto również 
podkreślić, że badania tego typu są także przydatne podczas analizy pracy in-
nych quasi-stochastycznych odbiorników i źródeł zasilających (doładowujących) 
akumulator, takich jak np. odnawialne źródła energii. 
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USE OF MATLAB ENVIRONMENT FOR MODELLING OF LEAD-ACID 
BATTERY WORK DURING DRIVE OF ELECTRIC VEHICLE 

 
 In this paper the problem of modelling of energy storages work in electric vehicles on 
the example of lead-acid battery was discussed. Issues of electricity storage in mobile 
objects, highlighting the problem of selection of storages to objects characterized by high 
dynamic variation of power consumption was presented. Moreover a detailed model of 
lead-acid battery allowing an accurate simulation of its work as well as equations descri-
bing the parameters of the model was described. The paper presented also the results of a 
simulation of battery work computed using MATLAB Simulink environment. 
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