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WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA OGNIW 
ELEKTROCHEMICZNYCH I SUPERKONDENSATORÓW 

W POJAZDACH ELEKTRYCZNYCH 
 
 

W pracy przedstawiono problematykę modelowania elektrochemicznych magazynów 
energii stosowanych w pojazdach elektrycznych. Dokonano krótkiego przeglądu literatu-
rowego, przedstawiając najważniejsze osiągnięcia nauki w dziedzinie modelowania 
procesów elektrochemicznych i starzeniowych ogniw. Opisano wybrane metody szaco-
wania trwałości akumulatorów i zliczania mikrocykli ich pracy oraz przedstawiono au-
torską koncepcję szacowania trwałości w dowolnie krótkich okresach. Przedstawiono 
szereg badań służących weryfikacji opracowanej metody szacowania stanu zużycia 
ogniw, które przeprowadzono z wykorzystaniem akumulatorów typu NMC. 

Ponadto w artykule omówiono wybrane metody modelowania parametrów elek-
trycznych ogniw litowo-jonowych oraz superkondensatorów, szczegółowo opisując 
zagadnienia związane z procesami elektrochemicznymi w nich zachodzących. Przepro-
wadzono pomiary umożliwiające identyfikację modeli obwodowych ogniwa NMC 
i superkondensatora oraz wyznaczono parametry ich schematów zastępczych. 

Zaprezentowano również symulację komputerową, w której dokonano szczegółowej 
analizy energochłonności pojazdu, na podstawie której wyznaczono najważniejsze parame-
try pracy układów zasilających w kilku wariantach (zbudowanych z akumulatorów litowo-
jonowych oraz superkondensatorów). Ponadto zaproponowano koncepcję przewidywania 
prędkości pojazdu za pomocą algorytmów wykorzystujących sieci neuronowe oraz sterują-
cych pracą hybrydowego zasobnika energii celem wydłużenia trwałości ogniw litowo-
jonowych. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach i skomentowano. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie pracy ogniw elektrochemicznych, superkondensa-
tory, analiza trwałości ogniw, pojazdy elektryczne. 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Intensywny rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz różnego ro-
dzaju urządzeń mobilnych wynika w dużej mierze z osiągnięć technologicznych 
związanych z możliwością magazynowania energii elektrycznej. Z drugiej stro-
ny zauważyć można, że wzrost liczby tego typu odbiorników przyczynia się do 
intensywnego poszukiwania efektywnych systemów magazynowania energii, 
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które wyróżniają się coraz większą zdolnością do gromadzenia energii oraz 
możliwością jej szybkiego oddawania i uzupełniania, przy jednoczesnej minima-
lizacji masy i objętości (gęstości energii i mocy). W tym obszarze dominują 
ogniwa elektrochemiczne, a w szczególności ogniwa litowo-jonowe. Do tej gru-
py zaliczyć można całą gamę akumulatorów z elektrolitem w postaci mieszaniny 
organicznych węglanów – w których jedne związki potrafią kompleksować ka-
tion litu, a inne pozwalają zwiększyć przewodnictwo elektrolityczne zmniejsza-
jąc opór elektryczny bądź też stanowią rozpuszczalnik – oraz elektrodami zbu-
dowanymi z porowatego węgla (anoda) i tlenków metali (katoda). Do naj- 
popularniejszych typów ogniw litowych-jonowych zaliczyć można ogniwa Li-
NiMnCoO2 (czyli litowo-niklowo-manganowo-kobaltowe, oznaczane w skrócie 
jako NMC). Powstały one stosunkowo niedawno (w 2008 roku), a mimo to sto-
suje się je w wielu urządzeniach przenośnych i pojazdach elektrycznych (np. 
BMW). Przyczyną ich powszechności jest duża gęstość energii (rzędu 
150–200 Wh/kg) oraz gęstość mocy (rzędu 200–300 W/kg). Wyróżniają się 
również stosunkowo wysokim napięciem pracy (typowy zakres napięcia pracy 
2,7–4,2 V), trwałością 1000-2000 cykli oraz ceną rzędu 320 Euro/kWh [1, 2].  

Podobnie jak w przypadku wszystkich źródeł elektrochemicznych, także 
ogniwa NMC charakteryzują się nieliniowością swoich parametrów w zależno-
ści od wielu czynników (np. natężenia przepływającego prądu, temperatury czy 
stanu naładowania). Z tego powodu podczas projektowania urządzeń współpra-
cujących z ogniwami elektrochemicznymi stosuje się modele (najczęściej sche-
maty zastępcze), które pozwalają przewidywać zachowania się takich źródeł 
(określać prądy i napięcia ma ich zaciskach) w różnych warunkach pracy [3–7]. 
Potrzeba tego typu analiz jest szczególnie istotna w przypadku odbiorników 
energii charakteryzujących się poborem mocy w sposób dynamicznie zmienny. 
Szczególnym przykładem takiego odbiornika są właśnie pojazdy elektryczne. 

W aspekcie modelowania magazynów elektrochemicznych istotnym proble-
mem związanym z pojazdami elektrycznymi jest również szacowanie trwałości 
zastosowanych akumulatorów. Niedoszacowanie w tym zakresie może się przy-
czynić do licznych reklamacji u producentów i kosztami z nimi związanymi, 
natomiast konsekwencją przeszacowania byłoby zastosowanie nadmiernej liczby 
ogniw, z czym wiązałyby się nadmierne koszty oraz masa pojazdu. 

Z tego powodu w niniejszej pracy zajęto się problematyką szacowania trwa-
łości ogniw typu NMC na podstawie opracowanego modelu obwodowego i sta-
rzeniowego. Zaproponowano również koncepcję służącą wydłużeniu żywotności 
ogniw elektrochemicznych poprzez tworzenie magazynów hybrydowych, zbu-
dowanych z ogniw NMC oraz superkondensatorów. 

W wielu artykułach można znaleźć opracowanie na temat różnych modeli 
służących do analizy parametrów elektrycznych magazynów elektrochemicz-
nych (ogniw i superkondensatorów) zasilających pojazdy elektryczne, a także 
sprawdzone metody ich identyfikacji [8]. Jednak opracowanie i identyfikacja 



 Wybrane zagadnienia modelowania ogniw … 5 
 
parametrów modelu starzeniowego jest problemem znacznie bardziej złożonym, 
czasochłonnym i kosztowym – wymaga zniszczenia kilkudziesięciu akumulato-
rów w różnych warunkach środowiskowych. Analizy takie utrudnia też fakt, że 
identyfikację modelu przeprowadza się w warunkach przyspieszonego starzenia 
(obciążając prądami większymi niż znamionowe czy w podwyższonej tempera-
turze), ponieważ badania wykonywane w warunkach zbliżonych do znamiono-
wych trwałyby 8–10 lat (na taki okres szacują trwałość ogniw producenci). Po 
tym czasie istotność uzyskanych wyników byłaby mniejsza, ponieważ wówczas 
często pojawiają się nowe typy ogniw (lub cena lepszych, znacznie droższych, 
spada) i producenci pojazdów zmieniają ich rodzaj w projektowanych przez 
siebie pojazdach. Świadczy to o potrzebie rozpoznawania tego obszaru wiedzy 
oraz ważności i aktualności realizowanym w tym kierunku badań. 
 

2. SZACOWANIE TRWAŁOŚCI OGNIW 
ELEKTROCHEMICZNYCH 

 
Na tempo procesu degradacji elektrochemicznych magazynów energii wpły-

wa wiele czynników, spośród których do najistotniejszych należą temperatura, 
natężenie przepływającego prądu oraz natężenie pola elektrycznego w elektroli-
cie, które z punktu widzenia użytkowników akumulatorów odzwierciedla stan 
naładowania (czyli w rezultacie napięcie na jego zaciskach). W pracy [9] do-
kładnie opisano i dokonano oceny różnych metod wyznaczania stanu zużycia 
akumulatora właśnie na podstawie tych trzech parametrów. Metoda zaprezento-
wana w pracy [10] bazuje na wyznaczaniu rezystancji wewnętrznej, określanej 
na podstawie analizy prądów i napięć podczas krótkich impulsów prądowych. 
Analogiczna jest metoda opisana w pracy [11], która polega na wyznaczaniu 
impedancji ogniwa z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impe-
dancyjnej (podczas zasilania prądem przemiennym o częstotliwości zmienianej 
w dużym zakresie) i analizie uzyskanej w ten sposób charakterystyki Nyquista. 
Opisane metody są najczęściej używane do określenia bieżącego stanu zużycia 
badanego ogniwa. W obszarze szacowania trwałości ogniwa rozwijają się rów-
nież różne metody adaptacyjne np.: z wykorzystaniem filtru Kalmana [12, 13], 
sieci neuronowych [14, 15] lub algorytmów rozmytych [16]. Mimo wielu zalet, 
stosowanie tych metod wymaga wstępnej długiej kalibracji i znacznej mocy 
obliczeniowej. Z tego powodu do analizy trwałości ogniw bardzo popularne są 
metody polegające na eksperymentalnym (na podstawie pomiarów) tworzeniu 
charakterystyk, określających wpływ poszczególnych czynników na szybkość 
procesu degradacji i dobieraniu funkcji matematycznych odzwierciedlających 
wyniki pomiarów [9].  

Powszechnie stosowanym parametrem służącym określeniu stanu zużycia 
w jakim aktualnie znajduje się ogniwo jest SOH (ang. state of health). Z degra-
dacją ogniwa wiążą się jeszcze dwa inne oznaczenia. Nowe ogniwo oraz jego 
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parametry często w literaturze wyróżnia się skrótem BOL (ang. begin of life), 
natomiast ogniwa zużytego – EOL (ang. end of life). Dla takich oznaczeń zależ-
ność na stan zużycia ogniwa w temperaturze znamionowej Tn i prądzie znamio-
nowym In przedstawić można za pomocą następujących wzorów [17]: 
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gdzie: 
C – aktualna pojemność elektryczna ogniwa, 
CBOL – pojemność elektryczna nowego ogniwa, 
Q – ładunek aktualnie zgromadzony w ogniwie, 
Qmin – minimalny poziom ładunku, poniżej którego ogniwa nie należy rozłado-
wywać, 
QBOL – ładunek w pełni naładowanego nowego ogniwa. 

Podczas modelowania zachowania się ogniwa należy również uwzględnić 
zmianę jego rezystancji wewnętrznej. W pracach na temat modelowania [9, 18] 
znaleźć można informację, że nie tylko pojemność (co wynika z zależności 1), 
ale również rezystancja ogniwa jest proporcjonalna do stanu zużycia. A zatem – 
przyjmując (zgodnie z normą ISO 12405-2), że akumulator uznaje się za zużyty, 
gdy jego pojemność spada do 80% pojemności początkowej (SOH = 0,8) – za-
leżność pojemności C i rezystancji R od stanu zużycia w warunkach znamiono-
wych (w temperaturze znamionowej i przy prądzie znamionowym) można opi-
sać wzorami: 
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Wzorując się na pracach [9–21] oraz parametrach zdefiniowanych w zależno-
ściach (2) i (3), podczas szacowania liczby cykli N pracy ogniwa przyjęto: mo-
del multiplikatywny (zależność 4), wykładniczy wpływ prądów ładowania ICH 
i rozładowania ID (zależność 5) oraz wpływ temperatury T o charakterze wielo-
mianu 3 rzędu (zależność 6). 
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gdzie: 
a, b, c, d – współczynniki zależne od analizowanego ogniwa, opatrzone indeksami 
związanymi z parametrami modelu, których dotyczą (D, CH, T, SOC, DOD), 
Cn – pojemność znamionowa ogniwa, 
N(DOD) – zależność liczby cykli od głębokości rozładowania (wyjaśniona 
w dalszej części pracy), 
DOD – głębokość rozładowania, rozumiana jako ilość pobranego ładunku 
w stosunku do ładunku dostępnego w danych warunkach (przy określonym prą-
dzie i temperaturze): 

0
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i t dt

DOD
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(7) 

gdzie: 
tR – czas pobierania ładunku, 
i(t) – wartość pobieranego z ogniwa prądu w chwili t, 
T – temperatura ogniwa, 
Iavg – średnia wartość pobieranego z ogniwa prądu. 

Wzorując się na wynikach przedstawionych w pracy [17] przyjęto, że zależ-
ność liczby cykli pracy w funkcji głębokości rozładowania należy rozpatrywać 
w dwóch członach – pierwszym zależnym od głębokości rozładowania w danym 
cyklu (względnym ładunkiem) DOD, a drugim związanym ze średnim stanem 
naładowania w danym cyklu SOCavg (gdzie stan naładowania rozumiany jest 
jako: SOC = 1 – DOD). Na tej podstawie przyjęto [17]: 
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gdzie: 
DODCH – zmiana głębokości rozładowania (względna ilość dostarczonego 
ładunku) podczas ładowania, 
DODD – zmiana głębokości rozładowania (względna ilość pobranego ładunku) 
podczas rozładowania. 
Uzyskany w ten sposób model przyjmuje następującą postać: 



8  Leszek Kasprzyk 
 

 

   

0

2 3 2

N , , , ,

exp exp

2
DOD DOD

CH D AVG

CH CH D D
CH D

n n

DOD
b b

D CH

SOC AVG SOC AVG SOC T T T T

I I DOD SOC T

b I b I
N a a

C C

a

DOD DOD

a SOC b SOC c a T b T c T d

 



 

      
      

   


 
  

      

 (9) 

gdzie: 
N0 – stała zależna od analizowanego ogniwa, dopasowująca uzyskany wynik do 
liczby cykli w warunkach znamionowych. 

Rozpatrywanie możliwości innej zmiany głębokości rozładowania podczas 
ładowania DODCH i innej podczas rozładowania DODD, wynika z konieczno-
ści uwzględnienia w tworzonym modelu starzeniowym, nie tylko pełnych cykli 
pracy, ale również mikrocykli, co wydaje się być oczywiste w przypadku pojaz-
dów elektrycznych z możliwością hamowania odzyskowego. Mikrocykl rozu-
miany jest, jako okres między kolejnymi maksimami funkcji stanu naładowania 
w czasie SOC(t) albo chwilami zmiany znaku prądu przepływającego przez 
ogniwo z dodatniego na ujemny (ewentualnie odwrotnie) – rysunek 1.  

 

 

Rys. 1. Graficzna reprezentacja mikrocykli pracy ogniwa 
 

Niekiedy może dochodzić do sytuacji, w których mikrocykle trwające poje-
dyncze sekundy utrudniałyby analizę, jednocześnie nie zmieniając wyniku 
w sposób znaczący. Krótkotrwałe wahania przebiegu można wówczas niwelo-
wać stosując na przykład rozszerzony filtr Kalmana. Zdaniem autora, ciekawym 
rozwiązaniem wydaje się być metoda – znana od lat w dziedzinie mechaniki 
wytrzymałościowej, w której analiza postępu procesu degradacji związana 
z pracą cykliczną jest szeroko rozpoznana – zwana metodą płynącego deszczu 

czas

SO
C

mikrocykl 1 mikrocykl 2

max1

max2

max3

min1

min2

min3



 Wybrane zagadnienia modelowania ogniw … 9 
 
(RFC, ang. Rainflow Counting) [22]. Metoda płynącego deszczu, nazywana też 
metodą obwiedni, pomija lokalne ekstrema przebiegu w funkcji czasu (wahania 
stanu naładowania nie będące rzeczywistym końcem procesu rozładowywania 
lub ładowania). Metodę tą zobrazować można, wyobrażając sobie rysunek 2 
obrócony o 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara i analizując, jaką drogą 
popłyną strugi deszczu, zaznaczone kolorem czerwonym. 

 

 

Rys. 2. Graficzne wyjaśnienie cykli pracy ogniwa zliczanych metodą RFC 
 
Jednym z podstawowych zamierzeń autora pracy jest analiza procesu starze-

niowego ogniw w pojazdach elektrycznych z wykorzystaniem metod modelo-
wania, które w możliwie najlepszy sposób poprawią precyzję obliczeń, szcze-
gólnie poprzez częstą analizę stanu zużycia, tj. bez uśredniania parametrów 
pracy (w cyklach lub nawet mikrocyklach). Uniknięcie problemu uśredniania 
parametrów determinujących trwałość ogniw elektrochemicznych wydaje się 
być możliwe poprzez szacowanie ubytku trwałości cyklicznie np. podczas regu-
larnej rejestracji parametrów. Z pozoru takie podejście wydaje się być najbar-
dziej naturalnym rozwiązaniem, umożliwiającym wyznaczenie stanu zużycia w 
sposób możliwie najdokładniejszy. Metoda taka jest jednak z zasady nienatural-
na, ponieważ w praktyce niemal niemożliwe jest określenie degradacji akumula-
tora z dużą częstotliwością (np. co kilka sekund, minut, a nawet godzin). Dodat-
kowo w rzeczywistości stan zużycia określany jest – niezależnie od metody – 
raz na wiele cykli pracy, co nie tylko wymusza uśrednianie parametrów pracy, 
ale także jest równoznaczne z dostępem do informacji zarówno na temat etapu 
rozładowania, jak i ładowania. Podejście „krokowe” (np. co sekundę), wymaga 
konieczności wyznaczania zużycia jedynie na podstawie chwilowych wartości 
parametrów pracy. Autor dotychczas nie spotkał się z takim modelem w literatu-
rze naukowej ani takim, w którym postęp zużycia szacowano by niezależnie na 
etapie rozładowywania (bez znajomości warunków ładowania) oraz ładowania 
(bez uwzględniania warunków rozładowywania) – wszystkie opisane zależności 
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zawierały wartości prądów rozładowywania i ładowania [9–21]. Mimo to autor 
podjął próbę opracowania metody krokowego wyznaczania stanu zużycia aku-
mulatora, która zostanie wykorzystana do optymalizacji pracy zasobnika energii 
w taki sposób, aby wydłużyć trwałość ogniw litowo-jonowych. 

Potrzeba wyznaczania postępu stanu zużycia akumulatorów na podstawie 
znanych jego chwilowych parametrów elektrycznych jest równoznaczna z ko-
niecznością opracowania dwóch funkcji – osobno podczas procesu ładowania 
i rozładowywania. Można przyjąć, że niektóre parametry pracy, jak np. tempera-
tura mają określony wpływ na degradację akumulatorów niezależnie od tego, 
czy trwa proces rozładowywania czy ładowania. Natomiast skutek oddziaływa-
nia prądu rozładowywania i ładowania – jak wykazuje się w większości prac 
naukowych – jest inny (prąd ładowania ma bardziej degradacyjny skutek niż 
identyczny prąd rozładowania). Świadczą o tym również dane katalogowe pro-
ducentów dotyczące różniących się od siebie ograniczeń prądów rozładowania 
i ładowania. Jednocześnie znajomość specyfiki procesów degradacyjnych ogniw 
determinuje stosowanie wykładniczych funkcji służących do wyznaczania 
wpływu prądów na postęp ich zużycia. Z tego powodu autor zaproponował za-
stosowanie funkcji określającej stan zużycia akumulatora z zastosowaniem for-
my addytywnej części modelu dotyczącego zależności wyznaczających liczbę 
cykli na podstawie natężenia przepływających prądów podczas ładowania i roz-
ładowania: 
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(10) 

Addytywność umożliwia niezależne wyznaczanie wpływu prądów rozłado-
wania i ładowania na ubytek trwałości. Funkcja (10) została dobrana w sposób 
empiryczny, spośród wielu przetestowanych kombinacji funkcji wykładniczych, 
które rozpatrywano. Liczba 2 znajdująca się w członie określającym wpływ 
prądów na trwałość związana jest z tym, że oba te człony reprezentują półcykle 
(których jest dwukrotnie więcej niż cykli). 

Identyfikację parametrów modelu przeprowadzono na podstawie wykona-
nych w laboratorium Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej te-
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stów starzeniowych na ogniwach litowo-niklowo-manganowo-kobaltowych 
o pojemności 2600 mAh model ICR18650-26H, o napięciu znamionowym 
3,63 V (zakres napięcia pracy: 2,75–4,20 V). Badania przeprowadzono z wyko-
rzystaniem zestawu mierników iCharger 4010 DUO, Pulsar 3+, Kikusui PLZ 
205W oraz komory temperaturowej Panasonic MIR 154. 

Testy starzeniowe polegały na cyklicznym rozładowywaniu i ponownym ła-
dowaniu ogniw w temperaturze 28C prądem 1C w dwóch wariantach: 
 pobierając stały ładunek odpowiadający zmianie stopnia naładowania 

DOD: 20%, 40%, 60%, 80% i 100%, przy średnim stanie naładowania 
SOCavg = 55%, 

 pobierając ładunek odpowiadający zmianie stopnia naładowania 
DOD=16%, przy stałym średnim stanie naładowania równym SOCavg: 20%, 
35%, 50%, 65% oraz 80%. 

Wszystkie opisane testy powtarzano do momentu osiągnięcia przez ogniwa 80% 
pojemności początkowej (dla tego stanu określano liczbę cykli N). Analogiczne 
testy wykonano prądami o różnej wartości i w różnych temperaturach (co przed-
stawiono na rysunkach 3 i 4 w dalszej części pracy).  

Identyfikację parametrów modelu zrealizowano z wykorzystaniem optymali-
zacji, której celem była minimalizacja współczynnika determinacji (zależność 
11) przy ograniczeniach w postaci zależności 12: 
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 (12) 

gdzie: 
Nobl(ICH i, ID i, DODi, SOCavg i, Ti) – wartość obliczona na podstawie modelu dla 
parametrów zgodnych z i-tym punktem pomiarowym, 
Npom(ICH i, ID i, DODi, SOCavg i, Ti) – wartość uzyskana na podstawie pomiarów 
dla parametrów zgodnych z i-tym punktem pomiarowym, 
Npom avg – średnia liczba cykli uzyskana na podstawie pomiarów, n – liczba po-
miarów. 
Ze względu na dużą liczbę zmiennych decyzyjnych, których w analizowanym 
modelu jest 14, oraz wielomodalny charakter funkcji celu, do znalezienia opty-
malnych współczynników modelu wykorzystano algorytm genetyczny o nastę-
pujących właściwościach: liczba osobników 150, liczba pokoleń 2000, prawdo-
podobieństwo krzyżowania 60%, prawdopodobieństwo mutacji 5%. Z uwagi na 
czasochłonność obliczeń, zrównoleglono je z wykorzystaniem algorytmu opisa-
nego w pracy [23]. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Parametry modelu wyznaczone z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. 

 
Parametr Wartość Parametr Wartość 

N0 3,810-10 aSOC –5467 
aCH 3502 bSOC 5471 
bCH 1,09 cSOC 248 
aD 2299 aT 201 
bD 0,71 bT 106 

aDOD 1468 cT –1,85 
bDOD 1,62 dT –0,0021 

 
Uzyskany współczynnik zbieżności obliczeń wynosi około 0,026 (współ-

czynnik determinacji wynosi 0,974), co świadczy o bardzo dobrym odwzorowa-
niu modelu w stosunku do przeprowadzonych pomiarów. Ocenę prawidłowości 
dobranego modelu można również określić na podstawie interpretacji graficznej, 
porównując różnicę między wartościami zmierzonymi a uzyskanymi na podsta-
wie obliczeń (z modelu). W tym celu na rysunku 3 przedstawiono zależność 
liczby cykli pracy, po których ogniwa osiągnęły SOH=80%, w funkcji prądu 
ładowania i rozładowania w temperaturze 25C (z perspektywy umożliwiającej 
porównanie wyników pomiarów i uzyskanych z zastosowaniem opracowanego 
modelu).  

 

 

Rys. 3. Graficzne porównania zmierzonej liczby cykli pracy ogniw oraz obliczeń wykonanych 
z zastosowaniem opracowanego modelu 
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Rys. 7. Poglądowy schemat ogniwa elektrochemicznego 

oraz rozkład potencjału w poszczególnych jego częściach [25] 
 
Wypadkowe napięcie na zaciskach ogniwa jest algebraiczną sumą różnic poten-
cjałów półogniwa anody UA i katody UK oraz potencjału dyfuzyjnego (stężenio-
wego) UD i spadku napięcia UW wynikającego z przepływającego prądu przez 
opór wewnętrzny układu (na zaciskach, elektrodach i w roztworze) [26]: 

K A D WE U U U U     (14) 

Do obliczania różnicy potencjału U obu elektrod wykorzystuje się zależność 
zwaną równaniem Nernsta (znak dodatni stosowany jest, gdy jon jest kationem, 
a ujemny gdy anionem) [25]: 

 0 ln
RT

U U a
nF

   (15) 

gdzie: 
U0 – potencjał elektrody w warunkach standardowych, 
R – stała gazowa, 
T – temperatura bezwzględna, 
n – liczba elektronów wymieniona podczas reakcji, 
F – stała Faradaya, 
a – aktywność stężeniowa materii. 

iA

iK

iA

iK

e‐

+‐
e‐

i Rodb

aniony kationy

E- +

E
U

A
no

da

K
at

od
a

M
em

br
an

a

x



16  Leszek Kasprzyk 
 
Procesy adsorpcji i desorpcji zależą od potencjału elektrochemicznego  opisa-
nego zależnością: 

 0 lnRT a nFU     (16) 

gdzie: 

0 – standardowy potencjał chemiczny. 
Na podstawie tego wzoru oraz definicji szybkości transportu ładunku v: 

v k
x


 


 (17) 

gdzie: 
k – stała szybkości reakcji, 
x – droga transportowanego ładunku, 
zapisać można zależność [27]: 

 ln a U
v k RT nF

x x

  
     

   lub      ln  k RT a nF U    v  (18) 

gdzie: 

 – operator nabla. 
Pierwszy człon powyższego równania określa szybkość dyfuzji, stąd – definiu-
jąc współczynnik dyfuzji D jako iloczyn kRT oraz aktywność a jako iloczyn 
stężenia molowego substancji czynnej c oraz współczynnika aktywności f (nie-
zależnego od odległości) – otrzymuje się zależność na przepływ masy, nazywa-
ną pierwszym prawem Ficka [3,26]: 

 
c

J v c D
x


  


 lub w postaci ogólnej  c D c   J v  (19) 

Z prawa zachowania masy oraz równania (19) wynika drugie prawo Ficka, opi-
sujące proces dyfuzji: 

c c
D

t x x

        
   lub w postaci ogólnej    c

D c
t


    


J  (20) 

Równania Ficka nie uwzględniają oddziaływań pola elektrycznego. Zostały one 
wykorzystane w równaniach Nernsta-Plancka, które stanowią uogólnienie rów-
nań Ficka o przypadek, kiedy dyfundujące cząsteczki oddziałują z polem elek-
trycznym [25]: 

 
nF

c D c Dc U
RT

    J v  (21) 
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c nF
c D c Dc U

t RT

           
v  (22) 

Zazwyczaj jednak analizując potencjały w elektrolitach płynnych uwzględnia się 
tylko efekt transportu jonów, wówczas równanie (20) przyjmuje postać [3]: 

   
01ec t

D c j
t F

  
    


 (23) 

gdzie: 
t0

+ – liczba transferowanych kationów, 

e – stopień stężenia elektrolitu (ułamek objętościowy), 
j – gęstość prądu (w tym równaniu spowodowana ruchem jonów). 

Wypadkowa gęstość prądu uzależniona jest od gęstości prądu wynikającego 
z katodowej reakcji redukcji (jRed) oraz anodowej reakcji utleniania (jOx), których 
wartości wyznacza się z zależności [25]: 

0

Red Ox S

( )
  exp

nF U U
j n F c k

RT

  
  

 
 (24) 

  0

Ox Red S

1 ( )
  exp

nF U U
j n F c k

RT

  
   

 
 (25) 

gdzie: 
ks – standardowa szybkość procesu, 
α – współczynnik symetrii reakcji elektrodowej, 
cOx, cRed – aktywność molowa form utlenionej i zredukowanej, biorących udział 
w reakcji elektrodowej. 
Na ich podstawie wyznacza się prąd wynikający z obu tych reakcji (dodatni 
wynikający z utleniania oraz ujemny z redukcji): 

  0 0

S Red Ox

1 ( ) ( )
  exp exp

nF U U nF U U
j n F k c c

RT RT

                   
 (26) 

Przy pewnym potencjale U równym potencjałowi równowagi UR (w tzw. stanie 
równowagi ogniwa) przez granicę faz przepływają prądy znoszące się nawzajem – 
prądy utleniania i redukcji są sobie równe (prąd wypadkowy równa się zero). Ich 
wartości określają szybkość procesu elektrodowego w stanie równowagi: 
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Zależność tą przedstawić można również jako: 

1
0 S Red Ox  j n F k c c   (28) 

Podstawiając zależność (27) do równania (26) oraz definiując nadpotencjał 

U = U - U
0 otrzymuje się równanie kinetyki elektrochemicznej zwane równa-

niem Butlera-Volmera lub Erdeya-Grúza-Volmera (rys. 8) [27]: 
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Rys. 8. Gęstości prądu redukcji i utleniania w funkcji nadpotencjału 

 
Podczas modelowania akumulatorów elektrochemicznych konieczne jest 

również uwzględnienie prawa zachowania ładunku, które w obszarze elektrod 
ma postać [25]: 

  0U j      (30) 

a w elektrolicie: 

   ln 0U c j          (31) 
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gdzie: 
 – konduktywność materiału (elektrod lub elektrolitu, w zależności od rozpa-
trywanego obszaru). 

Analizując pracę akumulatorów za pomocą przedstawionych modeli elektro-
chemicznych wykorzystuje się zaprezentowane w tym rozdziale równania opisu-
jące procesy zachodzące w elektrodach, elektrolicie i obszarze warstw podwój-
nych. Dla ogniwa o elektrodach walcowatych, którego jednowymiarowy widok 
przedstawiono na rysunku 9, model taki składa się ze zbioru równań przedsta-
wiających prawa oraz warunki brzegowe (tabela 2). Wartości poszczególnych 
stałych użytych we wzorach określane są na podstawie właściwości chemicz-
nych materiałów użytych w ogniwie. 
 

 

Rys. 9. Jednowymiarowy schemat ogniwa elektrochemicznego 
wraz z jego podstawowymi wymiarami 

 
Tabela 2. Równania niezbędne do modelowania elektrochemicznego ogniw [3, 25]. 
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Tabela 2 cd. 

1 2 3 

Bilans ładunku w 
obszarze elektrod 
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Bilans napięć K A D W( ) ( ) ( ) ( )e t u t u t u t iR      

 
Modelowanie elektrochemiczne ma wiele zalet, spośród których należy wy-

różnić dokładność, szczególnie w aspekcie analizy w układach 2- lub  
3-wymiarowych, lecz wymaga rozwiązywania złożonych równań matematycz-
nych oraz stosowania zaawansowanych metod numerycznych. Dlatego w obsza-
rze elektrotechniki (podczas analizy obwodów elektrycznych współpracujących 
z ogniwami) najczęściej stosuje się metody obwodowe. Metody te polegają na 
zastosowaniu schematów zastępczych (ekwiwalentnych) ogniwa, które odwzo-
rowują zachowanie się parametrów elektrycznych w ogniwie rzeczywistym. 
Schematy te zazwyczaj składają się z bloków zawierających standardowe ele-
menty RLC o charakterze nieliniowym (niekiedy impedancje o nierzeczywistych 
właściwościach elektrycznych). W literaturze naukowej znaleźć można wiele 
wyników badań wykazujących, że impedancja poszczególnych elementów 
ogniwa elektrochemicznego (a w zasadzie procesów w nich zachodzących) ma 
charakter rezystancyjno-pojemnościowy [5]. Ze względu na to, że poszczególne 
procesy fizyczne i chemiczne zachodzą w ogniwach z różną szybkością, schemat 
zastępczy składa się z serii bloków RC, których inercja odzwierciedla szybkość 
zachodzenia procesów (rys. 10). W praktyce zazwyczaj uwzględnia się tylko 2 
dominujące procesy. Dodatkowo, jeśli obliczenia dotyczą analizy pracy akumu-
latora podczas ładowania (szczególnie w końcowym etapie) lub analiza trwa 
wiele dni (nawet podczas długotrwałego nieużytkowania), konieczne jest 
uwzględnienie procesów pasożytniczych. W takich przypadkach schemat za-
stępczy uzupełnia się o równolegle przyłączoną gałąź zwaną pasożytniczą 
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(rys. 10), składającą się z nieliniowej rezystancji odzwierciedlającej efekt prze-
ładowania lub ubytek ładunku podczas samorozładowania. 

 

 

Rys. 10. Schemat zastępczy ogniwa elektrochemicznego [28] 
 

Z uwagi na to, że ogniwa elektrochemiczne zmieniają swoje parametry pod-
czas pracy, na przykład w zależności od stanu naładowania, należy to uwzględ-
nić w schemacie ekwiwalentnym poprzez zastosowanie elementów o charakte-
rze nieliniowym. W przypadku niektórych ogniw, w literaturze znaleźć można 
zależności empiryczne opisujące zmiany wartości elementów w funkcji stanu 
naładowania [28]. W pozostałych sytuacjach problem nieliniowości elementów 
rozwiązuje się tworząc tzw. mapy wartości w funkcji badanych parametrów. 
Autor nie znalazł dla ogniw typu NMC takich funkcji empirycznych, dlatego 
w niniejszej pracy przeprowadzono badanie polegające na rozładowaniu cząst-
kowym ogniwa, na podstawie którego wykonano identyfikację parametrów ob-
wodu ekwiwalentnego II rzędu (z dwoma blokami elementów RC). Rozładowa-
nie cząstkowe wykonano wyładowując ogniwa prądem 1C (2,6 A) przez okres 
300 s, a następnie przerywając proces na 600 s. W tym okresie średnia wartość 
temperatury ogniwa wynosiła 30C, a jego aktualny stan zużycia wynosił 98%. 
Procedura cyklicznego rozładowania ma na celu przeprowadzenie estymacji 
wartości elementów: Em, R0, R1, R2, C1, C2 w funkcji stanu naładowania (SOC). 
Stan naładowania wyznaczano licząc pobrany ładunek z ogniwa, które na po-
czątku procesu było w pełni naładowane (do napięcia 4,2 V), natomiast stan 
całkowitego rozładowania przyjęto gdy napięcia na zaciskach ogniwa wyniosło 
2,75 V. Przebieg napięcia ogniwa podczas rozładowywania przedstawiono na 
rysunku 11. Skok napięcia U0 umożliwia wyznaczenie rezystancji R0, nato-
miast wykładnicza część wykresu umożliwia obliczenie wartości R1, R2 oraz C1 
i C2. Badania powtórzono na dwóch ogniwach o identycznych parametrach. 
Uzyskane w ten sposób wartości elementów schematu zastępczego w funkcji 
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Rys. 19. Powiększony wycinek wykresu przedstawiającego zależność napięcia na zaciskach ogni-
wa podczas rozładowywania prądem 1C – porównanie wyników uzyskanych podczas pomiarów 

oraz obliczeń wykonanych na podstawie modelu 
 

Modelowanie zachowania się ogniw wymaga również wyznaczenia ich pa-
rametrów termicznych, dlatego dla badanego ogniwa NMC o masie 47 g wyzna-
czono pojemność cieplną i opór termiczny. Badania wykonano metodą kalory-
metryczną, przyjmując, że masa ogniwa jest stała. W wyniku badania obliczono, 
że średnie ciepło właściwe ogniwa wynosi około 1000 J/kg K, a zatem pojem-
ność cieplna ogniwa wynosi CT = 47 J/K. Kolejnym elementem niezbędnym do 
analiz termicznych jest opór cieplny, który w pojazdach może przyjmować war-
tości w szerokim zakresie (w niektórych rozwiązaniach stosuje się chłodzenie 
cieczą np. w Tesli, w innych wymuszonym obiegiem powietrza np. Renault Zoe, 
a w jeszcze innych w sposób pasywny np. Nissan Leaf). W niniejszej pracy wy-
brano rozwiązanie pasywne i jednocześnie przyjęto, że wszystkie ogniwa mają 
identyczny opór cieplny. Poszukując wartości oporu termicznego przeprowa-
dzono eksperyment swobodnego ogrzewania ogniwa, rejestrując temperaturę 
otoczenia i ogniwa na elektrodzie za pomocą rejestratora Graphtec midi 
LOGGER GL800 oraz sond PT100. Wartości zarejestrowanej temperatury 
w funkcji czasu przedstawiono na rysunku 20, z którego wynika, że cieplna stała 
czasowa badanego obiektu wynosi około 850 s, a zatem opór termiczny 
RT = 18 W/K. 
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proporcjonalnie do odległości od powierzchni elektrod, a w obszarze warstwy 
dyfuzyjnej (nazywanej warstwą zewnętrzną lub Gouya i Chapmana) wykładni-
czo [24]. W modelu tym ilościowe zależności rozkładu potencjału elektrycznego 
i stężenia jonów opisano z wykorzystaniem równań Poissona oraz rozkładu 
Maxwella-Boltzmanna. W 1947 Grahame zaproponował modyfikację w modelu 
Sterna, uwzględniając istnienie trzeciej warstwy, stąd jego nazwa – model war-
stwy potrójnej (TLM, ang. triple layer model) [24]. Grahame zwrócił uwagę na 
jony specyficznie (siłami chemicznymi) adsorbujące się na powierzchni (jony 
redoks), które ulegają dehydryzacji i nie są oddzielone przez cząsteczki od gra-
nicy fazy stałej. Dodatkowo wyróżnił jony, które oddziałują z powierzchnią 
tylko poprzez pole elektrostatyczne (niespecyficznie), nie tracą warstwy hydra-
tacyjnej, dlatego nie zbliżają się do powierzchni bardziej niż wynosi wymiar tej 
warstwy i zajmują miejsca oddalone od powierzchni. W ten sposób Grahame 
wyróżnił wewnętrzną i zewnętrzną płaszczyznę Helmoltza (oznaczane skrótami: 
IHP oraz OHP). W efekcie przyjęto istnienie dwóch kondensatorów połączo-
nych szeregowo: kondensator warstwy Helmholtza (CH) oraz kondensator war-
stwy dyfuzyjnej (CD), o łącznej pojemności warstwy podwójnej (CDL): 

1 1 1

DL H DC C C
   (32) 

Modele podwójnej warstwy elektrycznej zaproponowane przez Helmholtza, 
Gouya-Chapmana oraz Sterna przedstawiono na rysunku 21. 
 

 
Rys. 21. Modele podwójnej warstwy elektrycznej prezentujące zależność potencjału 

w elektrolicie wg.: a) Helmholtza, b) Gouya-Chapmana, c) Sterna [30] 
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Prace badawcze nad procesami zachodzącymi w warstwie podwójnej w 1971 
roku doprowadziły do zdefiniowania pseudopojemności, czyli pojemności wy-
nikającej z ładunku pochodzącego z reakcji chemicznej (tzw. faradajowskiej) 
przebiegającej wraz ze zmianą stopnia utleniania (redoks) [31]. Na podstawie 
tych badań powstało wiele modeli obwodowych, termicznych, elektrochemicz-
nych i matematycznych [29]. Spośród nich w analizach dotyczących inżynierii 
elektrycznej najbardziej popularne są modele obwodowe, powstałe na bazie 
pracy De Levia [24], w której przedstawił on model rozproszonej pojemności 
porowatych elektrod jako zbiór elementarnych kondensatorów oraz rezystorów 
połączonych w postaci linii transmisyjnej, reprezentujących pojemność i rezy-
stancję elektrolitu i elektrod (rys. 22). 

 

 
Rys. 22. Ilustracja rozproszonej pojemności i rezystancji w elektrolicie i elektrodach 

w postaci linii transmisyjnej [32] 
 

Zastosowanie w opisanym modelu kondensatorów i rezystorów o charakterze 
liniowym jest wystarczające tylko w przypadku analizy superkondensatorów  
w małym zakresie napięcia, częstotliwości, temperatury itp., dlatego podczas 
analiz zachowania się tych układów konieczne jest zastosowanie nieliniowości 
elementów, które mają za zadanie odzwierciedlić zmieniające się parametry 
elektrod, elektrolitu, membrany, czy rozmiar por i technologię wykonania. Tak 
rozbudowane modele, składające się z wielu bloków RC, wymagają zaawanso-
wanych metod analizy obwodów elektrycznych. Z tego powodu naukowcy pro-
ponują liczne uproszczone modele [28–36], składające się z bloków RC. 
W przypadku rozważań dotyczących pojazdów elektrycznych najczęściej wy-
starczające jest stosowanie modelu o konfiguracji składającej się z pojemności C 
oraz rezystancji szeregowej RS i równoległej RP (rys. 23). 
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Rys. 23. Schemat zastępczy superkondensatora [32] 
 
Przyjmuje się, że elementy przedstawionego układu są nieliniowe i zależą od 
stanu naładowania (napięcia), lecz ze względu na dynamiczne zmiany napięcia 
podczas pracy w rozważanych układach oraz krótki czas planowanej analizy 
w porównaniu do stałej czasowej związanej z rezystancją równoległą w niniej-
szej pracy przyjęto, że rezystancja równoległa RP ma charakter linowy. 

Pojemność kondensatora C i jego rezystancję szeregową RS zbadano dla  
superkondensatora LSUC 2,7 V 3000 F Cylindrical Cell (trwałość 1 mln. cykli, 
prąd ciągły 2396 A, temp. pracy -4060C). Pojemność modelu wyznaczono 
analizując zmianę napięcia podczas ładowania prądem stałym o natężeniu 15 A 
w zakresie od 0,7 V do 2,7 V (obliczając stosunek ładunku i napięcia). Uzyskane 
wartości przedstawiono na rysunku 24. 

Na podstawie przedstawionej zależności pojemności C w funkcji napięcia uSC 

przyjęto, że pojemność opisana jest funkcją: 

C( ) 2385 375SC SCu u   (33) 

Rezystancję równoległą Rp wyznaczano analizując proces samorozładowania 
zakładając, że w pojazdach elektrycznych tego typu superkondensator będzie 
ładowany dynamicznie (dużym prądem). Z tego powodu naładowano go prądem 
o wartości 40 A i rejestrowano napięcia na jego zaciskach. Uzyskany przebieg 
napięcia przedstawiono na rysunku 25, na którym zaznaczono również funkcję 
ekspotencjalną uzyskaną w wyniku aproksymacji wyników pomiaru (współ-
czynnik determinacji wyznaczonej funkcji aproksymującej wynosi 0,999).  
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gałąź pasożytniczą. Jednak w niniejszej pracy autor uwzględnił tę gałąź, lecz 
ograniczył analizę do jednej stałej czasowej (zgodnie z modelem przedstawio-
nym na rys. 23), pomijając tę dłuższą. Na tej podstawie przyjęto, że stała czaso-
wa podczas rozładowania wynosi 6,733 h, co dla pojemności opisanej zależno-
ścią (33) daje rezystancję RS + RP = 8 . Z uwagi na to, że RS << RP – co zostanie 
wykazane w dalszej części badań – przyjęto stałą wartość RP = 8 . 

Rezystancję szeregową wyznaczano badając spadek napięcia podczas prze-
pływu prądu przez kondensator. W tym celu naładowano kondensator prądem 
o wartości 20 A do napięcia 2,65 V oraz przez 15 min. stałonapięciowo. Następ-
nie superkondensator rozładowywano prądem 40 A przez 2 s, po czym robiono 
1 s przerwy i ponownie rozładowywano. Zarejestrowany przebieg napięcia na 
zaciskach superkondensatora przedstawiono na rys. 26, a uzyskane wyniki rezy-
stancji szeregowej RS (rozumianej jako stosunek zmiany napięcia do natężenia 
prądu) w funkcji stanu naładowania na rysunku 27.  

Na podstawie analizy zależności rezystancji od napięcia USC przyjęto, że 
zmienia się ona zgodnie z wzorem: 

6 6
S( ) 321,9 10 5,6 10SC SCR U U      (34) 

 

 
Rys. 26. Przebieg napięcia na zaciskach superkondensatora podczas przerywanego 

rozładowywania prądem 40 A 
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Zapotrzebowanie na moc pojazdu wyznaczono rejestrując prędkość pojazdu, 
z wykorzystaniem miernika VBOX Drift BOX firmy Motorsport. Rejestracja 
była dokonywana z częstotliwością 10 Hz i dokładnością 0,1 km/h (dane z karty 
katalogowej producenta [37]). Na podstawie zarejestrowanej prędkości wyzna-
czono siłę napędową FN, rozumianą jako algebraiczną sumę siły potrzebnej do 
przyspieszania pojazdu F oraz oporu aerodynamicznego FA i oporu toczenia 
FR [38–40], które oblicza się z zależności (35) oraz (36).  

2
0 (1 )R tF = mgf  + Kv  (35) 

gdzie: 
m – masa pojazdu, 
g – przyspieszenie ziemskie, 
v – prędkość pojazdu, 
K – współczynnik oporu toczenia (dla nawierzchni asfaltowych przyjmuje się  
K = 6010-6 s2/m2), 
ft0 – współczynnik oporu toczenia przy małych prędkościach. 

21
c

2A xF =  ρ  v hwk  (36) 

gdzie: 
 – gęstość powietrza, 
cx – współczynnik oporu powietrza w kierunku wzdłużnym, 
h – wysokość pojazdu, 
w – szerokość pojazdu, 
k – współczynnik powierzchni czołowej. 
Wyznaczenie powyższych sił umożliwia określenie mocy mechanicznej (a po 
uwzględnieniu sprawności układów napędowych, również mocy elektrycznej) 
niezbędnej do jazdy ze stałą prędkością, lecz podczas przyspieszania i hamowa-
nia w bilansie należy uwzględniać moc związaną ze zmianą prędkości. W oma-
wianym modelu moc elektryczną P niezbędną do przyspieszania i hamowania 
odzyskowego wyznaczano z zależności: 

2 2
1

1

2 2
1

1

1 1

2

1
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i i
i i

S E P
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S E P i i
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 (37) 

gdzie: 
vi – prędkość pojazdu w i-tym kroku czasowym, 
t – długość kroku czasowego, 
S, E, P – sprawność silnika, układów energoelektronicznych oraz przekładni. 

W symulacji przyjęto następujące parametry pojazdu dotyczące oporów ru-
chu, niezbędne do wyznaczenia jego energochłonności: masa pojazdu 1000 kg, 
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gęstość powietrza 1,293 kg/m3, szerokość pojazdu 180 cm, wysokość pojazdu 
160 cm, współczynnik powierzchni czołowej 0,8, współczynnik oporu powietrza 
w kierunku wzdłużnym 0,3, współczynnik oporu toczenia przy małych prędko-
ściach 0,13. Dodatkowo przyjęto, że sprawność przekładni mechanicznej wynosi 
90%, sprawność układów energoelektronicznych 95%, a sprawność silnika 
90% (zarówno w trybie pracy silnikowej, jak i prądnicowej) oraz, że pojazd 
przez cały czas miał włączone urządzenia elektryczne o mocy 200 W (np. świa-
tła, radio). 

Zarejestrowaną prędkość pojazdu, odfiltrowaną przy użyciu filtru Kalmana, 
przedstawiono na rysunku 29, a wyznaczoną na ich podstawie pokonaną drogę 
oraz moc elektryczną niezbędną do jazdy – na rysunkach 30 i 31. 

 

 

Rys. 29. Zarejestrowana prędkość pojazdu w funkcji czasu pokonywanej trasy 
 

 

Rys. 30. Droga pokonana podczas przejazdu badanego pojazdu 
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Rys. 31. Zapotrzebowanie na moc badanego pojazdu w funkcji czasu (wartości dodatnie podczas 
przyspieszania, ujemne podczas hamowania odzyskowego) 

 
Dodatkowo na rysunku 32 zaprezentowano energię potrzebną do pokonania 

trasy z zadaną prędkością, wyróżniając energię zużytą do przyspieszania pojaz-
du (dodatnią), energię możliwą do odzyskania (ujemną) oraz ich sumę, czyli 
energię jaką pojazd by zużył, gdyby miał możliwość hamowania odzyskowego. 

 

 

Rys. 32. Energia w funkcji czasu jazdy (1 – energia zużyta podczas przyspieszania pojazdu, 
2 – energia możliwa do odzyskania podczas hamowania odzyskowego, 
3 – suma energii 1 i 2, oznaczająca ilość energii zużytej przez pojazd 

z możliwością hamowania odzyskowego) 
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5. SYMULACJA PRACY I ZUŻYCIA ELEKTROCHEMICZNYCH 

MAGAZYNÓW ENERGII PODCZAS JAZDY 
POJAZDU ELEKTRYCZNEGO 

 
W celu zaprezentowania analizy wybranych parametrów elektrycznych 

ogniw elektrochemicznych przedstawiono przykład, w którym badano zachowa-
nie się baterii akumulatorów litowo-jonowych typu NMC oraz superkondensato-
rów zasilających pojazd elektryczny. Podczas przeprowadzanych analiz oszaco-
wano również stan zużycia akumulatorów. Założono, że pojazd porusza się 
z taką samą prędkością jak pojazd, którego trasę zarejestrowano w rozdziale 4 
i zasilany jest z: 
 wariant A: 8 modułów składających się ze 160 ogniw w układzie 20P6S 

(równolegle połączonych 20 stringów zbudowanych z 6 ogniw 2,6 Ah 
3,63 V) o łącznym napięciu znamionowym 174 V i pojemności 9060 Wh, 

 wariant B: 8 modułów składających się ze 160 ogniw w układzie 20P6S 
(równolegle połączonych 20 stringów zbudowanych z 6 ogniw 2,6 Ah 
3,63 V) o łącznym napięciu znamionowym 174 V i pojemności 9060 Wh, 
przy czym do każdego modułu przyłączono równolegle string składający się 
z 6 superkondensatorów 3000 F, 2,7 V (72 superkondensatory o łącznej po-
jemności energetycznej 218 Wh), 

 wariant C: 8 modułów składających się ze 160 ogniw w układzie 20P6S 
(równolegle połączonych 20 stringów zbudowanych z 6 ogniw 2,6 Ah 
3,63 V) o łącznym napięciu znamionowym 174 V i pojemności 9060 Wh, 
oraz niezależnego zasobnika energii składającego się z 72 superkondensato-
rów 3000 F, 2,7 V (łączna pojemność energetyczna superkondensatorów wy-
nosi 218 Wh). 

Przyjęto, że wszystkie akumulatory i wszystkie superkondensatory mają iden-
tyczne parametry i początkowo są naładowane w 80%. Podczas analizy w wa-
riancie C założono, że sterownik układu zasilania posiada możliwość niezależ-
nego obciążania akumulatorów i superkondensatorów. Ponadto dokonano próby 
przewidywania prędkości jazdy i takiego sterowania przepływem energii, które 
– uwzględniając prognozę prędkości w najbliższych sekundach jazdy – umożli-
wiłoby skierowanie odpowiedniej ilości energii do superkondensatora (dodatniej 
lub ujemnej – podładowania lub rozładowania), przygotowując go do zwalniania 
pojazdu (odzyskiwania energii) lub przyspieszania pojazdu (oddawania energii). 
W tym celu 10-krotnie zarejestrowano prędkość jazdy pojazdu poruszającego się 
tą samą trasą o tej samej porze dnia (zawsze w dniu roboczym około godziny 
16:00). Wykorzystując sieć neuronową typu feedforward z 10 neuronami w war-
stwie ukrytej oraz algorytmem uczącym Levenberga-Marquardta [41], dokonano 
predykcji prędkości jazdy w okresie 5 s. Danymi wejściowymi sieci neuronowej 
były aktualne położenie oraz dotychczasowa prędkość jazdy. Przykładowe wy-
niki prognozy prędkości przedstawiono na rysunkach 33 i 34. Uzyskany poziom 
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zgodności wyników z przewidywaną trasą w stosunku do rzeczywistej, wyrażony 
przez współczynnik determinacji R2 wyniósł w przedstawionym przykładzie 0,82. 
 

 
Rys. 33. Porównanie zarejestrowanej prędkości jazdy oraz przewidywanej prędkości wyznaczonej 

przy użyciu sieci neuronowej i przesuniętej o 5 sekund, aby wykresy nakładały się na siebie 
 

 
Rys. 34. Prędkość pojazdu oraz spodziewana prędkość wyznaczona przy użyciu sieci neuronowej 

(wycinek trasy) 
 

W celu przeprowadzenia badań symulacyjnych, związanych z analizą pracy 
akumulatorów i superkondensatorów, opracowano aplikację komputerową napi-
saną w środowisku MS Visual Studio C# 2015, w której zaimplementowano 
przedstawione we wcześniejszych rozdziałach modele akumulatorów i super-
kondensatorów. Podczas obliczeń wyznaczono moc oddawaną przez pojedyncze 
ogniwo (wartość dodatnia oznacza, że ogniwo oddaje energię, a wartość ujemna 
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40 umieszczono wykres mocy w funkcji czasu oraz – aby przedstawić moc o jaką 
zostało zmniejszone obciążenie pojedynczego ogniwa – moc superkondensatorów 
przeliczoną na jedno ogniwo. W ten sposób przedstawiono jaka moc została prze-
kazana z pojedynczego ogniwa na superkondensatory (w rzeczywistości stanowi 
to 9/120 mocy pojedynczego superkondensatora). Suma obu tych wykresów jest 
równa mocy ogniwa w wariancie A (gdy nie było superkondensatorów).  
 

 
Rys. 40. Moc pojedynczego ogniwa oraz moc jednostkowa superkondensatorów przeliczona na 

jedno ogniwo NMC w funkcji czasu jazdy  (wartości dodatnie uzyskiwane są podczas 
przyspieszania, a ujemne podczas hamowania odzyskowego) 

 
Rys. 41. Natężenie prądu przepływającego przez pojedyncze ogniwo oraz jednostkowe natężenie 
prądu przepływającego przez superkondensatory przeliczone na jedno ogniwo NMC w funkcji 

czasu jazdy (wartości dodatnie uzyskiwane są podczas przyspieszania, a ujemne podczas 
hamowania odzyskowego) 

Analogiczna sytuacja dotyczy wykresu przedstawiającego prąd przepływający 
przez pojedyncze ogniwo (rys. 41). Na podstawie obliczonych prądów wyzna-
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W dalszej części pracy przedstawiono symulację pracy akumulatora i super-
kondensatora połączonych przez układ sterujący ich pracą w sposób niezależny, 
tzn. sterujący przepływem energii elektrycznej z obu tych magazynów niezależ-
nie (wariant C). W tym wariancie, wykorzystując sieć neuronową służącą do 
przewidywania prędkości jazdy, obliczano spodziewane zapotrzebowanie na 
energię dla najbliższych 5 s i w taki sposób sterowano przepływem energii mię-
dzy układem napędowym i hybrydowym zasobnikiem energii (w szczególności 
superkondensatorem), aby zminimalizować obciążenia akumulatora wg algo-
rytmu, który: 
 podczas przyspieszania: obciążał superkondensator proporcjonalnie do jego 

stanu naładowania oraz prognozowanego zapotrzebowania na energię 
w okresie najbliższych 5 s, 

 podczas hamowania odzyskowego: ładował superkondensator proporcjonal-
nie do jego stanu rozładowania oraz prognozowanej energii (ujemnej – tzn. 
ładowania). 

Jednocześnie układ nie dopuszczał do przekraczania minimalnego i maksymal-
nego napięcia (stanu naładowania) pojedynczego superkondensatora wynoszą-
cego od 1,0 V do 2,7 V. Dolna granica napięcia została założona przez autora, 
na podstawie przyjętego minimalnego napięcia pracy układów energoelektro-
nicznych wynoszącego około 40% napięcia maksymalnego, natomiast górny 
limit związany był z zaleceniami producenta. Ograniczono także moc wynikają-
cą z hamowania odzyskowego przyjmując, że jeśli spowodowałaby ona przekro-
czenie prądu 0,5C na pojedynczym ogniwie akumulatora, prędkość pojazdu 
wytracana byłaby z wykorzystaniem hamulców mechanicznych. 

Wyniki przeprowadzonej symulacji dla wariantu C przedstawiono na rysun-
kach 46–52. Analogicznie do wyników symulacji B jako pierwsze przedstawio-
no wykresy mocy wydzielonej na pojedynczym ogniwie NMC oraz mocy super-
kondensatorów, przeliczonej na jedno ogniwo w funkcji czasu – rys. 46 i 47. Na 
pierwszym z rysunków przedstawiono przykładowe zachowanie się zaimple-
mentowanego układu sterowania, który w momencie postoju pojazdu, przewidu-
jąc że pojazd wkrótce ruszy, podładowuje superkondensator i wykorzystuje 
zgromadzoną energię w chwili zwiększonego zapotrzebowania na moc. Podob-
nie jak podczas prezentowania wyników symulacji A i B, jako kolejne wykresy 
przedstawiono natężenie prądu ogniwa i superkondensatora przeskalowane do 
jednego ogniwa (rys. 48), napięcia na ogniwach (rys. 49) i superkondensatorze 
(rys. 50), stopnia naładowania ogniwa (rys. 51) i degradacji ogniwa (rys. 52). 
Wszystkie te wykresy przedstawiono w funkcji czasu jazdy. 
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Rys. 46. Moc pojedynczego ogniwa oraz moc jednostkowa superkondensatorów przeliczona na 

jedno ogniwo NMC w funkcji czasu jazdy – wycinek 25-sekundowy (wartości dodatnie 
uzyskiwane są podczas przyspieszania, a ujemne podczas hamowania odzyskowego) 

 

 
Rys. 47. Moc pojedynczego ogniwa oraz moc jednostkowa superkondensatorów przeliczona  

na jedno ogniwo NMC w funkcji czasu jazdy (wartości dodatnie uzyskiwane są podczas 
przyspieszania, a ujemne podczas hamowania odzyskowego) 
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Rys. 49. Natężenie prądu przepływającego przez pojedyncze ogniwo oraz jednostkowe natężenie 
prądu przepływającego przez superkondensatory przeliczone na jedno ogniwo NMC w funkcji 

czasu jazdy  (wartości dodatnie uzyskiwane są podczas przyspieszania, a ujemne podczas 
hamowania odzyskowego) 

 

 
Rys. 49. Napięcie na zaciskach pojedynczego ogniwa NMC w funkcji czasu jazdy 
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Na podstawie przeprowadzonych dla wariantu C symulacji stwierdzić można, 
że odpowiednie zarządzanie przepływem energii może być skuteczną metodą 
wydłużającą trwałość ogniw litowo-jonowych. Potwierdzają to wyniki obliczeń 
stanu zużycia przedstawione na rysunku 52. Wyznaczona dla tego przykładu 
degradacja ogniw jest najmniejsza spośród trzech przeanalizowanych przypad-
ków i wynosi około 6010-6. Także zużycie energii elektrycznej dla tego przy-
padku jest najniższe (zużyto 28% ładunku). Wynika to z faktu wstępnego przy-
gotowania energii w superkondensatorze (podładowania lub rozładowania) 
zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem na energię, określonym z wyko-
rzystaniem sieci neuronowej, a także jest związane ze zwiększoną możliwością 
odzyskiwania energii podczas hamowania odzyskowego. O poprawności działa-
nia sieci neuronowej i algorytmu sterowania przepływem energii świadczą rów-
nież przebiegi mocy w funkcji czasu przedstawione na rysunkach 46 i 47, na 
których zauważyć można charakterystyczne ładowanie superkondensatora ma-
łym prądem z akumulatorów (mało degradacyjnym dla ogniw) po to, aby 
w momencie podwyższonego zapotrzebowania na moc wykorzystać ją, ograni-
czając duże prądy akumulatora, a tym samym jego zużycie. Na podstawie prze-
biegu napięcia na superkondensatorze (rys. 50) stwierdzić można, że algorytm 
sterujący przepływem mocy poprawnie wykorzystywał energię superkondensa-
tora i nie dopuszczał do jego nadmiernego rozładowania lub przeładowania. 
Także napięcie ogniw nie przekracza krytycznych wartości (rys. 49), aczkolwiek 
zmiana jego wartości jest częstsza niż w rozwiązaniu zastosowanym w warian-
cie B. Nie jest to istotny problem, ale warto podkreślić, że zauważalna jest 
znaczna poprawa stabilności napięcia ogniwa w stosunku do wariantu A. 

 
 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Tematyka modelowania pracy elektrochemicznych magazynów energii elek-
trycznej jest zagadnieniem ważnym i aktualnym. Spowodowane jest to dyna-
micznie rosnącym zapotrzebowaniem na mobilne urządzenia elektryczne. Do tej 
grupy zalicza się również pojazdy elektryczne, które wyposażone są w magazy-
ny energii o dużej pojemności. Duża pojemność sprawia, że cena takich zasob-
ników jest wysoka i stanowi znaczną część kosztu dzisiejszych pojazdów. Duży 
koszt w połączeniu z liczbą czynników mających wpływ na zachowania się 
ogniw elektrochemicznych determinuje konieczność stosowania zaawansowa-
nych technik komputerowych służących do analizy i projektowania rozwiązań 
(zarówno układów sterujących ich pracą, jak i układów przez nie zasilanych), 
które przyczynią się do pracy ogniw w warunkach optymalnych i wydłużą ich 
żywotność. 

W pracy omówiono kilka metod modelowania wybranych elektrochemicz-
nych magazynów energii elektrycznej i wykazano zasadność stosowania modeli 
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obwodowych podczas analizy w pojazdach elektrycznych. Przedstawiono przy-
kładowe wyniki estymacji parametrów modeli ogniw elektrochemicznych oraz 
superkondensatorów. Przeprowadzone badania wykazały bardzo dużą korelację 
modeli z testami eksperymentalnymi, wynoszącą w obu rozpatrywanych zasob-
nikach energii ponad 99%. 

Wśród zagadnień dotyczących modelowania pracy ogniw elektrochemicz-
nych wyróżnić należy tematykę szacowania stanu zużycia. Parametr ten zależy 
od wielu czynników, takich jak: natężenie przepływającego prądu, temperatura, 
aktualny stan naładowania czy ilość pobranego ładunku (często rozpatrywana 
względem pojemności, tj. głębokość rozładowania), dlatego analizy służące 
wyznaczaniu degradacji ogniw są bardzo złożone i czasochłonne, a na dodatek 
wymagają zaawansowanych metod numerycznych służących do identyfikacji 
parametrów modelu. 

W pracy omówiono różne aspekty związane z metodami szacowania stanu 
zużycia ogniw elektrochemicznych, stosowanymi w różnych ośrodkach nauko-
wych. Wykazano zalety i wady ich wykorzystania oraz różne podejścia do pro-
blemu zliczania cykli pracy, a także zaproponowano autorskie rozwiązanie pole-
gające na wyznaczaniu stanu zużycia akumulatorów w dowolnie krótkich 
okresach na podstawie ich chwilowych parametrów, a nie uśrednianych w okre-
sach cyklu lub mikrocyklu. Opracowana metoda została zweryfikowana podczas 
licznych starzeniowych badań testowych ogniw, uzyskując współczynnik deter-
minacji modelu z pomiarami przekraczający 0,97. 

Na podstawie opracowanych modeli przeprowadzono symulację komputero-
wą polegającą na analizie zachowania się hybrydowego magazynu energii 
w pojeździe elektrycznym z wykorzystaniem autorskiego programu służącego 
do wyznaczania energochłonności pojazdów samochodowych. Analizę energo-
chłonności przeprowadzono dla pojazdu poruszającego się w ruchu mieszanym 
(w obszarze częściowo miejskim, częściowo niezabudowanym) w okresie 
o dużym natężeniu ruchu. Dla takich warunków analizowano zachowywanie 
magazynu energii o konfiguracji: 
 wariant A: ogniwa elektrochemiczne typu NMC, 
 wariant B: ogniwa elektrochemiczne typu NMC i połączonych równolegle 

superkondensatorów (stabilizujących napięcie pracy ogniw), 
 wariant C: ogniwa elektrochemiczne typu NMC i superkondensatory połą-

czone układem sterującym przepływem energii między zasobnikami a ukła-
dem napędowym.  

Wybrane zasobniki energii charakteryzowały się stosunkowo małą pojemnością 
energetyczną (rzędu 10 kWh). Wybór małej pojemności związany był z chęcią 
zaprezentowania problematyki doboru akumulatorów do pojazdu, które – 
z uwagi na to, że większość pojazdów w Polsce dziennie pokonuje niewielkie 
odległości (do 50 km) – teoretycznie mogłyby być o małej pojemności, lecz 
producenci podwyższają ich pojemność z powodu obwarowań prądowych (mo-
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cowych) ogniw, przyczyniających się do ograniczania parametrów jezdnych np. 
gwałtownego przyspieszania lub hamowania odzyskowego. W przeciwnym 
razie, zbyt intensywne eksploatowanie ogniw powodowałoby przyspieszenie 
procesu ich starzenia. 

W pracy wykazano, że tego typu ograniczenia ogniw elektrochemicznych 
mogą być częściowo niwelowane poprzez zastosowanie hybrydowych magazy-
nów energii elektrycznej (połączenie magazynów o różnej charakterystyce), np. 
akumulatory i superkondensatory, które dodatkowo wyróżniają się bardzo dużą 
trwałością. Przeprowadzone analizy wykazały możliwość stosowania wybranych 
modeli do analizy hybrydowych magazynów energii stosowanych w pojazdach 
elektrycznych – badania parametrów elektrycznych, termicznych i starzenio-
wych. Wyniki przeprowadzonych obliczeń dla wszystkich wariantów przedsta-
wiono na wykresach prezentujących zależności mocy, prądów i napięć podczas 
jazdy pojazdu, w aspekcie stabilizacji pracy ogniw za pomocą superkondensato-
rów. Ponadto ustalono, że zastosowanie kondensatorów powoduje zwiększenie 
żywotności ogniw o 35% w stosunku do wariantu A oraz poprawę możliwości 
odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania rekuperacyjnego. 

Badania dla wariantu C wykonano analizując możliwości przygotowania 
energii w superkondensatorze zanim nastąpi na nią zapotrzebowanie, tzn. wstęp-
nego ładowania w przypadku, gdy pojazd będzie przyspieszał lub rozładowania 
w przypadku, gdy pojazd będzie zwalniał i odzyskiwał energię. Ze względu na 
powtarzalność ruchu pojazdów na ustalonej trasie założono, że istnieje możli-
wość przewidywania prędkości pojazdu w funkcji jego położenia pojazdu. 
W tym celu przeprowadzono serię pomiarów prędkości jazdy oraz położenia 
pojazdu na tej samej trasie i podobnej porze dnia, a następnie – z wykorzysta-
niem sieci neuronowej typu feedforward (algorytm Levenberga-Marquardta) – 
dokonano próby przewidywania zapotrzebowania na energię podczas najbliż-
szych 5 s jazdy. Wyniki uzyskane dzięki tej metodzie  (rys. 33 i 34) wykazały 
dużą zgodność z rzeczywistym ruchem pojazdu (współczynnik determinacji 
wyniósł 0,82). Wyniki obliczeń stanu zużycia ogniwa okazały się być o 5% lep-
sze niż w wariancie B. Co więcej podejście związane z rozładowywaniem su-
perkondensatorów w okresach, gdy pojazd zbliża się do miejsc hamowania (od-
zyskiwania energii) sprawiło, że zwiększona została ilość odzyskanej energii, 
a zatem zmniejszona została ilość energii pobranej z akumulatorów. 

Z uwagi na to, że praca miała na celu zaprezentowanie możliwości ograni-
czenia stanu zużycia akumulatorów z wykorzystaniem hybrydowego zasobnika 
energii (ogniwa oraz superkondensatory) przy użyciu autorskiej metody służącej 
do szacowania degradacji ogniw, w artykule pominięto problematykę kosztów. 
Autor ma świadomość, że jest to bardzo istotny aspekt decydujący o opłacalno-
ści zastosowania tego rozwiązania w przemyśle motoryzacyjnym, jednak moż-
liwości obliczeniowe nowoczesnych układów sterujących pracą układów napę-
dowych w ostatnich latach znacznie się powiększyły, przy jednoczesnym 
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obniżeniu kosztów ich wytwarzania, instalowania i obsługi. Dlatego autor uwa-
ża, że zaimplementowanie takich układów w pojazdach systematycznie porusza-
jących się po tych samych trasach np. autobusy miejskie, w połączeniu z inten-
sywnie rozwijającymi się technikami lokalizacji i analizy natężenia ruchu, może 
w najbliższym czasie stać się opłacalną metodą poprawy trwałości ogniw elek-
trochemicznych. 
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SELECTED ISSUES OF MODELING OF ELECTROCHEMICAL CELLS 
AND SUPERCAPACITORS IN ELECTRIC VEHICLES 

 
 

The paper presents the problem of modelling of electrochemical energy storage used 
in electric vehicles. A short literature review was carried out, presenting the most impor-
tant scientific achievements in the field of electrochemical and ageing cell process mod-
elling. Selected methods of battery life estimation and counting microcycles of their 
operation were discussed and the author's concept of estimation of battery life in any 
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short periods of time was presented. A number of tests to verify the developed method 
for estimating the state of cell consumption, which were carried out with the use of NMC 
type batteries, are presented. 

Moreover, the paper discusses selected methods of modelling electrical parameters of 
lithium-ion cells and supercapacitors, describing in detail the issues related to electro-
chemical processes occurring in them. The measurements enabling identification of 
NMC and supercapacitor peripheral models were carried out and the parameters of their 
equivalent circuit were determined. 

A computer simulation was also presented, in which a detailed analysis of the vehi-
cle's energy consumption was made, on the basis of which the most important parame-
ters of power supply systems in several variants (built of lithium-ion batteries and super 
capacitors) were determined. In addition, the concept of prediction of vehicle speed by 
means of algorithms using neural networks and controlling the operation of the hybrid 
energy storage in order to extend the life of lithium-ion cells has been proposed. The 
obtained results are presented in the diagrams and commented on. 
 
 
(Received: 26.02.2019, revised: 18.03.2019) 
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