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ABSTRAKT 
Tato práce se se zabývá modelováním a simulováním Li-Iontových akumulátorů 

v programu ANSYS Fluent.  Jsou zde rozebrány různé druhy simulování s hlavním 
zaměřením na metodu pomocí náhradního obvodu ECM. Práce se zabývá také postupem 
tvorby numerického modelu pro simulace. Dále je rozebrána metoda EIS, pomocí které 
jsou získány parametry reálného akumulátoru v laboratořích, ke kterému jsou 
porovnávány následné výsledky ze simulace. 
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ABSTRACT 
The main aim of this paper are models of Li-Ion storage batteries made and simulated 

in ANSYS Fluent software. Various ways of simulations are discussed with main aim on 
ECM method and how its numerical model is computed. A process of getting information 
and required data from real battery to be compared with simulation results by EIS method 
is also discussed. These results are then compared with results from ANSYS Fluent. 
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1 ÚVOD 
Přestože s námi nejsou Lithium-Iontové baterie nikterak dlouho, jejich doba vzniku 

je datována na začátek 90. let minulého století. Jejich skok kupředu je za 30 let obrovský. 
Dnes je možné se s nimi setkat téměř všude a to každý den. Kdo z nás během běžného 
dne nepoužívá alespoň jeden z následujících přístrojů, počínaje mobilním telefonem, 
notebookem, fotoaparátem, kamerou až po power banky k dobíjení na cestách. Ve všech 
předcházejících aplikacích vyhrávají Li-Iontové akumulátory nad dnes již staršími Nikl-
kadmiovými (Ni-Cd) a Nikl-metal hybridovými (Ni-MH), které jsou z tohoto trhu 
vytlačovány.  

S rozšířením aplikací těchto Li-Ion baterií se váže i nutnost vývoje a testování 
nových zařízení. Jedna z možných cest je provádět testování na reálných výrobcích, ve 
specializovaných laboratořích, kde se dají nasimulovat různé podmínky, ať už klimatické, 
tak i mechanické či různé druhy poruch a destruktivních testů. Takovéto testy je však 
vhodné provádět na již hotových výrobcích, aby bylo možné ověřit, zda fungují tak, jak 
byly navrženy a odzkoušeny v průběhu jejich vývoje a vzniku. Nejvýznamnějšími 
důvody bývají jak časové tak finanční nároky. Vyrobit určitý výrobek stojí nejen peníze, 
ale i čas, a tak se testování může zbytečně protáhnout a prodražit, pokud by pro každý 
test byly použity hotové výrobky, zejména když by některé cesty mohly být slepé. 

Pro tyto případy je potom dobré využít moderní technologie a tyto testy provést ve 
virtuálním prostředí. I zde je totiž možné nastavit téměř všechny možné podmínky 
měření, namodelovat téměř jakýkoli systém či součástku a po celou dobu měření či 
vývoje sledovat jejich údaje. Když se takové jedno dimenzové (1D), dvou dimenzové 
(2D), troj dimenzové (3D) až multi dimenzové modely zkoušejí a simulují, je mnohdy 
mnohem méně obtížné najít chybu a tu následně upravit, případně upravit systém jako 
celek. Přestože je i zde určitá časová náročnost, tak je značně redukována o čas strávený 
výrobou těchto komponent. Navíc při špatných výsledcích nedochází ke ztrátě na 
majetku.  

Tímto se dostáváme k tématu této práce, kterým je Modelování Lithium Iontových 
akumulátorů pomocí ECM. Jedná se o jednu z možných cest, jak vytvořit model Li-Ion 
baterie a ten následně odsimulovat a použít v následných aplikacích. Jedná se o metodu 
vytvoření náhradního elektrického obvodu, který bude mít stejné vlastnosti, jako reálná 
baterie. Touto cestou je možné namodelovat vnitřní parametry baterie, které se následně 
využijí v její simulaci. Cílem této práce je prokázat a simulací dokázat shodné parametry 
namodelované baterie s parametry naměřenými v laboratoři na baterii reálné. 
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1.1 Historie 

Historie Lithiových článků sahá do šedesátých let minulého století. V této době 
byly nalezeny výhody článků založené na lithiu, jako jsou nízké samovybíjení, vysoká 
kapacita a nízká hmotnost. Následně bylo objeveno, že se tyto články dají vyrábět i 
v dobíjecí verzi, tudíž se začaly vyrábět i jako akumulátory.  

Od doby vzniku Li-Ion baterií se vědci snaží přijít na nejlepší možný materiál, který 
by bylo možné běžně používat pro elektrody Li-Iontových akumulátorů. Největším 
problémem jsou poté finance, jelikož při použití dražších a kvalitnějších materiálů narůstá 
i cena článků a tím dochází k nárůstu finální ceny, čímž se i zmenšuje okruh možného 
použití. Hledání vhodného materiálu není u konce ani dnes, jelikož se stále zkoušejí různé 
kombinace tak, aby byly splněny nároky, které jsou na Li-Iontové akumulátory 
požadované výrobci elektroniky. 

Jde-li o název, dostáváme se ke společnosti SONY Energytec, kde výkonného 
ředitele firmy zastával pan K. Tozawa. Ten se rozhodl používat zkratku Li-Ion, která byla 
odvozena od použitého Lithia a iontů Li+. Ty se pohybují mezi kladnou a zápornou 
elektrodou článku ve směru, který je dán stavem článku. Při nabíjení je to od kladné 
elektrody na zápornou a při vybíjení je tato cesta opačná, tedy ze záporné elektrody na 
kladnou. [1], [2] 

 

Obrázek 1 Pohyb iontů během nabíjení a vybíjení 

V počátcích bylo užíváno kovové lithium jako materiál pro zápornou elektrodu, a to 
zejména kvůli své vlastnosti velmi vysokého záporného napětí, kterého dosahuje díky 
tomu, že se jedná o velmi reaktivní prvek. Důvod, kvůli kterému se od používání 
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kovového lithia upustilo je jeho vlastnost poutat a reagovat se vzdušnou vlhkostí, čímž 
docházelo k tvorbě dendritu a následnému zkratu na záporné elektrodě. To je důvodem, 
proč je jeho použití přeneseno pouze do primárních článků. [14] 

1.2 Princip 

V dnešní době se proto používají jen lithiové ionty, ty interkalují do aktivních 
materiálů. Aktivní materiál pro kladnou elektrodu bývá zpravidla LiCoO2 (kobaltitan 
lithný), LiMn2O4, LiFePO4 případně LiNiO2. Pro elektrodu zápornou se jedná nejčastěji 
o uhlík. Rozdíl mezi těmito materiály je zejména v jejich provozním napětí, které se liší 
od 3,9 V pro LiCoO2, 3,95 – 4,1 V pro LiMn2O4 až po 4,75 V LiNiMnO4.  Výhodou 
struktury LiFePO4 je jeho složení z netoxických a relativně levně dostupných materiálů. 

Materiál 
Kapacita 
[mAh/g] 

Pracovní 
napětí [V] 

Výhody / Nevýhody 

LiCoO2 155 3,88 Nejpoužívanější, drahý prvek Co 

LiNi0,7Co0,3O2 190 3,70 Přijatelná cena 

LiNi0,9Co0,1O2 220 3,76 Nejvyšší specifická kapacita 

LiNiO2 200 3,55 Nejvíce exotermicky rozkladatelný 

LiMn2O4 
120 4,00 Mn je levný, málo toxický, nejméně exotermicky 

rozkladatelný 

LiFePO4 
160 3,30 Použití při vysokých teplotách, vyšší bezpečnost, 

dobré skladovací vlastnosti, nevýhodou je nižší 
kapacita než u ostatních li-ion baterií 

Tabulka 1 Základní materiály kladných elektrod 

Elektrolyty jsou jedny z nejdůležitějších prvků elektrochemických systémů. Svého 
významu nabývají s použitím s vysoce reaktivními materiály. Pro Li-Ion baterie se jedná 
o důležitost ze dvou hledisek – bezpečnost a výkonost. Základním prvkem elektrolytu je 
sůl rozpuštěná ve dvou či více rozpouštědel. Kvůli vysokým a často i protichůdným 
požadavkům bývá rozpouštědel z pravidla více, což při použití pouze dvou rozpouštědel 
možné není. Mezi nejzásadnější protichůdné požadavky patří vysoká dielektrická 
konstanta proti vysoké tekutosti. Samotná sůl je tedy rozpuštěna v roztoku skládajícího 
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se z rozpouštědel z ethylenkarbonátu (EC) a lineárních karbonátů, například 
dimethylkarbonát (DMC), diethylkarbonát (DEC) či ethylmethylkarbonát (EMC). Jako 
nejčastěji používané elektrolyty je možné uvést LiPF6, LiClO4 a LiBF4. [14] 

Jako elektrolyt se nejčastěji používá LiPF6, který je založen na bázi lithných solí a 
organických rozpouštědel (ethylenkarbonát či propylen-). Jelikož zde hrozí nebezpečí 
poškození jak přístroje, tak jeho obsluhy z důvodu poleptání a koroze, tak se baterie 
uzavírá do stabilního kovového pláště. Výhodou tohoto elektrolytu je jeho vysoká iontová 
vodivost. Nevýhodou je pak vysoká citlivost na okolní vlhkost, rozpouštědla a vysoké 
teploty. U akumulátorů Lithiopolymerových poté stačí jen plášť z pokovené polymerové 
fólie a to zejména kvůli použití pevných elektrolytů, namísto tekutých. [14] 

Kombinací tekutého elektrolytu a pevného elektrolytu dostaneme Gel-polymerové 
elektrolyty (GPE). Kombinací těchto elektrolytů získáme zejména vysokou iontovou 
vodivost, nadto se zvýší i jeho bezpečnost. Nevýhodou tohoto elektrolytu jsou různé 
druhy matric (PAN, PVDF, PMMA, …), které svými mechanickými vlastnostmi při 
impregnaci tekutého elektrolytu změkčí samotný polymer. Ten se poté musí různými 
způsoby vyztužovat (polyetylenem, netkanou textilií), což má negativní následky na jeho 
vlastnosti, zejména snižuje jeho iontovou vodivost. [14] 

Elektrolyt LiClO4, používaný spíše dříve, je v dnešní době možné nalézt spíše 
v laboratorním využití. Problém s jeho použitím se týká zejména toho, že při například 
vysoké teplotě velmi snadno a silně reaguje s většinou organických látek. Výhody tohoto 
elektrolytu jsou jeho snadná rozpustnost, vysoká vodivost, vysoká anodická stabilita a je 
stabilní při okolní vlhkosti. [14] 

Materiál separátoru je zpravidla plstěný nylon, popřípadě tkaný nylon. Oba dva 
druhy nylonu mají dostatečnou poréznost na to, aby zaručili mikroporézní 
polypropylenovou iontovou vodivou cestu pro elektrolyt. Jako plynová bariéra, která 
zároveň zaručuje minimální iontový odpor, je použita mikroporézní membrána 
povětšinou vyrobena z geraldu. [14] 

Pomocí rovnic uvedených níže je zobrazen základní princip elektrochemických 
reakcí, ke kterým dochází během nabíjecích a vybíjecích cyklů baterie na obou 
elektrodách i souhrnně. Při nabíjení Li-Ion článku dochází na kladné elektrodě k oxidaci 
materiálu a na záporné k redukci. Během těchto reakcí dochází k odebírání lithiových 
iontů z materiálu kladné elektrody a jejich včleňování do materiálu záporné elektrody. 
Materiál kladné elektrody je zastoupen LiMO2 a záporné je uhlík C. Během vybíjení 
dochází k opačné reakci, nežli při nabíjení baterie. 

V následujících rovnicích jsou popsány děje a reakce, ke kterým dochází během 
nabíjecích a vybíjecích cyklů. 
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Kladná: 

 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑂𝑂2 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛í𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛í
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𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛í𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛í
�⎯⎯⎯⎯�

 𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝑥𝑥𝐿𝐿𝑂𝑂2 + 𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿+ + 𝑥𝑥𝑥𝑥− 1.1. 

Záporná: 

 
𝐶𝐶 + 𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿+ + 𝑥𝑥𝑥𝑥− 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛í𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛í
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𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛í𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛í
�⎯⎯⎯⎯�

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐶𝐶 1.2. 

Souhrn: 

 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑂𝑂2 + 𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛í𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛í
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𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛í𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛í
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 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝐶𝐶 + 𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝑥𝑥𝐿𝐿𝑂𝑂2 1.3. 

1.3 Výhody 

Velká výhoda Li-Iontových akumulátorů je jejich hmotnost. Se stejnou hmotností 
jako měli starší Ni-Cd články či NiMH mají až třikrát vyšší hustotu energie, z čehož plyne 
vyšší kapacita. V aplikacích tím můžeme zmenšit velikost a váhu akumulátoru použitím 
Li-Ion článků, které nám umožní dosáhnout výsledků jako se staršími typy, avšak s menší 
hmotností a rozměry, popřípadě se zachováním stejných rozměrů s vyšší kapacitou.   

Další výhodou Li-Iontových článků je absence paměťového jevu. Při prvním 
použití tedy nemusíme akumulátor nijak připravovat pomocí formátovacího 
nabíjení/vybíjení. Při jeho opětovném nabíjení nemusíme dbát na jeho aktuální nabití a je 
zcela bezpečné dobíjet tento typ akumulátorů bez ohledu na jeho aktuální hodnotu. Tyto 
akumulátory jsou také schopny snášet odpojování od nabíjecího zdroje, aniž by došlo 
k jejich plnému nabití. 

Samovybíjení je u těchto typů akumulátorů velmi pomalé, proto pokud nedochází 
k velmi dlouhodobému skladování bez nabíjení, nemusí se uživatel bát, že by se 
akumulátor úplně vybil. Samovybíjení během 24 hodin je zanedbatelné a měsíční hodnota 
samo vybití vychází na přibližně 10%. 

Z hlediska obsluhy nevyžadují tyto akumulátory žádnou údržbu, čímž se stávají 
velmi vhodnými pro aplikace, kde není vyžadováno odborné zacházení ze strany 
uživatele. Běžnému uživateli notebooku, mobilního telefonu, kamery, fotoaparátu a 
jiných elektronických přístrojů tedy stačí pouze přístroj připojit k nabíjecímu zařízení a 
v případě potřeby ho zase odpojit bez ohledu na stav nabití. 

Další vlastnost, které se u Li-Iontových akumulátorů využívá, je jejich jmenovité 
napětí, které je běžně okolo 3,6V, zatímco u Ni-Cd a Ni-MH článků je jmenovité napětí 
1,2V. [1], [2] 
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1.4 Nevýhody 

Největší negativní vlastností Li-Ion článků je jejich náchylnost k  pod vybití. 
K tomuto problému může snadno dojít při absenci ochranného obvodu, která by hlídala 
nízkou napěťovou hladinu článku. Takovýto jev má však za následek nevratné poškození 
článku, které se projeví na jeho životnosti, ale i bezpečnosti. Dochází k fyzickému 
znehodnocení elektrod, jež může vést k totální destrukci článku. Zatímco pracovní rozpětí 
Li-ion článku činí od 2,5V do 4,2V, podbití většinou nastává při 2,3V na článku. Z tohoto 
vyplívá, že k bezpečnému používání Li-Ion článků je zapotřebí další elektronika, která 
bude hlídat důležité hladiny článku a nedopustí, aby došlo k překročení důležitých hodnot 
daného článku. V dnešní době dochází k implementaci takovýchto čipů přímo do 
článků/akumulátorů. 

S výše zmíněným problémem souvisí i další a tím je cena. Ta je u Li-Ion článků 
vyšší, než je tomu u Ni-Cd a Ni-MH. Cena je vyšší nejen kvůli přidané elektronice, ale 
také kvůli složitějšímu procesu výroby a počátečních nákladů na materiály. Není to však 
nikterak výrazný rozdíl a nebrání tak jejich aplikaci ve velkém měřítku. 

Dále podle typu článku a druhu použití nastává problém při nízkých teplotách, ve 
kterých tyto články ztrácí na své kapacitě a tím se může funkčnost některých elektrických 
zařízení snížit. Výše zmíněný jev se dá odstranit použitím správného typu článků při 
návrhu zařízení podle typu, kde se očekává jeho používání. Podobným problémem však 
trpí všechny akumulátory. [2] 

1.5 Použití 

Při použití Lithio-Iontových akumulátorů v praxi nastává problém, že každý 
akumulátor je de facto jedinečný a při konstrukci elektronického zařízení je třeba dopředu 
znát parametry akumulátoru, který bude v aplikaci použit. U jednotlivých akumulátorů 
dochází k rozdílům mezi jmenovitým napětím, maximálním napětím článku při nabití, 
jeho vybíjecím napětím při vybití tak, aby nedošlo k pod vybití. Zatímco běžné napětí při 
nabití se pohybuje od 4,2 V na článek do 4,3 V na článek, některé mají toto napětí 
posunuté až na 4,5 V na článek. Napětí při vybití se pohybují od 2,5 V do 3,0 V na článek, 
což už představuje rozdíl takový, který může zapříčinit destrukci článku a tím ohrozit i 
bezpečnost života a na majetku. [2] 

Aplikace baterií společnosti KOKAM je velmi široká, jelikož nabídka jejich výrobků 
představuje škálu od jednotlivých článků, které se používají v drobné elektronice, přes 
bateriové bloky využívané v elektrických dopravních prostředcích, až po kompletní 
sestavy pro skladování elektrické energie společností nabízených, jak je možné vidět na 
obrázku níže.  
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Obrázek 2 Nabídka bateriových aplikací společnosti KOKAM [16] 

Tyto jednotlivé uvedené systémy lze aplikovat v různých odvětvích 
elektrotechnického působení a to zejména v: 

• Automobilový průmysl – elektrické osobní automobily, dodávky, technické 
stroje (popelářské, ještěrky, zvedací stroje, …), vozidla hromadné dopravy 

• Námořní doprava – pohon lodí, uskladnění energie pro potřebu řídící 
techniky i pro běžné použití (osvětlení, …) 

• Železniční doprava – pohon vlakových souprav, transformace a uložení 
energie pro potřeby vlakové soupravy 

• Letecký průmysl, letouny pilotované civilní i vojenské, bezpilotní zvědné 
drony – úschova energie pro pohon i pro řídicí systémy 

• Kosmické lety – pohon nosných zařízení, udržení kosmických zařízení a 
stanic v provozu 

• Uložení energie získané ze solárních/vodních/větrných zdrojů v rodinných 
domcích, bytech, bytových družstev, průmyslových staveních či 
v zemědělství 

• Telekomunikace – mobilní telefony, vysílačky civilní i vojenské, mobilní 
vysílací stanice, … 

[16] 

1.6 Metoda elektrochemické impedanční spektroskopie 

Pro získání potřebných dat, které lze následně porovnat s daty nasimulovanými je 
potřeba provést speciální měření. Tomuto měření se říká EIS (Elektrochemická 
impedanční spektroskopie). Jedná se o poměrně složitou metodu, kde je výsledek závislý 
na velkém množství odezev v měřícím systému. Pro dosažení správných výsledků je třeba 
porovnávat dané výsledky vůči dalším provedeným měřením pomocí jiných analytických 
metod a to jak fyzikálních, tak elektrochemických. Samotné proměření začíná nastavením 
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malého sinusového střídavého napětí (mezi 1 mV a 10 mV) o určité frekvenci a 
s nastaveným offsetem. Z poměru střídavého napětí a střídavého proudu je možné 
spočítat impedanci. Ta je složena z velikosti fázového posunu závislém na frekvenci a 
amplitudy. Tímto se získá závislost změny impedance na frekvenci. Jelikož jsou 
jednotlivé chemické prvky měřeného systému zatíženy časovou konstantou polarizace, je 
následně zapříčiněno, že se změnou frekvence se změní i složky jednotlivých impedancí. 
Jedná se o složky reálné impedance Z‘, imaginární impedance Z‘‘ a celková impedance 

|Z|. Když podělíme imaginární impedanci impedancí reálnou 𝑍𝑍′′ 𝑍𝑍′�  tak dostaneme 
ztrátový úhel tg δ.  

Samotná impedance je popsána dvěma vzorci: 

 𝑍𝑍 = 𝑍𝑍′ − 𝑗𝑗𝑍𝑍′′   

 𝑍𝑍 = |𝑍𝑍|𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 = |𝑍𝑍|𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑗𝑗 ∗ |𝑍𝑍|𝑐𝑐𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐 1.5.  

Právě tyto parametry dovolují popsat elektrochemické děje pomocí náhradních 
obvodů. Takovéto obvody jsou poté složené ze sériového, paralelního či sérioparalelního 
zapojení prvků aktivních či pasivních, zobrazených na Obrázek 3. 

  

  
Obrázek 3 Základní prvky náhradního obvodu v Nyquistově grafu [11] 

Rezistor R: 

U tohoto prvku dochází pouze k posunu na ose reálné o hodnotu odpovídající 
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hodnotě odporu. Proto lze celkovou impedanci označit jako Z = R. 

Kondenzátor C: 

Jelikož kapacita je frekvenčně závislá, dochází zde k posunu fáze o minus -90°. 
Tento posun je v Nyquistově grafu vidět jako posun v záporných hodnotách na 
imaginární ose -Z‘‘. Kondenzátor tak odpovídá dvojvrstvám na rozhraní elektroda-
elektrolyt. 

 
𝑍𝑍 =

1
𝑗𝑗 ∗ 𝜔𝜔 ∗ 𝐶𝐶

 1.6. 

 

Cívka L: 

Jelikož je i indukčnost také fázově závislá, dochází i zde k fázovému posunu, jen to 
je v kladných hodnotách na imaginární ose o +90°. 

 
𝐿𝐿 = 𝑗𝑗 ∗ 𝜔𝜔 ∗ 𝐿𝐿 1.7. 

Warburg W: 

Tento prvek je speciálním případem konstantního fázového elementu, který vzniká 
pouze v případě, že úhel α je v Nyquistově grafu roven 45°. V měřeních slouží 
k modelování difúze iontů 

 1
𝑍𝑍

= 𝑌𝑌 =  𝑄𝑄0 ∗ (𝑗𝑗 ∗ 𝜔𝜔)0,5 1.8. 

1.6.1 Nyquistovy grafy 

Pomocí Nyquistových grafů lze pochopit a popsat vnitřní děje, a to v různých 
rychlostech. Tyto rychlosti se poté dělí na tři základní skupiny podle frekvence, za které 
se dějí, a to na: 

• Vysoké – Difúze v rámci elektrolytu, ≥ 105 Hz 
• Střední – Přenos náboje, 100 Hz – 106 Hz 
• Nízké – Difúze v pevné fázi, ≤ 100 Hz 

Děje o vysokých frekvencích nebudou v této, jelikož výsledné děje se týkají zejména 
středních a nízkých frekvencí, jak je vidět na Obrázek 4. 

Zároveň jsou na obrázku níže znázorněny dvě kružnice, které popisují jednotlivé 
prvky náhradního obvodu. 
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Obrázek 4 Popis Nyquistova grafu 
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2 ANSYS 
Jelikož se Li-Iontové baterie díky své vysoké energetické hustotě velmi rychle 

rozšířily z elektronických zařízení i do hybridních a elektrických automobilů, je třeba se 
při jejich navrhování zabývat i jejich simulacemi. Jako hlavní cíle simulací se udávají 
životnost, správná funkce a bezpečnost. K tomu může sloužit program ANSYS, který je 
k takovému testování vybaven moduly, které umí vlastnosti akumulátorů a článků 
vypočítat a dále s nimi pracovat. Pro tyto účely testování baterií se používá ANSYS 
Fluent, který umí počítat a simulovat jak jednotlivý článek, tak i celý akumulátor složený 
z vícero článků pomocí technologie CFD. Aplikováním těchto modelů jsem schopni 
zjistit jejich tepelné, elektrochemické i elektrické vlastnosti. Pro získání výsledků se 
používají dva základní modely: 

• Single-Potential Empirical Battery Model 
• Dual-Potential MSMD Battery Model 

[3] 

2.1 Metoda konečných objemů – CFD 

Počítačová dynamika tekutin, anglicky nazývaná Computational Fluid Dynamics – 
CFD je věda, která se zabývá: 

• prouděním tekutin 
• přenosem tepla a hmoty 
• průběhem chemických reakcí 
• dalšími souvisejícími jevy v definovaném prostředí 

díky čemu se dají vytvořit simulace, jako je ta následující, kde dochází 
k dynamickým jevům v modelu. 

Metoda konečných objemů je využita v programu ANSYS Fluent pro jeho 
numerické výpočty simulovaných problémů.  Výpočty jsou následně aplikované na 
vytvořený model, ze kterého se vychází, a na kterém se hledají požadované výsledky, s 
přihlédnutím na fyzikální zákony. 

Samotné výpočty CFD využívají několik matematických metod a postupů, jako 
například Langrangeova metoda, Eulerova metoda, Navier-Stokesovy rovnice, rovnice 
kontinuity a jiné. 

Výsledkem těchto metod a postupů jsou tři diskretizační postupy, které lze použít. 
Jedná se o: 
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• Metoda sítí – Finite Difference Method 
o Využití diferenciálního tvaru rovnic 
o Nejstarší metoda, již téměř nepoužívána 

• Metoda konečných objemů – Finite Volume Method 
o Používána většinou programů  
o Využití integrálních tvarů rovnic 

• Metoda konečných prvků – Finite Element Method 
o Nejčastěji pro pevnostní výpočty 

2.1.1 Použití v ANSYS Fluent 

Pro potřebné simulace využívá program ANSYS Fluent metodu konečných objemů. 
To znamená, že vytvořený model je rozdělen na určitý počet konečných objemů, které se 
navzájem nepřekrývají. Na toto spojité prostředí jsou následně aplikovány diskretizované 
soustavy rovnic, popisující dané prostředí. Základní typy těchto buněk jsou zobrazeny na 
Obrázek 5. Množství buněk, tedy hustota sítě, přímo ovlivňuje kvalitu výpočtů. 

 

Obrázek 5 MESH - tvary buněk [10] 

Jak hustota sítě ovlivní výsledek simulace, je možné vidět na Obrázek 6. Pro 
konečnou simulaci je tedy nutné vytvořit takovou síť, aby výsledky byly co nejméně 
zkreslené, ale zároveň aby samotná simulace trvala přiměřenou dobu. Nastavení 
výpočetní sítě a zároveň rozložení jednotlivých buněk je možné vidět na  Obrázek 31. 
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Obrázek 6 Mesh - kvalita sítě [10] 

2.2 Prvky 

Jednotlivé typy buněk, tak jak jsou uvedeny výše, ovšem nelze nahradit pouze 
geometrií, ale je třeba ony buňky definovat jako 3D prvky. Tyto jsou již předem 
definované v programu ANSYS Fluent a program je přiřadí automaticky. Je ale třeba 
uvést jednotlivé charakteristiky těchto prvků. V případě zkoumaného projektu se jedná o 
tři prvky a to: 

• SOLID117 – použit pro výpočty elektrického a magnetického pole 
• SOLID186 – použit pro výpočty na elektrodách, popisuje strukturu 
• SOLID187 – použit pro výpočty samotné baterie 

Prvek SOLID117, který je v simulaci přiřazen pro simulování a výpočet elektro-
magnetického pole je definován 20 uzly. Samotný prvek lze vyjádřit ve 3 různých tvarech, 
tak jak je zobrazeno na obrázku níže. Prvek operuje na principu okrajových toků, kdy na 
okrajové uzly je přiřazeno osm časově sjednocených skalárních potenciálů. Tento prvek 
se aplikuje pro nízko frekvenční magnetické analýzy a má nelineární magnetické 
schopnosti pro modelování B-H charakteristik. [17] 
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Obrázek 7 SOLID117 [17] 

Další stavební prvek je homogenní SOLID186, který se hodí pro modelování 
nepravidelných síťových buněk, a to díky své geometrii, která je zobrazena na Obrázek 8 
níže. Je také založen na 20 uzlech a jeho geometrie může nabývat čtyř tvarů díky 
třístupňové svobodě každého uzlu. Tento prvek může být použit díky svým vlastnostem 
pro simulování deformací téměř nestlačitelných elastoplastických materiálů a plně 
nestlačitelných hyperelastických materiálů. [18] 

 

Obrázek 8 SOLID186 [18] 

Posledním prvkem je SOLID187. Jeho geometrie je tetrahedrální obsahující oproti 
předchozím pouze 10 uzlů s kvadratickým rozložením a třemi stupni volnosti na každém 
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uzlu. Tato vlastnost je velmi vhodná pro modelování nepravidelných buněk výpočetní 
sítě. Uvedený prvek má vlastnosti plasticity, hyperelasticity, velké deformace a velkého 
zatížení. Mývá stejně jako SOLID186 vlastnosti pro simulování deformací téměř 
nestlačitelných elastoplastických materiálů a plně nestlačitelných hyperelastických 
materiálů. [19] 

 

Obrázek 9 SOLID187 [19] 

2.3 MSMD (Multi-Scale Multi-Domain) 

Obrázek 10 znázorňuje princip MSMD modelu. Díky tomuto principu sdružení 
modelování od molekulárního přístupu v malém měřítku až po makro přístup ve velkém 
měřítku je nám umožněno provést namodelování komplexního problému a jeho 
jednotlivé části sdružit do jednoho celku. V představeném případě má potom změna 
v jednom z kroků či částí modelu vliv na jeho celkový výsledek. 

Celé měřítko simulací se dá rozdělit na 5 základních částí, které se dají zkoumat, 
modelovat a simulovat. V prvním měřítku, tom nejmenším, se řeší zejména materiály a 
jejich struktura. 

Druhé měřítko se zabývá malými částmi modelů.  Jedná se o samotné elektrody, kde 
se dají zkoumat z pohledu fyzikálního a chemického jednotlivé části velmi podrobně a 
zjištěné poznatky je možné následně aplikovat do větších měřítek a dalších kroků 
simulací. 

Dalším měřítkem, kterým se práce zabírá, jsou simulace jednotlivých komponentů 
složitějších systémů. V uvedené situaci se jedná o jednu baterii, u které se dají zkoumat 
nabíjecí a vybíjecí křivky, teplotní závislosti, zkoušky proti poškození (Nail test) případně 
i simulování deformací, ke kterým může během jejich životního cyklu dojít. Tyto 
simulace lze provádět podle níže zmíněných modelů a přístupů tak, aby došlo ke zlehčení 
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samotné simulace a výpočtů, ovšem tak, aby výsledek odpovídal předpokladům. 

V případě baterií je následujícím možným měřítkem jejich vzájemné propojení, ať 
už sériové či paralelní, do tzv. bateriových packů, tedy složitějších bateriových bloků 
obsahujících vícero článků vzájemně zapojených do jednoho celku. V technické praxi se 
může jednat o bateriové bloky pro notebooky případně v poslední době oblíbené hybridní 
a elektrické automobily. U těchto bloků je možné zkoumat jejich teplotní charakteristiku, 
kde se jedná zejména o dobré rozprostření tepla v celku, tzv. thermal managementa 
zároveň bezpečnosti při jejich použití. Důležité u těchto bloků je i jejich 
elektromagnetická kompatibilita a elektromagnetická interference (rušení) a to kvůli 
tomu, aby výsledné celky operovali tak, jak je požadováno. 

Tím největším měřítkem je poté simulace kompletních systémů a celků složených ze 
všech předchozích modelů z různých měřítek. Jedná se zejména o simulace celých 
automobilů, případně jiných výrobků a jejich odladění, aby jako celek pracovali správně. 
[9] 

 

Obrázek 10 Princip MSMD [9] 

Jak poté vypadá vznik numerického modelu podle reálně baterie je vidět na obrázku 
níže. 
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Obrázek 11 Rozdělení numerického modelu [10] 

2.4 Bezpečnost 

Z hlediska vývoje baterie je důležité dbát také na jejich bezpečnost. Základní body 
bezpečnosti, mezi kterými je nutno se pohybovat, jsou geometrie baterie, její elektro 
chemické vlastnosti a vliv tepla jako je ukázáno na Obrázek 12. Mezi geometrií a 
elektrochemickými vazbami jde zejména o zkratovací proudy. Na úrovni geometrie – 
teplota se jedná o rozvod tepla uvnitř i na povrchu baterie a vazba elektrochemická 
s teplotou soupeří o generaci tepla. [7] 

 

Obrázek 12 Trojůhelník bezpečnosti baterie [7] 
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2.5 Single-Potential Empirical Battery Model 

Použití daného modelu je podmíněno několika podmínkami. U kolektoru, elektrody 
i izolantu musejí být známy jejich velikosti, aby mohlo dojít k jejich výpočtu v jedné 
výpočetní doméně. Představená metoda má výhodu při použití v případě simulování 
jedné elektrody jednoho článku. 

Při užívání tohoto modelu pro komplexnější aplikace, jako jsou simulace 
elektrochemických dějů v komplexních akumulátorových systémech, zejména pokud 
mají složité geometrie, dochází k projevení jeho nedostatků a omezení. Při konstrukci 
jednotlivých článků jsou většinou jednotlivé vrstvy anoda-separátor-katoda řešeny 
metodou sandwitch a celé zarolované do finální podoby válečku, jako je znázorněno na 
Obrázek 13. Bylo by velmi náročné jak po stránce finanční, časové, taky z hlediska 
působení na hardware, kdyby se měla každá vrstva simulovat a počítat jednotlivě, a to i 
pro jeden samotný článek. V reálných aplikacích jsou navíc většinou použity celé 
akumulátory obsahující několik článků zapojených ať už do série nebo paralelně. [3] 

 

Obrázek 13 Sandwichová metoda akumulátorového článku [12] 

2.6 Dual-Potential MSMD Battery Model 

Tyto omezení lze vyřešit použitím druhého modelu Dual-Potentional MSMD (Multi-
Scale Multi-Domain), který pracuje na principu homogenního modelu, který je založen 
na principu MSMD. V tomto případě je celý akumulátor, baterie, článek nahrazen jedním 
modelem, dalo by se říci tzv. Blackboxem, který má vypočítané vlastnosti a simulaci 
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zjednodušuje tím, že není třeba provádět mesh na všech jednotlivých vrstvách článků. 
Díky tomuto zjednodušení lze provádět náročnější a komplexnější simulace.  

Aby bylo možné vyhovět všem vyžadovaným typům analýz, je tento model vybaven 
třemi různými elektrochemickými submodely. Jde o empirický model NTGK (Newman, 
Tiedemann, Gu, Kim), submodel náhradního obvodu (ECM – Equivalent Circuit Model) 
a Newmanův pseudo-2D model s různými stupněmi komplexnosti. [3] 
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3 FUNKCE MODULŮ V ANSYSU 

3.1 Single-Potential Empirical Battery Model 

V předchozí kapitole jsou popsány výhody a nevýhody jednoho potenciálového 
empirického modelu v ohledu jeho použití. V této kapitole se zaměříme na přiblížení, jak 
teoreticky funguje jeho model z hlediska matematiky a fyziky.  

Vezmeme-li v potaz důležitost akumulátorů a baterií ve vozidlech na elektrický a 
hybridní pohon, dojdeme k závěru, že existuje velké množství jejich různých modelů, 
které jsou doporučeny rozličnou literaturou pro simulování jejich přechodných dějů. Tyto 
modely se liší v tom, jak jsou komplexní. Od jednoduchých obvodů typu rezistor – 
kapacitor v 0D prostředí přes soustavy zabývající se proudem a potenciálem ve více 
prostorných prostředích (1D, 2D, 3D) až po detailní simulaci elektricko-chemických dějů 
uvnitř jednotlivých vrstev izolantů. S náročností simulací a modelů také narůstají 
požadavky na výpočetní techniku (paměť, CPU). V návaznosti na potřebné sloučení 
přesnosti modelu s jeho možným řešením je program ANSYS Fluent vybaven postupy, 
které vychází z 1D modelu od pánů Tiedemanna, Newmana, Gu a Kim, který byl použit 
při práci na 2D modelu. Uvedené modely byly vylepšeny pro výpočty, které se provádí 
ve 3D prostředí. [3] 

3.1.1 Výpočty elektrického potenciálu a proudové hustoty 

Pro výpočty elektrického potenciálu a proudové hustoty se v tomto modelu uvažují 
pouze anoda a katoda. Izolant je vymodelován jako nekonečně tenká vrstva, mezi 
jednotlivými elektrodami, přes kterou dochází ke změně potenciálu kvůli ztrátám. Model 
vypadá jako na obrázku níže. 

 + - 

Katoda 

Izolant 

Anoda 

Obrázek 14 Základní schéma modelu baterie 
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Pro výpočet elektrického potenciálu se využívá tento integrál: 

 
�∇ ∗ (𝜎𝜎∇∅)𝑑𝑑𝑑𝑑

 

𝑉𝑉

= �𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗
 

𝐴𝐴

 3.1 

Ve výše zmíněném integrálu  j značí proudovou hustotu, má nenulovou hodnotu 
pouze na povrchu anody a katody, A značí plochu a σ elektrickou vodivost. 

Podle pánů Tiedemanna, Newmana a Gu bylo jejich studiemi zjištěno, že se 
proudová hustota j [A/m2] odlišuje podle napětí na článku, kde napětí článku je rozdílem 
mezi potenciály povrchu izolantu (∅𝑐𝑐 − ∅𝑛𝑛) na stranách anody a katody. 

 𝑗𝑗 = 𝑌𝑌(∅𝑐𝑐 − ∅𝑛𝑛 − 𝑈𝑈) 3.2 

[3] 

3.2  Dual Potential MSMD Battery Model 

Tato kapitola se zabývá způsoby, kterými lze namodelovat akumulátor za použití 
Dual Potential Multi-Scale Multi-Dimensional (MSMD) Battery Model. Bude zde 
uvedena základní problematika matematických výpočtů, a také zde bude základní náhled, 
jak fungují tři elektro-chemické submodely, které jsou obsaženy v ANSYS Fluent. [3] 

3.2.1 Submodel na bázi MSMD  

Problémy, které modelování Li-Iontových baterií přináší, jsou zejména na bázi 
modelování ve více prostředích a kombinací elektro-chemických jevů. Komplex je ještě 
více komplikovaný různými měřítky, které jsou vázané na různé fyzikální jevy. Při 
provádění teplotní analýzy je cílem zjistit teplotní distribuci po celém akumulátoru. 
Fyzikální jevy, které stojí za funkcí Li-Iontové baterie, vznikají mezi sendvičovými 
vrstvami anody, katody a izolantu. Tento iontový pohyb je v atomárním měřítku. 
Submodel MSMD se tedy zabývá s různými fyzikálními jevy v různých výpočtových 
doménách. 

Tepelné a teplotní pole akumulátoru jsou řešeny v CFD doméně na úrovni měřítka 
akumulátoru využívajíc následující matematické výpočty: 

 𝜕𝜕𝜕𝜕𝐶𝐶𝑝𝑝𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕

− ∇ ∗ (𝑘𝑘∇𝑇𝑇) = 𝜎𝜎+|∇ɸ+|2 + 𝜎𝜎−|∇ɸ−|2 + �̇�𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ + �̇�𝑞𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 3.3 

 ∇ ∗ (𝜎𝜎+∇𝑐𝑐+) = −(𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ − 𝑗𝑗𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) 3.4 

 ∇ ∗ (𝜎𝜎−∇𝑐𝑐−) = 𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ − 𝑗𝑗𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 3.5 

kde  𝜎𝜎+ a  𝜎𝜎−   vyznačuje efektivní elektrickou vodivost kladné a záporné elektrody, 𝑐𝑐+a 
𝑐𝑐− označují fázový potenciál kladné a záporné elektrody.  𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ a �̇�𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ označují rychlost 
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přenosu proudu v prostoru a teplo způsobené elektro-chemickými reakcemi, zatímco 
𝑗𝑗𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 a �̇�𝑞𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 označují rychlost přenosu proudu a rychlost tepla elektro-chemické reakce 
vzniklé vnitřním zapojením nakrátko uvnitř článku. 𝑗𝑗𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ a �̇�𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ se počítají pomocí 
elektrochemického submodelu. Pokud nedojde k vnitřnímu spojení nakrátko, tak 𝑗𝑗𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 a 
�̇�𝑞𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 mají hodnotu rovnou nule. 

 Přestože existuje celá škála různých submodelů, program ANSYS Fluent má 
implementované následující: 

• NTGK model (Newman, Tiedmann, Gu a Kim) 
• Model náhradního obvodu (ECM – Equivalent Circuit Model) 
• Newmanův pseudo 2D model (P2D) 

V případě potřeby je možné i nadefinování vlastního elektro-chemického modelu 
v prostředí programu pomocí uživatelem definovaných funkcí a projit takový model 
s prostředím Fluent ve spolupráci s modelem MSMD. [3] 

Aby se takový přístup v měřítku konečném množství složených buněk, musí být 
dodrženy následující podmínky: 

• Jednotlivé mikro vrstvy baterie musí mít stejnou orientaci 
• Obě potenciálové pole 𝑐𝑐+ a 𝑐𝑐− musí být stanoveny zvlášť 

3.2.2 Model NTGK 

Tento NTGK (Newman, Tiedmann, Gu a Kim) model je jednoduchým polo 
empirickým elektrochemickým modelem. Od předchozího MSMD modelu se liší jiným 
matematickým přístupem k výpočtům za využití jiných algoritmů. [3] 

3.2.3 Model náhradního obvodu (ECM) 

V modelu náhradního obvodu (ECM) je elektrické chování baterie nahrazeno 
náhradním elektrickým obvodem. V programu ANSYS Fluent se jedná o tzv. model 
náhradního elektrického obvodu o šesti parametrech, ten navazuje na poznatky a práci od 
pana Chen. Tento náhradní obvod je složen ze tří rezistorů, dvou kapacitorů a zdroje 
napětí, jak je schematicky zobrazeno na Obrázek 15. 
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Obrázek 15 Schéma náhradního elektrického modelu (ECM) [3] 

Hodnoty daného náhradního obvodu lze poté vypočítat z následujících rovnic podle 
pana Chen: 

 𝑑𝑑(𝜕𝜕) = 𝑑𝑑𝑂𝑂𝐸𝐸𝑉𝑉(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + 𝑑𝑑1 + 𝑑𝑑2 − 𝑅𝑅𝑠𝑠(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)𝐼𝐼(𝜕𝜕) 3.6 

 𝑑𝑑𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝜕𝜕

= −
1

𝑅𝑅1(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)𝐶𝐶1(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)𝑑𝑑1 −
1

𝐶𝐶1(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝐼𝐼(𝜕𝜕) 3.7 

 𝑑𝑑𝑑𝑑2
𝑑𝑑𝜕𝜕

= −
1

𝑅𝑅2(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)𝐶𝐶2(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)𝑑𝑑2 −
1

𝐶𝐶2(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) 𝐼𝐼(𝜕𝜕) 3.8 

 𝑑𝑑(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑑𝑑𝜕𝜕

=
𝐼𝐼(𝜕𝜕)

3600𝑄𝑄𝐴𝐴ℎ
 3.9 

Rovnice pro počítání pomocí polynomických rovnic:  

𝑅𝑅𝑠𝑠 = r𝑠𝑠0 + r𝑠𝑠1(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + r𝑠𝑠2(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2  +  r𝑠𝑠3(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)3 +  r𝑠𝑠4(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)4 + r𝑠𝑠4(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)5 3.10 

𝑅𝑅1 = r10 + r11(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + r12(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2  +  r13(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)3 +  r14(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)4 + r14(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)5 3.11 

𝑅𝑅2 = r20 + r21(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + r22(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2  +  r23(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)3 + r24(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)4 + r24(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)5 3.12 

𝐶𝐶1 = c10 + c11(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + c12(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2  +  c13(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)3 +  c14(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)4 + c14(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)5 3.13 

𝐶𝐶2 = c20 + c21(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + c22(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2  +  c23(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)3 +  c24(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)4 + c24(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)5 3.14 

𝑑𝑑𝑜𝑜𝑐𝑐 = v𝑜𝑜𝑐𝑐0 + v𝑜𝑜𝑐𝑐1(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) + v𝑜𝑜𝑐𝑐2(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2  +  v𝑜𝑜𝑐𝑐3(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)3 + v𝑜𝑜𝑐𝑐4(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)4 + v𝑜𝑜𝑐𝑐4(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)5 3.15 

Napětí otevřeného obvodu, odpor rezistorů a kapacita kondenzátorů jsou pro danou 
baterii dány funkcí jejího aktuálního stavu nabití (SOC – State Of Charge). Zobrazené 
funkce mohou být vypočítány dvěma způsoby. A to pomocí rovnic pátého polynomu 
anebo pomocí funkce pana Chen. [3]  
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3.2.4 Newmanův P2D model 

Skupina podvedením pana Newmana vyvinula fyzikální model, který využívá jevy 
založené na porézních elektrodách a zahuštěném roztoku. Pomocí jejich modelu lze 
přesně zjisti Li-ionové migrace uvnitř baterie. 

Rozložení Li-iontové baterie je schematicky znázorněno na Obrázek 16, kde je 
názorně vidět rozložení elektrod. Kompozitní elektroda se skládá z aktivních materiálů a 
elektrolytického roztoku. Pevný aktivní materiál je vymodelován jako matice 
stejnorozměrných kulových částic.  

 

Obrázek 16 Rozložení Newmanova modelu [3] 

Pro výpočty v tomto modelu se používá Butler-Vomerova rovnice. Ta se považuje 
za základní rovnici v elektro-chemické kinetice. Popisuje, jak proud na elektrodě závisí 
na elektrodovém potenciálu v závislosti na podmínce, že jak reakce katody, tak i reakce 
anody probíhá na stejné elektrodě. V tomto případě má následující podobu: 

 𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑎𝑎𝑠𝑠𝐿𝐿0 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 �
𝛼𝛼𝑛𝑛𝐹𝐹
𝑅𝑅𝑇𝑇

𝜂𝜂� − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 �−
𝛼𝛼𝑐𝑐𝐹𝐹
𝑅𝑅𝑇𝑇

𝜂𝜂�� 3.16 

kde η je dáno: 
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 𝜂𝜂 = 𝑐𝑐𝑠𝑠 − 𝑐𝑐𝑗𝑗 − 𝑈𝑈 3.17 

a proudová hustota i0  je stanovena: 

 𝐿𝐿0 = 𝑘𝑘𝑚𝑚(𝑐𝑐𝑗𝑗)𝛼𝛼𝑎𝑎�𝐶𝐶𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑛𝑛𝑥𝑥 − 𝐶𝐶𝑠𝑠,𝑗𝑗�
𝛼𝛼𝑎𝑎�𝐶𝐶𝑠𝑠,𝑗𝑗�

𝛼𝛼𝑐𝑐 3.18 

Výše uvedené rovnice pak zahrnují následující proměnné: 

η – 

i0 – proudová hustota 

U – potenciál obvodu na prázdno 

Cs,max – maximální hustota lithia v pevném stavu 

αa – součinitel doby přenosu na anodě 

αc – součinitel doby přenosu na katodě 

as – poměr styčné plochy pevné látky a elektrolytu na jednotku 

F – Faradayova konstanta 

R – konstanta plynu 

km,ref – referenční čas reakční doby 

Tref – referenční teplota, 298 K 

[3] 

3.2.5 Propojení CFD se submodely 

Během výpočtů je vytvořen a propočítán elektrochemický submodel pro každou 
jednotlivou buňku CFD a pro každou iteraci (používané pro ustálené simulace) a pro 
každý časový krok (používané u transientních simulací). V modelu ECM jsou výsledkem 
těchto operací výpočty čtyř diferenciálních rovnic. V Newmanově modelu může toto 
řešení vést k propočítání systému až stovek diferenciálních rovnic, podle způsobu 
diskretizace buněk na elektrodě a v doméně částic. Celkový dopad na systém je poté 
takový, že pro konečný výsledek potřebuje systém velmi velké množství času. [3] 

3.2.6 Simulace bateriových bloků 

Ve spoustě aplikacích se používá více baterií či článků propojených dohromady ať 
už v sérii nebo paralelně. Tuto možnost obsahuje i ANSYS Fluent, kde byla metoda 
MSMD rozšířena tak, aby mohla tyto bloky simulovat. Při výpočtech bateriových bloků 
využívá ANSYS Fluent spojitou metodu, kde jsou dvě potenciální rovnice řešeny spojitě. 
V případě jednoho článku se tyto rovnice dají vyjádřit jako φ+ a φ-, kde φ+ je potenciálové 
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pole kladné elektrody a φ- je potenciálové pole záporné elektrody. V případě vícero bloků 
je situace komplikovanější. 

Na Obrázek 17 je znázorněno schéma zapojení tří bateriových bloků do série. 

 

Obrázek 17 Výpočetní doména pro dvě napěťové rovnice v bateriovém bloku [3] 

Elektroda jednoho článku je připojená na elektrodu dalšího článku. Odtud vyplívá že 
φ+ prvního článku je přibližné stejná jako φ- druhého článku. Jinými slovy φ+ prvního 
článku a φ- druhého článku mohou být řešeny ve stejné doméně. Můžeme použít pouze 
dvě potenciálová pole, aby bylo zachyceno pole elektrické, ale už je nelze interpretovat 
jako potenciálová pole kladné a záporné elektrody. [3] 

3.2.7 Propojení v bateriích 

Bateriový blok se dá propojit dvěma způsoby a to tzv. reálně, anebo tzv. virtuálně 
jak je zobrazeno na Obrázek 18  níže. 
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Obrázek 18 Reálné vs. virtuální propojení v baterii [3] 

Reálné propojení je fyzicky řešeno a simulována v daném modelu. 

Virtuální propojení se v modelu nebere v úvahu, není tím pádem explicitně počítáno. 
Místo toho se informace o propojení vloží do souboru definice celkového propojení 
v baterii. Program si poté načte tato data z daného souboru a nastaví správně hranice a 
údaje pro každou jednotlivou baterii skrze virtuální propoje. Využití řešení virtuálních 
propojů šetří čas i nároky na modelování a také snižuje náročnost na program při síťování 
těchto propojů při simulaci, jelikož tyto součástky bývají velmi slabé a simulátor může 
mít problémy při síťování tak drobných součástek. Jako nevýhodu tohoto řešení lze uvést, 
že tento model neuvažuje elektrický odpor a Joulovo teplo. [3] 

3.2.8 Vnější zapojení nakrátko 

Při vnějším zapojení nakrátko jsou obě elektrody baterie propojeny napřímo bez 
napěťového zdroje. Program ANSYS Fluent a jeho elektrické okrajové podmínky pro 
vnější odpor umožní přímo specifikovat vnější elektrický odpor Rload. Výpočetní zařízení 
programu poté zaručí, že poměr napětí na svorkách baterie Vtab a proudu na svorkách Itab 
se budou rovnat dané hodnotě elektrického odporu dle následující rovnice: 

 
𝑅𝑅𝑙𝑙𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙 =

𝑑𝑑𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛

 3.19 

3.2.9 Vnitřní zapojení nakrátko 

V normální baterii jsou kladná a záporná elektroda běžně odděleny separátorem 
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(izolantem), který vyroben z tenkého polymerového materiálu. Ten zabraňuje přímému 
přechodu elektronů z jedné elektrody na druhou. Když nastane případ vnitřního propojení 
nakrátko (zkratu), který může být vyvolán například průnikem externí součástky při 
nehodě (bývá simulováno průnikem hřebíku – tzv. Nail test), tak se separátor většinou 
poruší a dojde k průniku elektronů. To způsobí, že proud neproudí jen přes konektory 
baterie, ale vytvoří také druhý vnitřní obvod, způsobený elektrochemickou reakcí kvůli 
výše zmíněnému zkratu. 

Intenzita tohoto zkratu pak může být popsána základní odporovou rovnicí 𝑟𝑟𝑐𝑐 𝑎𝑎� , kde 
rc je přechodový odpor elektrody v Ωm2 a a je daná oblast na elektrodě udávaná v 1 𝑚𝑚� . 
Hustota elektrického proudu jshort a generované teplo jsou pak dané těmito rovnicemi: 

 
𝑗𝑗𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

𝑎𝑎(𝜙𝜙+ − 𝜙𝜙−)
𝑟𝑟𝑐𝑐

 3.20 

 
𝑞𝑞𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =̇

𝑎𝑎(𝜙𝜙+ − 𝜙𝜙−)2

𝑟𝑟𝑐𝑐
 3.21 

Výše zmíněné rovnice jsou dostatečně obecné, aby zahrnuly zapojení, které není nakrátko 
ve kterých se 𝑜𝑜𝑐𝑐

𝑛𝑛
 blíží nekonečnu. Přechodový odpor může být funkcí času a místa. [3] 

3.2.10  Omezení 

Při používání dvoj potencionálního MSMD modelu se musí brát ohled na následující 
podmínky a omezení: [3] 

• Pro simulování akumulátorových bloků musejí být všechny články v daném 
bloku identické jak po stránce typu článku, tak po stránce jejich nastavených 
podmínek. 

• Pro simulování akumulátorových bloků musí být dodržen tzv. nPmS styl 
zapojení, který znamená, že n článků je zapojeno paralelně a m článků 
sériově. 

• Nepropojené komponenty nemohou být zahrnuty do výpočtového tělesa. 
• Záporné i kladné konektory musejí spadat pod spojité objekty. Systémově 

nepropojené části nelze zahrnout do jednoho výpočtového tělesa. 
• Záporné a kladné konektory musejí být zapojeny buď tzv. reálně, nebo tzv. 

virtuálně. 
• Jednotlivé konektory jednotlivých baterií se nemohou navzájem dotýkat, ale 

musejí být propojeny vodičem. 
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3.3 Základní hodnoty pro výpočty v simulaci 

Na Obrázek 19 je zobrazeno základní uspořádání článku baterie v řezu. 

 

Obrázek 19 Řez článkem baterie [3] 

Obrázek 20 zobrazuje princip zjednodušení reálného rozložení baterie na její 
numerický zjednodušený model, se kterým se v programu pracuje. Jednotlivé vrstvy 
baterie se přepočítají pouze na základní vrstvy tak, aby odpovídali zobrazení na 
Obrázek 19. Z těchto vrstev se numericky přepočítá přes níže uvedené rovnice jejich 
numerická hodnota, která je následně aplikovaná na vytvořený model baterie. [6] 

 
 

Obrázek 20 Princip vytvoření modelu [6] 

Jelikož se v simulacích některé prvky nahrazují takzvanými Blackboxy, je třeba pro 
tyto komponenty vypočítat jejich matematický model, který se poté takové součástce 
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přiřadí a určí tak hodnoty daného komponentu pro budoucí výpočty a simulace. Tyto 
hodnoty jsou dané následující tabulkou, která je součástí manuálu programu ANSYS 
Fluent. 

Komponent Pc Pe S Ne Nc Celková hodnota 

δ [um] 20 150 12 145 10 322 

ρ [kg/m3] 2700 1500 1200 2500 8960 2092 

Cp [J/kg-K] 900 700 700 700 385 701 

K [W/m-K] 238 5 1 5 398 18,2 

σ [S/m] 3,83e7 13,9 --- 100 6,33e7 σp = 1,21e6 

     σn = 9,83e5 

Tabulka 2 Hodnoty pro simulace v ANSYS Fluent 

Celkové hodnoty hustoty ρ, tepelné kapacity Cp a tepelné vodivosti K daných 
komponent se poté vypočítají podle následujících vzorců: 

 
𝑥𝑥𝑗𝑗𝑒𝑒𝑒𝑒 =

0,5𝑥𝑥𝑐𝑐
𝑝𝑝𝛿𝛿𝑐𝑐

𝑝𝑝 + 𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑝𝑝𝛿𝛿𝑗𝑗

𝑝𝑝 + 𝑥𝑥𝑠𝑠𝛿𝛿𝑠𝑠 + 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑛𝑛𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛 + 0,5𝑥𝑥𝑐𝑐𝑛𝑛𝛿𝛿𝑐𝑐𝑛𝑛

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
 

3.22 

 𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙 = 0,5𝛿𝛿𝑐𝑐
𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑗𝑗

𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑠𝑠 + 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛 + 0,5𝛿𝛿𝑐𝑐𝑛𝑛 3.23 

Kde xeff je efektivní hodnota pro daný komponent (vodivost, tepelná kapacita nebo 
tepelná vodivost) je jeho tloušťka. Různé indexy poté značí, zda jde o kolektor c, 
elektrodu e anebo izolant (separátor) s. Indexy p a n poté značí, zda jde o kladný (p) anebo 
záporný (n) pól. 

Elektrická vodivost σ se počítá dle následujících rovnic: 

 
𝜎𝜎𝑝𝑝 =

0,5𝜎𝜎𝑐𝑐
𝑝𝑝𝛿𝛿𝑐𝑐

𝑝𝑝 + 𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑝𝑝𝛿𝛿𝑗𝑗

𝑝𝑝

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
 3.24 

 
𝜎𝜎𝑛𝑛 =

0,5𝜎𝜎𝑐𝑐𝑛𝑛𝛿𝛿𝑐𝑐𝑛𝑛 + 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑛𝑛𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
 3.25 

[3], [4], [5] 
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3.3.1 Vzorové výpočty 

Pro získání výsledků celkových hodnot byly provedeny základní výpočty pomocí rovnic 
3.22, 3.23, 3.24 a 3.25:Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙 = 0,5𝛿𝛿𝑐𝑐
𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑗𝑗

𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑠𝑠 + 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛 + 0,5𝛿𝛿𝑐𝑐𝑛𝑛 = 

= (0,5 ∗ 20) + 150 + 12 + 145 + (0,5 ∗ 10) = 322 
3.26 

 

ρ =
0,5ρ𝑐𝑐

𝑝𝑝𝛿𝛿𝑐𝑐
𝑝𝑝 + ρ𝑗𝑗

𝑝𝑝𝛿𝛿𝑗𝑗
𝑝𝑝 + ρ𝑠𝑠𝛿𝛿𝑠𝑠 + ρ𝑗𝑗𝑛𝑛𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛 + 0,5ρ𝑐𝑐𝑛𝑛𝛿𝛿𝑐𝑐𝑛𝑛

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
=  

=
0,5 ∗ 2700 ∗ 20 + 1500 ∗ 150 + 1200 ∗ 12 + 2500 ∗ 145 + 0,5 ∗ 8960 ∗ 10

322
= 

= 2092 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3�  

3.27 

 

C𝑝𝑝 =
0,5C𝑝𝑝𝑐𝑐

𝑝𝑝𝛿𝛿𝑐𝑐
𝑝𝑝 + C𝑝𝑝𝑗𝑗

𝑝𝑝𝛿𝛿𝑗𝑗
𝑝𝑝 + C𝑝𝑝𝑠𝑠𝛿𝛿𝑠𝑠 + C𝑝𝑝𝑗𝑗

𝑛𝑛𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛 + 0,5C𝑝𝑝𝑐𝑐
𝑛𝑛𝛿𝛿𝑐𝑐𝑛𝑛

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
=  

=
0,5 ∗ 900 ∗ 20 + 700 ∗ 150 + 700 ∗ 12 + 700 ∗ 145 + 0,5 ∗ 385 ∗ 10

322
= 

= 701 𝐽𝐽 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾�  

3.28 

 

K =
0,5K𝑐𝑐

𝑝𝑝𝛿𝛿𝑐𝑐
𝑝𝑝 + K𝑗𝑗

𝑝𝑝𝛿𝛿𝑗𝑗
𝑝𝑝 + K𝑠𝑠𝛿𝛿𝑠𝑠 + K𝑗𝑗

𝑛𝑛𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛 + 0,5K𝑐𝑐
𝑛𝑛𝛿𝛿𝑐𝑐𝑛𝑛

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
=  

=
0,5 ∗ 238 ∗ 20 + 8 ∗ 150 + 1 ∗ 12 + 5 ∗ 145 + 0,5 ∗ 398 ∗ 10

322
= 

= 18,2 𝑊𝑊 𝑚𝑚−𝐾𝐾�  

3.29 

 

𝜎𝜎𝑝𝑝 =
0,5𝜎𝜎𝑐𝑐

𝑝𝑝𝛿𝛿𝑐𝑐
𝑝𝑝 + 𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑝𝑝𝛿𝛿𝑗𝑗
𝑝𝑝

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
=

0,5 ∗ 20 ∗ 3,83 ∗ 107 + 13,9 ∗ 150
322

= 1,21 ∗ 106𝑐𝑐/𝑚𝑚 
3.30 

 

 

𝜎𝜎𝑛𝑛 =
0,5𝜎𝜎𝑐𝑐𝑛𝑛𝛿𝛿𝑐𝑐𝑛𝑛 + 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑛𝑛𝛿𝛿𝑗𝑗𝑛𝑛

𝛿𝛿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑙𝑙
=

0,5 ∗ 10 ∗ 6,33 ∗ 107 + 100 ∗ 145
322

= 9,83 ∗ 105𝑐𝑐/𝑚𝑚 
3.31 
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3.4 Nail Test 

Tento test baterií se hojně používá v praxi. Jde o test průrazem, kdy se simuluje 
možné poškození při nehodách, haváriích nebo jiných možnostech poškození baterie. 
Výsledný průraz poté simuluje vnitřní zkrat, při kterém je u Li-Iontových baterií prudký 
nárůst teploty z důvodu elektro-chemické reakce. Výsledky těchto testů vedou ke 
zkvalitnění výrobků a zejména k jejich vyšší bezpečnosti.  

Základní hodnoty a veličiny, na kterých při provádění testu záleží, jsou následující: 

• Rychlost průrazu 
• Průměr průrazného hrotu 
• Materiál průrazného hrotu 
• Tvar průrazného hrotu 
• Poloha baterie 
• Aktuální nabitý stav baterie (SOC – State of Charge) 
• Okolní podmínky měření 

 

 

Obrázek 21 Průběh testu průrazem [15] 
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Obrázek 22 Výsledky testu průrazem dle stavu nabití (SOC) [15] 

 

4 MODEL ECM 

4.1 Úvod k simulacím pomocí ECM 

Jako referenční baterie, která byla rozebrána pro potřeby proměření, a vůči které jsou 
vedeny porovnávací měření a simulace je prizmatická baterie KOKAM s napětím 4,2V a 
kapacitou 4 000 mAh. Tato baterie má složení 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁𝐿𝐿 0,33𝐿𝐿𝑠𝑠 0,33𝐶𝐶𝑐𝑐 0,33𝑂𝑂2. Katoda je poté 
z hliníku – Al, anoda z mědi – Cu a separátor je PE. 

Díky své vlastnosti velmi rychlého vybití je tento typ baterií používán i ve Formuli 
1 pro systém KERS (Kinetic Energy Recovery System). Tento systém je využíván při 
brždění vozidla, kdy je kinetická energie převedena do akumulátorů, ze kterých je 
následně v případě potřeby použita při zrychlení vozidla. 

4.2 Rozbor baterií 

Jelikož se jedná o náročnou a nebezpečnou proceduru, tak byly následné kroky 
provedeny v laboratořích VUT. Pro tuto práci jsem obdržel pouze výsledné hodnoty, ale 
v této kapitole bude popsáno, jak se u obou typů baterií postupuje, aby tyto hodnoty 
mohly být získány a následně použity pro potřebné výpočty. 

 40 



4.2.1 Geometrie baterie 

Aby mohlo dojít k simulacím pomocí programu ANSYS Fluent, je nejprve nutné 
získat potřebná data ohledně vzorové baterii, díky kterým je poté možné vytvořit reálný 
model pomocí CAD softwaru. Pro tyto účely došlo k přeměření baterie a získání 
následných výsledků, ze kterých byl samotný model vytvořen. 

 

 

 
Obrázek 23 Rozměry baterie KOKAM 

4.2.2 Rozbor baterie KOKAM 

První typ je prizmatická baterie od výrobce KOKAM. U této baterie se zjišťuje jak 
jednotlivá tloušťka vrstev, tak jak je uvedeno na Obrázek 19 tak i počet těchto vrstev. 
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Číslem určujícím tento počet je poté roznásobeno 𝛿𝛿.  

 

Obrázek 24 Baterie KOKAM 

 

Na Obrázek 24 je vidět baterie v původním stavu před započetím jejího rozboru. U 
toho je důležité otevřít plášť baterie, ale nepoškodit žádnou z jejich vrstev. Před 
samotným započetím jejího rozboru je důležité baterii také důkladně vybít, aby nedošlo 
k elektro-chemickým reakcím a tím i zničením baterie. Postup pronikáním pláštěm 
baterie je vidět na následujícím Obrázek 25. 

 

Obrázek 25 KOKAM – rozříznutí pláště 

Na dalším snímku je zobrazeno, jak vypadá složení jednotlivých vrstev uvnitř 
baterie, které jsou od sebe odděleny izolantem. 
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Obrázek 26 KOKAM – vnitřní struktura 
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4.3 Příprava modelu k simulaci 

4.3.1 Měření v laboratoři 

Nežli dojde k simulovanému proměřování dané baterie, je třeba provést měření 
reálných předloh v laboratořích. Kromě toho, že je pro modelování potřebné zjistit 
rozměry baterie, tak ještě před jejich destrukcí je nutné provést jejich proměření, ze 
kterého budou použita data pro srovnání simulovaných výsledků. Toto měření se provádí 
pomocí specializovaného softwaru laboratoře.  

Postup je takový, že se připojí měřená baterie pomocí konektorů k přístroji Biologic 
Science Instruments® VMP3®, který je připojený k PC, kde je potřebný software pro 
měření charakteristik. Blokové schéma takového zapojení je zobrazena na Obrázek 27. 
Ten je schopný zajistit proměření baterie při vybíjení různou zátěží, počínaje typickou 
vybíjecí zátěží 1C tak i hodnotami nižšími jako například 0,2C tak i hodnotami 
několikanásobně vyššími. 

 

Obrázek 27 Blokové schéma pro proměření baterie [11] 

Nejdříve bylo potřeba baterii nabít na plnou kapacitu. K tomu byl použit nabíjecí 
proud o hodnotě 0,2 C (odpovídá 800 mA) a nabíjení probíhalo do té doby, než  dosáhlo 
napětí baterie hodnoty 4,2 V. Po nabití na plnou kapacitu bylo proměřeno její vybíjení 
prostřednictví různých vybíjecích proudů od 0,2 C (800 mA) až po 4 C (16 A). [11] [8] 

Kromě tohoto proměření potřebných charakteristik je program také schopný vytvořit 
k dané charakteristice i její náhradní obvod – ECM. Tento náhradní obvod je stejný jako 
ten, který používá program ANSYS Fluent. Z tohoto obvodu na Obrázek 28 je patrno, že 
používá jiné pojmenování jednotlivých prvků a navíc má v sobě nakonfigurovaný prvek 
Warburg Wδ4. S tímto prvkem ovšem nebude v následné simulaci počítáno. 
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Obrázek 28 Model obvodu ECM 

V následné Tabulka 3 jsou uvedeny hodnoty náhradního obvodu tak, jak je získáme 
z daného programu v laboratoři. Z těchto hodnot je ovšem nezbytné získat  správný 
formát tak, aby jej bylo možné  zadat do programu ANSYS Fluent, který používá pro své 
vstupní data ECM obvodu v polynomické formě. 

=== Z fit Analysis (02.13.17 08:44) === 
Equivalent circuit: 
   R1+C2/R2+C3/R3+Wd4 
   R1 = 0,01902 Ohm 
   C2 = 1,591 F 
   R2 = 2,97e-3 Ohm 
   C3 = 4,857 F 
   R3 = 0,0213 Ohm 
   Rd4 = 0,091 58 Ohm 
   td4 = 120,8 s 

Tabulka 3 Hodnoty ECM z laboratoře 

Tuto formu je nutno vytvořit pomocí grafu proloženého polynomickou spojnicí 
trendu o potřebném řádu. Z rovnice této spojnice jsme poté schopni dosadit potřebná data 
do programu ANSYS Fluent. Takovýto graf je nutno vytvořit pro hodnoty každého prvku 
zvlášť 

4.3.2 Vybíjecí charakteristiky 

Vstupní hodnoty pro dané grafy jsou brány z Tabulka 4. Jedná se o data vyjmutá 
z jednotlivých fází měření při různém stupni nabití baterie (SOC).  

SOC [%] Voc [V] Rs [Ω] R1 [Ω] C1 [F] R2 [Ω] C2 [F] 
1 4,195754 0,01889 0,001540 1,241 0,002314 4,626 

0,75 3,92 0,01889 0,002425 4,378 0,001645 1,193 
0,5 3,79 0,01889 0,003286 4,734 0,001850 1,181 

0,25 3,67889 0,01895 0,002222 1,281 0,007209 5,312 
0 3,00848 0,01902 0,002970 1,591 0,021300 4,857 

Tabulka 4 Vstupní hodnoty pro polynomické grafy 
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Na následném obrázku jsou zobrazeny grafy i se spojnicí trendu všech potřebných 
prvků náhradního obvodu, které se zadávají do programu. Po vytvoření jednotlivých 
grafů dojde k jejich co nejpřesnějšímu proložení pomocí polynomických spojnic trendu, 
které udávají polynomickou formu hodnot pro simulaci. Jednotlivé rovnice spojnic trendu 
jsou zobrazeny níže a jedná se o dosazení do rovnic 32., 33., 34., 35., 36. a 37. 

  

  

  

Obrázek 29 Polynomické grafy vybíjecí charakteristiky 
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Rovnice pro Voc:  

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 = −5,07057𝑣𝑣𝑜𝑜𝑐𝑐
4 + 13,88564𝑣𝑣𝑜𝑜𝑐𝑐

3 − 12,69442𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣2 + 5,06662𝑣𝑣𝑜𝑜𝑐𝑐 + 3,00848 4.1.  1   

Rovnice pro Rs: 

Rs = -0,00117rs4 + 0,00229 rs 3 - 0,00113 rs 2 - 0,00012 rs + 0,01902 4.2.  

Rovnice pro R1: 

R1 = 0,06014 r1 4 - 0,13007 r13 + 0,08574 r12 - 0,01724 r1 + 0,00297 4.3.  

Rovnice pro R2: 

R2 = -0,00749 r24 - 0,02693 r23 + 0,09333 r22 - 0,07790 r2 + 0,02130 4.4.  

Rovnice pro C1: 

C1 = 91,73333 c14 - 218,36800 c13 + 153,74667 c12 - 27,46200 c1 + 1,59100 4.5.  

Rovnice pro C2: 

C2 = -100,81067 c24 + 244,32533 c23 - 175,82733 c22 + 32,08167 c2 + 4,85700 4.6.  

Při zadávání těchto hodnot do programu ANSYS Fluent je třeba dát si pozor na jejich 
pořadí, jelikož v programu se zadávají od nultého členu až do pátého, zatímco rovnice 
z grafu jsou poskládány obráceně. Jednotlivé členy, které nemají svoji hodnotu z rovnice, 
se vyjádří jako 0. 

4.3.3 Nabíjecí charakteristiky 

SOC [%] Voc [V] Rs [Ω] R1 [Ω] C1 [F] R2 [Ω] C2 [F] 
1 4,19785 0,01879 0,002278 4,699 0,001542 1,266 

0,75 3,94147 0,01878 0,002328 3,917 0,001466 1,259 

0,5 3,8099 0,01885 0,003221 4,416 0,001751 1,189 

0,25 3,72448 0,01889 0,002096 1,252 0,00602 5,118 

0 3,02384 0,01906 0,003355 1,571 0,02269 4,88 
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Obrázek 30 Polynomické grafy nabíjecí charakteristiky 

Rovnice pro Voc:  

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 = −5,07057𝑣𝑣𝑜𝑜𝑐𝑐
4 + 13,88564𝑣𝑣𝑜𝑜𝑐𝑐

3 − 12,69442𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣2 + 5,06662𝑣𝑣𝑜𝑜𝑐𝑐 + 3,00848 4.7.  

Rovnice pro Rs: 

Rs = 0,00288 rs4 - 0,00603 rs 3 + 0,00430 rs 2 – 0,00142 rs + 0,01906 4.8.  

Rovnice pro R1: 

R1 = 0,07747 r1 4 – 0,16316 r13 + 0,10755 r12 – 0,02294 r1 + 0,00335 4.9.  

Rovnice pro R2: 

R2 = 0,05114 r24 – 0,16649 r23 + 0,20170 r22 – 0,10750 r2 + 0,02269 4.10.  
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Rovnice pro C1: 

C1 = 128,9600 c14 – 269,6640 c13 + 173,6920 c12 – 29,8600 c1 + 1,5710 4.11.  

Rovnice pro C2: 

C2 = -130,4320 c24 + 282,7520 c23 – 188,3360 c22 + 32,4020 c2 + 4,8800 4.12.  

 

Pro tento případ byla zvolená KOKAM baterie, která byla v univerzitních 
laboratořích dostupná a byla provedena její rozborka. Byly získány potřebné rozměry jak 
vnější, tak i jednotlivých vnitřních vrstev, které budou dále použity k výpočtům, ze 
kterých bude vycházet samotný model pro simulace. 

Komponent Pc Pe S Ne Nc Celková hodnota 

δ [um] 20 58 22 10,20 2,5 322 

ρ [kg/m3] 2700 1500 492 2660 8900 2092 

Cp [J/kg-K] 903 1260 1978 1437 385 701 

K [W/m-K] 238 1,48 0,33 1,04 398 18,2 

σ [S/m] 
3,89e7 1e-6 --- 100e4 6,33e7 σp = 3,83e6 

     σn = 9,85e4 

Tabulka 5 Hodnoty z laboratoře pro simulace v ANSYS Fluent 

Pro získání výsledků celkových hodnot z Tabulka 5 byly provedeny základní 
výpočty pomocí rovnic: 3.27, 3.28, 3.29 a 3.30. 

Výsledné hodnoty těchto výpočtů budou následně použity při vytváření materiálů po 
daný model baterie. 

V modulu geometrie nadále vytvoříme tři nové části – parts. Ty se následně 
přejmenují, aby bylo zřejmé, co znamenají. V tomto případě jde o katodu – pzone_tab, 
anodu – nzone_tab a hlavní centrální část baterie e_zone. Z těchto tří částí je vytvořeno 
novétělo – body s názvem Kokam.  

4.3.4 Mesh 

V dalším kroku je třeba nastavit výpočetní síť – Mesh. Přestože je síť vytvořena 
programem, je potřeba ji vyladit tak, aby její hustota odpovídala simulovanému problému 
a nebyla ani příliš hustá. To by způsobilo zbytečné zatížení výpočetní soustavy a pro 
dloužilo dobu simulace, ale ani nesmí být moc jemná, jelikož by poté došlo k špatnému 
propočítání. 
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V tomto případě byla zvolena síť o velikosti částice 0,002 a vypadá jako na Obrázek 
31. 

 

Obrázek 31 Kokam Mesh 

Kromě nastavování výpočetní sítě je také třeba vytvořit tzv. Named selections – 
pojmenovat jednotlivé plochy modelu baterie, které budou využity v dalším nastavování 
elektrických kontaktů baterie. 

V tomto případě se jedná o 5 pojmenovaných částí. Hlavní částí je tělo baterie, u 
něhož je vybráno všech 6 stěn střední části baterie a tělo je nazváno wall_active. U obou 
konektorů je poté provedeno stejné pojmenování, lišící se podle polarizace konektoru na 
záporné tab_n, wall_n a kladné tab_p a wall_p. Zatímco pojmenování wall oznašuje čtyři 
stěny konektoru, tak označení tab je pro čelní stěnu konektoru, jenž  bude nastavena jako 
vstupní. 

Uzly 10 831 

Buňky 50 817 

Tabulka 6 Počet uzlů a buněk 

4.3.5 Setup 

V dalším kroku dojde k nastavení následné simulace. Hned v prvním kroku, když 
Setup spouštíme, je zvolena dvojitá preciznost výpočtů.  

Dále je nezbytné zapnout jednotlivé moduly, které budou při simulaci použity. Jde o 
nastavení časově závislého modulu Transient, pro výpočet teplotních polí jde o modul 
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Energy a následně samotný MSMD modul, který se musí nejdříve přidat. To se provede 
pomocí uvedeného konsolového příkazu – define/models/addon-module, následně se 
zadá 8 označující Dual-Potential model a potvrzení. Nově se tento modul objeví mezi 
možnými modely a zapne. 

Jak již bylo uvedeno výše, aby mohla simulace proběhnout podle našich kýžených 
údajů, je třeba vytvořit potřebné materiály. Ty jsou celkem tři, dva pro konektory – 
p_material a n_material a jeden pro samotné tělo baterie – e_material. Zmíněné materiály 
se vytvoří úpravou existujících materiálů z databáze programu s tím, že jejich hodnoty se 
upraví dle námi vypočítaných v Tabulka 5. 

Nyní je třeba přiřadit vytvořené materiály jednotlivým částem baterie podle toho, jak 
jim přísluší. Jejich nastavení probíhá v menu Cell Zone Conditions.  

Aby výpočty proběhly za námi požadovaných okolností, je třeba je nastavit v menu 
Boundary Conditions. Zde nastavíme atributy přenosu tepla pro prvky wall_active, 
wall_p a wall_n. Koeficient přenosu tepla je nastaven na 5 w/m2K. 

Jako poslední je potřeba nastavit, jaká data budou programem sbírána pro námi 
požadované výstupy. Jako výstupy byly zvoleny potenciál Phi+, který nám ukáže, jak se 
baterie postupně nabíjí a vybíjí a také teplota, která je důležitá pro sledování teploty tělesa 
během vybíjení a tím i zajištění, zda nepřekračuje mezi bezpečného použití baterie. 
Zadanému nastavení se říká Monitors, tedy monitory či sběrače dat. Ty se dají pomocí 
předem definovaných souborů ukládat externě pro jejich další použití. 

Jako povrchový monitor je použit Phi+ a je nadefinován na plochu tab_p. 
pojmenovaný je voltage_vp a jméno výstupního souboru bude dle rychlosti vybíjení, 
označené písmenem x, kokam-xc.out. Pro měření teploty bude monitor max_temp, který 
bude nastaven na všchny tři zóny baterie (e_zone, pzone_tab a nzone_tab). Výstupní 
soubory se jmenují kokam_max-temp-xc.out. Oba monitory se budou zapisovat dle 
časového kroku s hodnotou 1. 
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5 SIMULACE 

5.1 Vybíjecí charakteristiky 

Po nastavení veškerých požadovaných veličin a námi vytyčených cílů se inicializuje 
a spustí simulace. Nejdříve se spustí „na hrubo“ s větším časovým krokem, aby se zjistil 
přibližný průběh vybíjecí křivky. Tyto výsledky se porovnají s výsledky z laboratoře. V 
případě, že jsou výsledky podobné, je možné začít s přesným proměřením charakteristiky 
s jemnějším časovým krokem pro sběr dat. V druhém případě byl použit krok 5 s pro 
jemné proměření a 10 s pro hrubé proměření křivky. Jemným rokem se proměřují 
zejména nelineární části křivky. Pro případ vybíjení pomocí 1C bylo použito následné 
proměření: 

• 0 s až 1200 s - časový krok po 5 s 
• 1200 s až 2500 s - časový krok po 10 s 
• 2500 s až 3500 s  - časový krok po 5 s 

Na obrázcích níže jsou zobrazeny výsledky simulace v programu ANSYS Fluent. 
Tyto výsledky jsou dostupné i v textové formě jako data, která je možné použít pro další 
účely, například pro vytváření vlastních grafů, či jejich porovnávání. 

 

Obrázek 32 Napěťová charakteristika 1C - ANSYS Fluent 

Z teplotní charakteristiky lze vyčíst, že se teplota během vybíjení zvýšila o 2 K (2°C) 
s tím, že počáteční teplota pro začátek simulace byla nastavena na 300 K (26,85 °C). 
Nárůst teploty o takovouto hodnotu 2 K je v případě použití jedné baterie téměř 
zanedbatelný, vzhledem k tomuto nárůstu došlo během 3 500 vteřin, tedy necelé hodiny. 

 52 



Obrázek 33 Teplotní charakteristika 1C - ANSYS Fluent 

Tepelnou mapu baterie je možno zobrazit v konturách, jako je znázorněno níže. 
Podobných tepelných map se využívá zejména při simulování bateriových bloků a 
složitějších systémů, kde je potřeba zajistit řádnou tepelnou distribuci. Tím se zajistí jak 
bezpečnost baterií, tak i celého systému. Při simulování průrazů, či jiného poškození jsme 
díky takovýmto tepelným mapám schopni odhadnout, jaké elektrochemické jevy 
probíhají a zda hrozí možnost požáru či ne. 

 

Obrázek 34 Rozložení tepla 1C  

 

Na obrázku výše je vidět, jak může být tepelná mapa rozdílná a to nejen díky 
různému nastavení výpočetní sítě, ale následně i úpravou měřítka zobrazených výsledků. 
Obě dvě měřítka mají své využití při zkoumání výsledků simulace. Na prvním obrázku 
s hrubou mapou jsme schopni lépe analyzovat hranice jednotlivých tepelných polí a tím 
například analyzovat ve větších systémech jednotlivé součásti teplem postižené. U mapy 
jemné, je naopak  možné analyzovat tepelnou distribuci s přihlédnutém na změny, ke 
kterým dochází s prolínáním jednotlivých map a tím i k lepšímu obrazu reálného 
tepelného přechodu. 
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Obrázek 35 Proudová hustota 1C - ANSYS Fluent 

Samotné porovnání vybíjecích charakteristik je zobrazeno na Obrázek 36. Je patrno, 
že křivky mají totožný průběh a jsou od sebe jen nepatrně posunuty. Tento rozestup o 0,1 
V není nikterak zásadní, aby příliš ovlivnil vlastnosti simulované baterie, a lze jej 
považovat za vyhovující, a to zejména kvůli kopírování stejného průběhu křivky, jako 
měla měřená baterie. 

 

Obrázek 36 Vybíjecí křivka 1C - porovnání 

Následné měření bylo provedeno při dvojnásobném vybíjecím proudu 2C, 
odpovídajícímu 8 ampérům. Oproti první simulaci se jedná o dvojnásobný vybíjecí proud 
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a tomu také odpovídá vybíjecí čas, který je poloviční. Průběhy obou křivek jsou ovšem 
opět tvarem totožné, mírně se lišící o 0,1 V. 

 

Obrázek 37 Vybíjecí křivka 2C - porovnání 

Největší rozdíl při vybíjení 2C je v teplotě. Zatímco tepelný rozdíl mezi počátkem a 
koncem vybíjecího cyklu u předchozího měření byl 2 K (2 °C) tak při vybíjení se jedná 
již o trojnásobek, tudíž téměř 6 K (6 °C). Tento tepelný rozdíl není stále kritický a pro 
zařízení nebezpečný, pokud se zajistí alespoň pasivní chlazení.  

 

Obrázek 38 Teplotní charakteristika 2C - ANSYS Fluent 

Jako poslední bylo provedeno proměření vybíjecím proudem 4C (16 A). Celkový 
čas vybíjení trval poloviční čas než při 2C a čtvrtinový než při 1C. S rychlostí vybíjení se 
váže i nárůst teploty, která má sice téměř lineární průběh, ale ke konci je patrné, že došlo 
k menšímu nárůstu strmosti křivky. Během kratšího vybíjecího cyklu došlo k nárůstu 
teploty o 12 K (12°C).  
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Obrázek 39 Vybíjecí křivka 4C - ANSYS Fluent 

Průběh vybíjecích křivek jak z měření v laboratořích, tak ze simulování je opět téměř 
tvarově totožný. Největší rozdíl je možné pozorovat na začátku, kdy u reálné baterie dojde 
k většímu poklesu napětí, zatímco u baterie v simulaci je pokles lineární v této části 
křivky. Další rozdíl, již ne tak patrný, je v části zakřivení, kdy u simulované baterie je 
průběh křivky více stálý, zatímco u reálné je viditelný menší pokles. 

 

Obrázek 40 Teplotní charakteristika 4C - porovnání 

Na grafu porovnávajícím vybíjecí křivky měřené i simulované za všech vybíjecích 
proudech lze dobře vidět, jak se doba potřebná k vybití zmenšuje o polovinu času 
předchozího proudu. Zároveň lze porovnat jednotlivé průběhy z hlediska výdrže baterie 
v dané napěťové hladině. Při celkovém porovnání charakteristik je patrno, že rozdíl mezi 
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měřenými a simulovanými charakteristikami není větší o více než 0,1 V, to odpovídá 
rozdílu přibližně 2,5 %.  

 

Obrázek 41 Vybíjecí křivky - porovnání 

Při porovnání tepelných charakteristik tak, jak jsou zobrazeny na grafu níže, lze 
snadno dojít k závěru, jak vybíjecí proud ovlivňuje nárůst teploty v čase. Zatímco při 
vybíjení 1C došlo k nárůstu o necelá 2K v čase 3 500 sekund, u vybíjení je to již o 11K 
v čase 800 sekund, ale o 4x kratší dobu. Při porovnání maximálních teplot při vybíjení 
1C a 4C lze dojít k závěru, že vybíjecí proud byl zvýšen 4x oproti 1C, tak teplota vzrostla 
pěti a půl násobek. I toto je jeden z důvodů, proč je vybíjení baterií a akumulátorů větší 
zátěží nebezpečné a problémové pro použití a bezpečnost. 
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Obrázek 42 Tepelné charakteristiky - porovnání 

5.2 Vybíjecí charakteristiky - Nyquist 

Na níže přiloženém obrázku jsou zobrazeny vybíjecí křivky tak, jak jsou zachyceny 
během měření metodou EIS v laboratořích. Jako bylo uvedeno v úvodu, tak jsou zde 
viditelné zejména střední a nízké frekvence, které popisují samotné děje uvnitř baterie 
simulované náhradním obvodem. Pro výsledky těchto měření je velmi důležité v jakém 
nabitém stavu se baterie nachází při začátku měření (SOC –State Of Charge). Při SOC = 
0% je také vidět, že se výsledky měřené a simulované nejvíce liší a to zejména v druhé 
části grafu, zatímco u ostatních jsou průběhy měřené i simulované totožné. 
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Obrázek 43 Vybíjecí charakteristiky v Nyquistově grafu 

Při porovnání všech vybíjecích charakteristik je dobře viditelné, že zatímco se 
impedance téměř neměnila, tak i hodnoty reálné jsou velmi podobné pro SOC = 100%, 
75% a 50%. U úrovně SOC = 25% se stále hodnota impedance o mnoho nezměnila oproti 
předchozím SOC, ale hodnota rezistivity je již vyšší. Největší změnu oproti ostatním má 
měření při SOC = 0% 
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Obrázek 44 Vybíjecí charakteristiky Nyquist - porovnání 

5.3 Nabíjecí charakteristika 

Jako poslední byla proměřena charakteristika nabíjecí a to i z důvodu ověření 
správnosti předcházejících měření. Pro simulaci nabíjení baterie byly použity vstupní data 
tak, jak je uvedeno výše. Jako nabíjecí proud se zvolila hodnota 0,2C, která zajistí sice 
pomalé, zato ale šetrné nabití akumulátoru. Zatímco vybíjení za 1C trvalo přibližně 3 200 
vteřin, což je necelá hodina, tak nabíjení z SOC = 0% na plné SOC trvalo 4 hodiny 
v simulaci a 4,3 hodiny v laboratoři. Tento časový rozdíl 30 minut je v celkové míře 
přibližně 12%. Při porovnání obou nabíjecích charakteristik si lze všimnout, že 
charakteristika z měření má zejména do času 1,5 hod. průběh ovlivněn chybou a není 
zcela čistý. To může být z důvodu závady na baterii, která nedovolí stálé nabíjení. Ze 
stejného průběhu lze usoudit, že simulovaný model má stejné vlastnosti, jako reálná 
baterie a rozdíl v čase nabíjení není nijak markantní pro obecné použití. 
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Obrázek 45 Nabíjecí charakteristika 

Z tepelné charakteristiky lze vyčíst, že teplota při nabíjení malým proudem se téměř 
nemění a její nárůst v době 4 hodin byl o setiny až desetiny kelvina. Je tedy možné říci, 
že při nabíjení Li-Ion akumulátorů malými proudy nehrozí nebezpečí přehřátí a případně 
vzniku nebezpečí z důvodů vysoké teploty. 

 

Obrázek 46 Teplotní charakteristika během nabíjení 
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5.4 Porovnání měřících metod 

Podobné měření a simulace, jako proběhly v této práci, provedl pan Chen [13]. Jeho 
měření se ovšem lišila v metodě provedených simulací. Zatímco měření provedená výše 
jsou založeny na měření s časovým krokem a konstantní vybíjecí zátěží, měření 
provedená v práci pana Chen jsou pulsní. Na Obrázek 50 je znázorněn výsledek takového 
měření při použití vybíjecího proudu 640 mA (0,2 C).  

Zatímco průběh křivky není pro toto porovnání nikterak zásadní, zaměříme se na 
rozdíl a dopad použitých metod. Zatímco vybíjení provedené stálým zatížením nemá na 
baterii negativní dopad, jelikož se s takovým zatížením při běžném provozu počítá, tak 
použití pulsního vybíjení baterii negativně zatěžuje. Jde o metodu, která se používá při 
nabíjení olověných akumulátorů, zejména kvůli jejich elektrochemickým reakcím. U Li-
Ion baterií ovšem není třeba baterii nikterak formátovat a tento princip nabíjení tedy není 
vhodný z důvodu zbytečného zatěžování baterie a s tím spojená její rychlejší degradace. 

Pro pulsní vybíjení musí být vytvořen externí profil, podle kterého se následně 
vybíjení řídí. Pro tento případ byla zvolena charakteristika zobrazená na Obrázek 48. Její 
časový krok je nastaven na 200 vteřin nabíjení pomocí 0,1 C a 800 vteřin vybíjení pomocí 
0,3 C opakující se v pravidelném intervalu. Dochází k tomu, že baterie je vybíjena po 
delší čas větší zátěží, nežli je po kratší čas nabíjena menším proudem v režimu 
rekuperace. 

 

Obrázek 47 Vybíjecí křivka - pulsní 
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Obrázek 48 Vstupní signál pro pulsní vybíjení 

Na křivce tepelné je patrno, že navýšení teploty není ani v mezích jednotek, zato je 
na ni dobře patrno, že během vybíjení dochází k značnému nárůstu teploty, zatímco 
v režimu rekuperace teplota oproti nabíjení klesá a tím vytváří pilovou charakteristiku, ze 
které se dá lehce odečíst, k jakému ději v baterii právě dochází. 

 

Obrázek 49 Teplotní charakteristika pulsního vybíjení 
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Obrázek 50 Pulsní vybíjení [13] 
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6 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo proměření, namodelování a odsimulování Li-Iontové baterie, 

pomocí měřící a simulační metody náhradního obvodu, anglicky zvané ECM – 
Equivalent Circuit Model. 

Na začátku práce je uvedena historie Li-Iontových baterií a jak vypadal jejich vývoj. 
Dále je popsáno, pro jaké aplikace jsou vhodné a pro jaké nikoliv i v porovnání s jejich 
konkurenty z ostatních kategorií baterií jako jsou NiCd a NiMH akumulátory. Také se 
práce zaobírá principem Li-Ion baterií, jejich složením a vhodnými materiály pro 
jednotlivé komponenty baterie. Uveden je i základní princip měřící metody EIS, která 
byla použita v laboratoři při proměřování samotné baterie pro získání potřebných dat a 
výsledků k porovnání se simulacemi. 

V následující kapitole bylo vyjmenováno několik základních prvků, na kterých 
funguje simulační program ANSYS Fluent. Jedná se o metodu konečných prvků – CFD, 
která popisuje vytváření numerického modelu a následné vyplnění samotného 3D modelu 
výpočtovou sítí, pomocí které dochází k matematickým operacím a výpočtům a popsání 
vlivu výpočtové sítě na výsledky. Dále je popsáno, co to je MSMD, přístup programu a 
využití a použití tohoto přístupu v praxi. Je také znázorněn základní princip bezpečnosti 
a její vzájemná návaznost. Na závěr této kapitoly jsou uvedeny dva výpočetní modely, se 
kterými program operuje a to jmenovitě jedno potenciální (Single-Potential Empirical 
Battery Model) a dvou potenciální (Dual-Potential MSMD Battery Model). 

Kapitola další se zaobírá jednotlivými možnými výpočtovými metodami programu 
ANSYS Fluent, zejména se poté zabývá výpočtovými modely pro Dual-Potential MSMD 
Battery Model a to zejména:  

• Model NTGK (Newman, Tiedmann, Gu a Kim) 
• Model náhradního obvodu – ECM 
• Newmanův P2D model 

Dále je v této kapitole vysvětleno, jakým způsobem je využívána CFD u 
jednotlivých přístupů výše zmíněných výpočtových modelů. Vysvětlen je i princip 
zapojení více baterií do bateriových bloků, tzv. battery pack a také jakým způsobem je 
v programu řešeno propojení v jednotlivých bateriích v porovnání s reálným zapojením. 
Jelikož je v programu možné simulovat i poruchové stavy a chování baterií při nehodě, 
tak je zmíněno i vnější a vnitřní zapojení nakrátko, čehož se využívá například při tzv. 
nail testu, kdy dochází k simulování průrazu baterie. Nejsou vynechány ani omezení 
simulací, které musí být dodrženy, aby výsledek nebyl zkreslený. 

Tím se dostáváme k vytvoření samotného numerického modelu pro simulace. Zde je 
popsán postup, jakým dojde k přepočítání vnitřní skladby baterie, tedy jejích jednotlivých 
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vrstev, jmenovitě se jedná o kladný a záporný sběrač proudu, kladnou a zápornou 
elektrodu a separátor. Pomocí vytvořené tabulky a daných rovnic se následně vypočítá 
numerický model, se kterým následně program počítá. Jednoduše je vylíčen i test 
průrazem. 

V závěrečné kapitole je potom shrnut průběh simulací počínaje uvedením základních 
parametrů použité baterie a je popsán její následný rozbor. Dále se práce věnuje 
vykreslením a nastavení výpočetní sítě, tzv. mesh. Vyobrazeno je i následné nastavení 
modelu z hlediska elektrických zón, vytvoření a popsání použitých matriálů, je nastaven 
koeficient přenosu tepla a také jsou určeny data, která se budou sbírat jako výstup ze 
simulací, zejména jde o hodnoty teploty a potenciálu. 

Jádro práce jsou samotné simulace. Zde je podrobně popsán postup pro měření 
jednotlivých charakteristik s jejich následným popisem a porovnáním vůči očekávaným 
výsledkům získaným experimentálním měřením v laboratoři. Nejdříve jsou popsány 
vybíjecí křivky, a to zejména vybíjení pomocí 1C, 2C a 4C, jsou rozebrány rozdíly 
v teplotách a teplotní mapy. Následně je uvedena mapy proudové hustoty v modelu 
během vybíjení, která je následována porovnáním všech teplotních a vybíjecích 
charakteristik s rozebráním jejich výsledků. Závěr k tomuto měření je takový, že došlo 
k dobré shodě měřených a simulovaných charakteristik. Jako další jsou vloženy a 
popsány vybíjecí charakteristiky v Nyquistově grafu tak, jak jsou získány během 
experimentálního měření v laboratořích při různém stavu nabití – SOC. Jako poslední 
simulace proběhlo proměření nabíjecí charakteristiky stejným způsobem, jako byla 
proměřena v laboratoři s nabíjecím proudem 0,2C. I zde došlo ke shodě s reálným 
měřením, a tak je možné konstatovat, že simulovaná baterie se chová stejně jako ta reálná. 
Jako úplně poslední je uvedeno krátké porovnání se stejným měřením provedeným pulsní 
měřící metodou a zdůvodnění, proč je lepší používat metodu použitou v této práci. 

Závěrem lze tedy říci, že simulace potvrdily, že lze virtuálně nasimulovat vlastnosti 
a chování baterií a akumulátorů tak, že se chovají jako jejich reálné předlohy. Toho lze 
využít při modelování a testování jak jednotlivých článků, baterií tak i systémů 
zahrnujících více komponentů. Při těchto testech je pak možné se věnovat jednotlivým 
výsledkům, analyzovat a měnit vstupní údaje tak, aby se zjistilo chování celkového 
systému ať už za běžného chodu tak i při poruchách.  Je dosaženo toho, že lze jednoduše 
měnit podmínky měření a nedochází k poničení reálných výrobků a tím dojde i k poklesu 
výdajů na vývoj. Také není třeba měnit jednotlivé vlastnosti komponentů jejich další 
výrobou a tím zjednodušit a urychlit vývojovou fázi. Případně lze tuto metodu použít i 
zpětně k zjištění například možné příčiny poruchy nebo k diagnóze již fungujícího 
systému. 

  

 66 



LITERATURA 
[1] Abeceda baterií a akumulátorů: Li - akumulátory. Battex: Abeceda baterií a  

akumulátorů [online]. Slaný: BATTEX, spol. s r. o., 2016 [cit. 2016-12-14]. 
Dostupné z: http://www.battex.info/hermeticke-akumulatory/li-akumulatory 

[2] Často kladené otázky o LiIon článcích. Http://www.zajic.cz [online]. Pečky: Zajíc 
[cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.zajic.cz/nablion/lionfaq.htm 

[3] ANSYS, Inc. ANSYS Fluent Advanced Add-On Modules. 16.0. Canonsburg, PA 
15317, 2015. 

[4] U. S. KIM, a kol. Effect of electrode configuration on the thermal behavior of a 
lithium-polymer battery. Journal of Power Sources, 2008. 

[5] U. S. KIM, a kol. Modeling the Dependence of the Discharge Behavior of a Lithium-
Ion Battery on the Environmental Temperature. J. of Electrochemical Soc, 2011. 

[6] PESARAN, Ahmad, Gi-Heon KIM, Shiram SANTHANAGOPALAN a Chuanbo 
YANG. Multi-physics Modeling for Improving Li-Ion Battery Safety. National 
Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado, USA, 2015. 

[7] SINHA, Puneet. Decoding Battery Explosions: New Opportunities for Safe Li-ion 
Battery Development. 341 N. Science Park Road State College, PA 16803 U.S.A., 
2015. 

[8] KAZDA, Tomáš. MODIFIKACE MATERIÁLŮ PRO KLADNÉ ELEKTRODY 
LITHNO-IONTOVÝCH AKUMULÁTORŮ. Brno, 2015. DOKTORSKÁ PRÁCE. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vedoucí práce Prof. Ing. JIŘÍ 
VONDRÁK, Dr.Sc. 

[9] HU, Xiao a Scott STANTON. A Total Li-Ion Battery Simulation Solution. ANSYS 
Inc., Southpointe 2600 ANSYS Drive Canonsburg, PA 15317 USA, 2014. 

[10] JAHODA, M. Počítačová dynamika tekutin: užitečný nástroj pro inženýry. 

[11] VYROUBAL, P., T. KAZDA a J. MAXA. Simulation of The Behavior of The 
Lithium Ion Battery. Brno University of Technology, Czech Republic, 2013. 

[12] NiCd batteries use a “jelly-roll” design that significantly increases the amount of 
current the battery can deliver as compared to a similar-sized alkaline battery. 
In: OpenStax CNX Service [online]. Rice University: OpenStax Chemistry, 2017 
[cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 
http://cnx.org/resources/378c011c34c9c8f3ca9cc6032831e9202936d44c/CNX_Che
m_17_05_NiCd.jpg 

[13] M. Chen and G. A. Rincon-Mora. “Accurate Electrical Battery Model Capable of 

 67 



Predicting Runtime and I-V Performance”. IEEE Trans. On Energy Conversion. Vol. 
21. No.2. A154-A161. June 2006. 

[14] NEJEDLÝ, Libor. ELEKTRODY PRO LITHNO-IONTOVÉ BATERIE NA BÁZI 
KOBALTITANU LITHNÉHO. Brno, 2011. Diplomová práce. VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V BENĚ. Vedoucí práce Doc. Ing. MARIE SEDLAŘÍKOVÁ, CSc. 

[15] SRIRAMULU, Suresh, Mehmet RONA, YooEup HYUNG a Brian Barnett. The 
Relationship of the Nail Penetration Test to Safety of Li-Ion Cells. 2013 DOE Annual 
Merit Review Meeting, 2012. Dostupné také z: www.TIAXLLC.com 

[16] DAERO, Gyeonsu, Jangan GU a Gyeonggi DO. Kokam Brochure. KOKAM, Korea, 
2017. 

[17] SOLID117 3-D Magnetic Solid. 5.5. Canonsburg, PA 15317, 1998. Dostupné také z: 
http://www.ansys.stuba.sk/html/elem_55/chapter4/ES4-117.htm 

[18] 3-D 20-Node Structural Solid. 16.2. Canonsburg, PA 15317, 2017. Dostupné také z: 
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-
us/help/ans_elem/Hlp_E_SOLID186.html 

[19] 3-D 10-Node Tetrahedral Structural Solid. 17.0. Canonsburg, PA 15317, 2017. 
Dostupné také z: https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-
us/help/ans_elem/Hlp_E_SOLID187.html 

 

 

 68 



SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek 1 Pohyb iontů během nabíjení a vybíjení ........................................................... 9 

Obrázek 2 Nabídka bateriových aplikací společnosti KOKAM [16] ............................. 14 

Obrázek 3 Základní prvky náhradního obvodu v Nyquistově grafu [11] ....................... 15 

Obrázek 4 Popis Nyquistova grafu ................................................................................. 17 

Obrázek 5 MESH - tvary buněk [10] .............................................................................. 19 

Obrázek 6 Mesh - kvalita sítě [10] .................................................................................. 20 

Obrázek 7 SOLID117 [17] ............................................................................................. 21 

Obrázek 8 SOLID186 [18] ............................................................................................. 21 

Obrázek 9 SOLID187 [19] ............................................................................................. 22 

Obrázek 10 Princip MSMD [9] ...................................................................................... 23 

Obrázek 11 Rozdělení numerického modelu [10] .......................................................... 24 

Obrázek 12 Trojůhelník bezpečnosti baterie [7] ............................................................. 24 

Obrázek 13 Sandwichová metoda akumulátorového článku [12] .................................. 25 

Obrázek 14 Základní schéma modelu baterie ................................................................. 27 

Obrázek 15 Schéma náhradního elektrického modelu (ECM) [3] ................................. 30 

Obrázek 16 Rozložení Newmanova modelu [3] ............................................................. 31 

Obrázek 17 Výpočetní doména pro dvě napěťové rovnice v bateriovém bloku [3] ....... 33 

Obrázek 18 Reálné vs. virtuální propojení v baterii [3] ................................................. 34 

Obrázek 19 Řez článkem baterie [3] ............................................................................... 36 

Obrázek 20 Princip vytvoření modelu [6] ...................................................................... 36 

Obrázek 21 Průběh testu průrazem [15] ......................................................................... 39 

Obrázek 22 Výsledky testu průrazem dle stavu nabití (SOC) [15] ................................ 40 

Obrázek 23 Rozměry baterie KOKAM .......................................................................... 41 

Obrázek 24 Baterie KOKAM ......................................................................................... 42 

Obrázek 25 KOKAM – rozříznutí pláště ........................................................................ 42 

Obrázek 26 KOKAM – vnitřní struktura ........................................................................ 43 

Obrázek 27 Blokové schéma pro proměření baterie [11] ............................................... 44 

Obrázek 28 Model obvodu ECM .................................................................................... 45 

 69 



Obrázek 29 Polynomické grafy vybíjecí charakteristiky ................................................ 46 

Obrázek 30 Polynomické grafy nabíjecí charakteristiky ................................................ 48 

Obrázek 31 Kokam Mesh ............................................................................................... 50 

Obrázek 32 Napěťová charakteristika 1C - ANSYS Fluent ........................................... 52 

Obrázek 33 Teplotní charakteristika 1C - ANSYS Fluent ............................................. 53 

Obrázek 34 Rozložení tepla 1C ...................................................................................... 53 

Obrázek 35 Proudová hustota 1C - ANSYS Fluent ........................................................ 54 

Obrázek 36 Vybíjecí křivka 1C - porovnání ................................................................... 54 

Obrázek 37 Vybíjecí křivka 2C - porovnání ................................................................... 55 

Obrázek 38 Teplotní charakteristika 2C - ANSYS Fluent ............................................. 55 

Obrázek 39 Vybíjecí křivka 4C - ANSYS Fluent ........................................................... 56 

Obrázek 40 Teplotní charakteristika 4C - porovnání ...................................................... 56 

Obrázek 41 Vybíjecí křivky - porovnání ........................................................................ 57 

Obrázek 42 Tepelné charakteristiky - porovnání ............................................................ 58 

Obrázek 43 Vybíjecí charakteristiky v Nyquistově grafu .............................................. 59 

Obrázek 44 Vybíjecí charakteristiky Nyquist - porovnání ............................................. 60 

Obrázek 45 Nabíjecí charakteristika ............................................................................... 61 

Obrázek 46 Teplotní charakteristika během nabíjení ..................................................... 61 

Obrázek 47 Vybíjecí křivka - pulsní ............................................................................... 62 

Obrázek 48 Vstupní signál pro pulsní vybíjení .............................................................. 63 

Obrázek 49 Teplotní charakteristika pulsního vybíjení .................................................. 63 

Obrázek 50 Pulsní vybíjení [13] ..................................................................................... 64 

 

 70 



SEZNAM TABULEK 
Tabulka 1 Základní materiály kladných elektrod ........................................................... 10 

Tabulka 2 Hodnoty pro simulace v ANSYS Fluent ....................................................... 37 

Tabulka 3 Hodnoty ECM z laboratoře ............................................................................ 45 

Tabulka 4 Vstupní hodnoty pro polynomické grafy ....................................................... 45 

Tabulka 5 Hodnoty z laboratoře pro simulace v ANSYS Fluent ................................... 49 

Tabulka 6 Počet uzlů a buněk ......................................................................................... 50 

 

 71 



SEZNAM ROVNIC 
1.1 …………………………………………………………………………... 12 

1.2 …………………………………………………………………………... 12 

1.3 …………………………………………………………………………... 12 

1.4 …………………………………………………………………………... 15 

1.5 …………………………………………………………………………... 15 

1.6 …………………………………………………………………………... 16 

1.7 …………………………………………………………………………... 16 

1.8 …………………………………………………………………………... 16 

3.1 …………………………………………………………………………... 28 

3.2 …………………………………………………………………………... 28 

3.3 …………………………………………………………………………... 28 

3.4 …………………………………………………………………………... 28 

3.5 …………………………………………………………………………... 28 

3.6 …………………………………………………………………………... 30 

3.7 …………………………………………………………………………... 30 

3.8 …………………………………………………………………………... 30 

3.9 …………………………………………………………………………... 30 

3.10 …………………………………………………………………………... 30 

3.11 …………………………………………………………………………... 30 

3.12 …………………………………………………………………………... 30 

3.13 …………………………………………………………………………... 30 

3.14 …………………………………………………………………………... 30 

3.15 …………………………………………………………………………... 30 

3.16 …………………………………………………………………………... 31 

3.17 …………………………………………………………………………... 32 

3.18 …………………………………………………………………………... 32 

3.19 …………………………………………………………………………... 34 

3.20 …………………………………………………………………………... 35 

 72 



3.21 …………………………………………………………………………... 35 

3.22 …………………………………………………………………………... 37 

3.23 …………………………………………………………………………... 37 

3.24 …………………………………………………………………………... 37 

3.25 …………………………………………………………………………... 37 

3.26 …………………………………………………………………………... 38 

3.27 …………………………………………………………………………... 38 

3.28 …………………………………………………………………………... 38 

3.29 …………………………………………………………………………... 38 

3.30 …………………………………………………………………………... 38 

3.31 …………………………………………………………………………... 38 

4.1 …………………………………………………………………………... 47 

4.2 …………………………………………………………………………... 47 

4.3 …………………………………………………………………………... 47 

4.4 …………………………………………………………………………... 47 

4.5 …………………………………………………………………………... 47 

4.6 …………………………………………………………………………... 47 

4.7 …………………………………………………………………………... 48 

4.8 …………………………………………………………………………... 48 

4.9 …………………………………………………………………………... 48 

4.10 …………………………………………………………………………... 48 

4.11 …………………………………………………………………………... 49 

4.12 …………………………………………………………………………... 49 

 

 73 


	TitulniList_color
	zadání
	DP_Langer_fin_fin
	Obsah
	1 Úvod
	1.1 Historie
	1.2 Princip
	1.3 Výhody
	1.4 Nevýhody
	1.5 Použití
	1.6 Metoda elektrochemické impedanční spektroskopie
	1.6.1 Nyquistovy grafy


	2 ANSYS
	2.1 Metoda konečných objemů – CFD
	2.1.1 Použití v ANSYS Fluent

	2.2 Prvky
	2.3 MSMD (Multi-Scale Multi-Domain)
	2.4 Bezpečnost
	2.5 Single-Potential Empirical Battery Model
	2.6 Dual-Potential MSMD Battery Model

	3 Funkce modulů v ANSYSu
	3.1 Single-Potential Empirical Battery Model
	3.1.1 Výpočty elektrického potenciálu a proudové hustoty

	3.2  Dual Potential MSMD Battery Model
	3.2.1 Submodel na bázi MSMD
	3.2.2 Model NTGK
	3.2.3 Model náhradního obvodu (ECM)
	3.2.4 Newmanův P2D model
	3.2.5 Propojení CFD se submodely
	3.2.6 Simulace bateriových bloků
	3.2.7 Propojení v bateriích
	3.2.8 Vnější zapojení nakrátko
	3.2.9 Vnitřní zapojení nakrátko
	3.2.10  Omezení

	3.3 Základní hodnoty pro výpočty v simulaci
	3.3.1 Vzorové výpočty

	3.4 Nail Test

	4 Model ECM
	4.1 Úvod k simulacím pomocí ECM
	4.2 Rozbor baterií
	4.2.1 Geometrie baterie
	4.2.2 Rozbor baterie KOKAM

	4.3 Příprava modelu k simulaci
	4.3.1 Měření v laboratoři
	4.3.2 Vybíjecí charakteristiky
	4.3.3 Nabíjecí charakteristiky
	4.3.4 Mesh
	4.3.5 Setup


	5 Simulace
	5.1 Vybíjecí charakteristiky
	5.2 Vybíjecí charakteristiky - Nyquist
	5.3 Nabíjecí charakteristika
	5.4 Porovnání měřících metod

	6 Závěr
	Literatura
	Seznam obrázků
	Seznam tabulek
	Seznam rovnic


