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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá sekundárními akumulátory, konkrétně NiCd, NiMH  

a Li-ion bateriemi. 

Hlavním cílem této práce je tedy vytvoření metody pro odhadování zbytkové energie 

akumulátorů. Dalším úkolem je naměření V/A charakteristiky sekundárních článků.  

Jsou zde popsány baterie všeobecně, primární a sekundární lithiové články, lithno-iontové 

akumulátory. 

Praktická část práce je zaměřena na samostatné měření několika sekundárních článků  

a jejich odhad zbytkové energie.  

 

Klíčová slova  

lithium, lithno-iontový akumulátor, baterie, elektrody, elektrolyt, Nickel-metal-

hydridové akumulátory, Nikl-kadmiové akumulátory, aktivní materiály, chemické reakce. 

 

Abstrakt 

This thesis deals with secondary batteries, specifically NiCd, NiMH and Li-ion 

batteries. 

The main objective of this work is to develop methods for estimating the residual 

battery power. Another challenge is the measured V/A characteristic secondary cells. There 

are generally described batteries, primary and secondary lithium cells, lithium-ion batteries. 

The practical part is focused on the separate measurement of several secondary cells 

and their estimated residual energy. 

Key words 

lithium, lithium-ion battery, battery electrodes, electrolyte, nickel-metal hydride 

batteries, nickel-cadmium batteries, the active materials, chemical reactions. 
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Úvod  

Je všeobecně známo, ţe akumulátory jsou dnes hojně vyuţívané jako zdroje energie 

téměř kdekoli. Na tyto zdroje energie jsou však kladeny čím dál tím větší nároky, proto  

je nutné se jimi zabývat. 

Tato bakalářská práce se především zaměřuje na moderní typy sekundárních článku. 

Hlavní cílem této bakalářské práce je odhad zbytkové energie akumulátoru a ověření této 

metody formou měření. Prvním bodem je základní prostudování literatury, co se týče 

opakovaně nabíjitelných baterií. Následující téma se týká výběru několika moderních 

akumulátoru a jejich následné konstrukční porovnání a také porovnání doby jejich výdrţe.  

Dalším cílem této práce je praktické měření vybraných moderních sekundárních článků. 

Naměření jejich výkonových charakteristik následné vypočtení jejich účinnosti a porovnání 

výdrţe vytčených baterií. 

Svou bakalářskou práci jsem rozčlenil do sedmi kapitol. První kapitola představuje 

historii sekundárních článků a jejich následný vývoj. Druhá kapitola obsahuje baterie 

všeobecně  

a články a jejich rozdíl mezi nimi. Třetí kapitola popisuje primární články, sekundární články 

a zásadní rozdíly mezi nimi. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány olověné baterie. Pátá kapitola 

popisuje alkalické akumulátory přesněji nikl-kadmiové a nikl-metal-hydridové články. 

V šesté kapitole se podrobněji rozebírají lithium-iontové články. V poslední kapitole  

je uvedena praktická část bakalářské práce sestávající se z praktického měření vybraných 

sekundárních baterií. Jejich následné porovnání účinnosti z naměřených hodnot, coţ je hlavní 

cíl, jak jiţ bylo uvedeno. 
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1. Historie 

 Do konce 17. století byly baterie zcela ojedinělým zařízením, avšak krátce po Voltově 

objevu, jiţ v roce 1802, vznikla zásluhou Williama Cruickshanka první baterie pro rozsáhlou 

veřejnost. Zde se vývoj baterií nepochybně nezastavil. Řada chemiků vynalézala způsoby,  

jak zvýšit elektricitu baterie a přitom zredukovat její rozměry. Velkou novinkou bylo objevení 

nové chemické rekce, která umoţňovala znovu dobíjení baterie. První dobíjecí článek byl 

vytvořen v laboratoři Gastona Plantého v roce 1859 a jím objevená metoda je vyuţívána 

dodnes. 

1.1 Baterie v současnosti 

Mezi baterie, které jsou známé současnému uţivateli, patří NiCd články, tudíţ baterie 

zaloţené na součinnosti niklu a kadmia. Tento typ vznikl v roce 1899 zásluhou Waldemara 

Jungnera. NiCd baterie byly vylepšovány četnými chemiky a po dlouhou dobu zastupovaly 

jediný typ dobíjejících baterii. Jejích nevýhodou ovšem bylo neekologické sloţení, a proto  

se v sedmdesátých letech minulého století začalo pracovat na baterii, která by byla z hlediska 

environmentalistiky přijatelnější. Výsledky výzkumu byly realizovány v letech devadesátých, 

a to v podobě baterií typu NiMH, které pracují na základě niklu a vodíku. Přestoţe baterie 

NiMH představují standard, vývoj jde neustále kupředu. Nejmodernější baterie, které jsou 

dostupné běţnému uţivateli, jsou takzvané Li-ion baterie, v jejichţ jádru je obsaţeno lithium. 

Tento typ baterie je součástí mnohých notebooků, telefonů, fotoaparátů nebo třeba i aku 

nářadí neboli power tools. 
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2. Baterie 

Baterie je zařízení, které transformuje chemickou energii obsaţenou v jeho aktivních 

materiálech přímo na energii elektrickou za pomocí elektrochemické oxidačně - redukční 

reakce. V případě dobíjitelného systému, baterie je dobíjena protichůdným procesem. Tento 

typ reakce obsahuje přenos elektronů v elektrickém obvodu z jednoho materiálu  

do druhého[4].  

 Zatímco termín „baterie“ je často uţíván, základní elektrochemická jednotka se uvádí 

pod názvem „článek“. Baterie se skládá z jednoho nebo více těchto článků, zapojené sériově, 

paralelně nebo obojí v závislosti na poţadovaném výstupním napětí a kapacitě.  

 

Článek
1
se skládá ze tří hlavních sloţek:  

1) Anoda (záporná elektroda) - redukční nebo palivová elektroda, která se vzdá 

elektronů do externího obvodu a je oxidována během elektrochemické reakce.  

2) Katoda (kladná elektroda) - oxidační elektroda, která přijímá elektrony z externího  

obvodu a je redukována během elektrochemické reakce. 

3) Elektrolyt - iontový vodič, který je prostředek pro transfer iontů vevnitř článku  

mezi anodou a katodou. Elektrolyt je klasická kapalina například jako voda nebo další 

rozpouštědla s rozpuštěnými solemi a kyselinami, které vytváří iontovou vodivost. 

Některé baterie mají pevné elektrolyty, které jsou iontově vodivé za provozní teploty 

článku.  

Nejvíce výhodné materiály vznikly kombinací anody a katody jsou ty, které budou 

nejlehčí a budou dosahovat vysoké napětí článku a velkou kapacitu. Takové kombinace 

nemusí být vţdy praktická, kvůli reaktivitě s ostatními článkovými součástmi, polarizací  

a velmi vysoké ceně[1]. 

V reálném systému, je anoda reprezentována následujícími vlastnostmi: efektivita, 

vysoká coulombická účinnost (Ah/g),  skvělá vodivost,  stabilita a nízká cena. Prakticky jsou 

                                                             
1Článek proti baterii: článek je základní elektrochemická jednotka obsahující zdroj elektrické 

energie přímou přeměnnou chemické energie. Článek je tvořen z elektrod, elektrolytu, 

separátoru, vývodů a nádoby. Baterie je vytvořena z jednoho nebo více elektrochemických 

článků, které jsou elektricky spojeny v sériových nebo paralelních uspořádáních. V mnoha 

publikacích je termín „baterie“ považován za to, že obsahuje dva nebo více článků.  Článek 

se využívá při popisování baterie a jeho chemie. Termín „baterie“ se používá při pracovních 

charakteristikách. 
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kovy hlavně pouţívané jako materiály pro kladnou elektrodu. Zinek byl dříve převládající 

prvek tvořící kladnou elektrodu, protoţe má vhodné vlastnosti. Lithium, nejlehčí kov,  

s nejvyšší hodnotou elektrochemické rovnocennosti se stal velmi kvalitní kladnou elektrodou. 

Zinek byl dobrý a velice kompatibilní s elektrolytem a vytvořený článek měl vysokou 

ţivotnost.  

Katoda musí být oxidující a stabilní kdyţ je v kontaktu s elektrolytem. A musí mít 

velké provozní napětí. Vzduch můţe být pouţívaný přímo z okolní atmosféry vnořující  

se do článku, jako v baterii se zinkem, která také vyuţívá vzduch s atmosféry. Přestoţe, velká 

část ostatních materiálů pro kladnou elektrodu jsou kovové oxidy. Mezi další materiály  

pro kladnou elektrodu, takové jako halogeny, síra a jeho oxidy jsou pouţívány pro zvláštní 

bateriové systémy.  

Elektrolyt musí mít skvělou iontovou vodivost, ale nesmí být elektronicky vodivý, 

 to by mohlo zapříčinit vnitřní zkratování. Mezi další významné charakteristické vlastnosti 

patří nulová reaktivita s elektrodovými materiály, malá změna ve vlastnostech se změnou 

teploty, bezpečné zacházení a nízká cena.  

 Kladné a záporné elektrody jsou elektronicky izolované v článku. Tímto předejdou 

vnitřnímu zkratování, ale jsou obklopeny elektrolytem. V klasickém článku je pouţívaný 

separátor jako materiál pro izolaci elektrod. Avšak separátor je propustný s elektrolytem  

k tomu, aby zachoval poţadovanou iontovou vodivost. Elektricky vodivá mříţka nebo jiné 

materiály mohou být také přidány k elektrodám, aby zmenšovaly vnitřní odpor. 

Článek můţe být sestrojen v mnoha tvarech a konfiguracích - válečkovitých, 

kruhových atd. a součásti buňky jsou navrţené k tomu, aby vyhověly jinému článkovému 

tvaru. Články jsou uzavřené různými způsoby, aby předcházely prosakování a vysušení. 

Některé články bývají sestavenými s klimatizujícími zařízeními. 
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3. Klasifikace článků a baterií 

Elektrochemické zdroje energie jsou zařízení, u kterých probíhá spontánní neboli 

řízená přeměna chemické energie na energii elektrickou prostřednictvím elektrochemických 

oxidačně redukčních reakcí. V průběhu těchto reakcí dochází k přepravě elektronů vnějším 

obvodem z jednoho materiálu do druhého a také k pohybu iontů ve vnitřním prostředí zdroje.  

 Článek je základní elektrochemickou jednotkou. Má jiţ všechny vlastnosti 

elektrochemického zdroje energie, avšak napětí a výkon bývají většinou dosti malé. Proto  

se jednotlivé články seřazují buďto do série nebo paralelně. Seskupení jednoho či více článku 

se nazývá baterie. Jak jiţ bylo popsáno výše, článek se skládá z 3 základních částí: 

 jsou to elektrody (kladná a záporná), elektrolyt a separátor. 

Elektrody jsou základní prvek pro výkon článku a s tím je spojena i jeho ţivotnost. 

Sestavují se většinou z nosné části (kovová mříţka), sběrače proudu (kolektoru) a aktivního 

materiálu, který se účastní oxidačně redukční reakce. Elektrolyt tvoří prostředí uvnitř článku  

a slouţí k pohybu iontů mezi kladnou a zápornou elektrodou. Pouţívaný elektrolyt můţe být 

kapalný, gelový, pastózní nebo můţe mít tuhou konzistenci. Separátorem bývá obvykle 

pórovitá membrána, která se nachází mezi oběma elektrodami. Tyto elektrody musí umoţnit 

volný průchod iontů, ale současně musí zabránit zkratům uvnitř systému v důsledku přímého 

elektrického kontaktu obou elektrod. Separátor není nutný tam, kde dostatečná elektrická 

izolace elektrod je zajištěna jejich vzdáleností[2]. 

Elektrochemické články a baterie jsou členěny ve třech následujících bodech. Člení  

se jako primární (nonrechargeable), sekundární (rechargeable), a palivové články 

 a to v závislosti na jejich schopnosti elektricky se dobíjet. Mimo toto členění se pouţívají 

 i jiné klasifikace k identifikaci konkrétních struktur či návrhů 
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4. Olověné akumulátory 

Olověný akumulátor je dnes jeden z nejpouţívanějších sekundárních zdrojů. Velmi 

rozšířené vyuţití těchto zdrojů si můţeme vysvětlit, jejich přijatelnou cenou, spolehlivostí 

a dobrým výkonem. Zjednodušeně lze říci, ţe olověný galvanický článek je tvořen olověnými 

deskami (elektrodami), ponořenými do zředěné kyseliny sírové. Vyrábějí se v kapacitách 

řádově od 1 do 10 000 Ah. Jehoţ schéma je zobrazené na obr. 1.  

 

 

Obrázek 1.: Schéma olověných akumulátoru[10] 

 

 

Výhody olověných baterií 

 Vysoká kapacita 

 Dlouhá ţivotnost 

 Minimální samovybíjení 

Nevýhody olověných baterií 

 Maji vysokou hmotnost 

 Velké rozměry 

 Obsahují neekologické olovo 
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4.1  Chemická reakce: 

Činnost olověných akumulátorů můţeme zjednodušeně znázornit souhrnnou 

chemickou reakcí, které je zobrazena na obr. 2. 

 

Obrázek 2.: Chemická reakce olověných akumulátorů  

 

Na záporné elektrodě             Pb     +   SO42
−
    →     PbSO4   +   2e

− 

 

Na kladné elektrodě               PbO2   +   4H
+
  +   SO42

−
   +   2e

−
   →    PbSO4  +  2H2 

 

Vyuţitím aktivních materiálů na 100% by bylo moţné teoreticky získat  

při jmenovitém napětí článku 2 V měrnou energii 167 Wh/kg. Uvedené hodnoty nelze 

prakticky dosáhnout pro nemoţnost úplného vyuţití energie aktivních hmot. Dosaţitelná 

měrná energie se proto v současné době pohybuje prakticky kolem 30 aţ 40 Wh/kg[3]. 

4.2 Cykly a životnost 

Olověný akumulátor má omezení, které spočívá v tom, ţe kdyţ je delší dobu řádově 

dny ponechán v nedostatečně nabitém (případně vybitém) stavu, tak na jeho elektrodách 

dochází k tzv. Sulfataci2, která výrazně sniţuje jeho kapacitu. Proto poté, co je olověný 

akumulátor pouţíván, je potřeba ho brzy dobít. Pokles kapacity v důsledku sulfatace  

je způsoben tím, ţe na rozdíl od původního amorfního síranu, se vzniklé krystaly zúčastňují 

přeměn aktivní hmoty elektrod jen ve velmi omezené míře. Kapacitu sulfatací zasaţeného 

akumulátoru je ve větší nebo menší míře moţné obnovit postupem zvaným desulfatace.  

Ta spočívá v upraveném nabíjení (např. pomocí krátkých pulzů většího proudu), které převádí 

                                                             
2Sulfatací rozumíme postupný vznik krystalického síranu olovnatého přeměnou z amorfního 

síranu, který vznikl na elektrodách při vybíjení. 
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krystalický síran zpět na aktivní hmoty elektrod. Funkcí desulfatace jsou vybaveny některé 

"inteligentní" nabíječky olověných akumulátorů. 

4.3 Elektrody 

Elektrody jsou hlavní konstrukční částí akumulátorů. Závisí na nich elektrické, 

rozměrové a hmotnostní parametry i ţivotnost akumulátorů. Vyrábějí se jako kladné 

(aktivním materiálem je v nabitém stavu PbO2 – oxid olovičitý, který se vybíjením redukuje 

na PbSO4 – síran olovnatý) a záporné (aktivním materiálem je v nabitém stavu velmi porézní 

olovo, jeţ se vybíjením oxiduje rovněţ na PbSO4 – síran olovnatý). Z kaţdé základní 

velikosti elektrod se paralelním spojováním kladných elektrod v kladné sady a záporných 

elektrod v záporné sady získávají po sestavě články. Ampérhodinová kapacita kaţdého článku 

je dána kapacitou kladné elektrody násobenou počtem kladných elektrod v sadě. Jmenovité 

napětí článků 2 V se nemění[3]. 

Zvláštní konstrukci elektrod pouţívaných jen výjimečně jsou tzv. elektrody bipolární. 

Ty se zapojují do série. Napětí akumulátorů z těchto elektrod odpovídá 2 V násobeným 

počtem sestavených bipolárních elektrod v akumulátoru. Ampérhodinová kapacita  

se s počtem bipolárních elektrod nemění. 

4.4 Proces nabíjení a vybíjení 

Při nabíjení se vytvoří kyselina sírová H2SO4 a elektrolyt zhoustne. Po skončení 

nabíjení je na kladné elektrodě oxid olovičitý PbO2 a na záporné elektrodě je jemně 

rozptýlené olovo. Při vybíjení je pochod opačný. Elektrolyt řídne a ve vybitém stavu  

je na kladné a záporné elektrodě síran olovnatý. Pro nabíjení a vybíjení olověného 

akumulátoru jsou typické křivky podle obr. 3. 
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Obrázek 3.: Vybíjecí a nabíjecí křivka olověného akumulátoru[15] 

Křivka napětí při nabíjení probíhá třemi pásmy. První pásmo po připojení nabíjecího 

proudu je charakterizováno zvětšováním napětí v souvislosti s tvorbou kyseliny v pórech 

olověných desek. Jde o oblast mezi napětím 1,75aţ 2,2 V. Druhé pásmo přeměny síranu 

olovnatého je ohraničeno napětím 2,2, aţ 2,45 V. Zvětší-li se napětí článku při nabíjení  

aţ na 2,45 V, začne se kromě síranu rozkládat i voda a kyslík a akumulátor začne plynovat. 

Od tohoto okamţiku se přiváděná energie spotřebovává jen k rozkladu vody, akumulátor 

začne intenzivně plynovat a jeho napětí se jiţ nezvětšuje. 
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5. Alkalické akumulátory 

Společným znakem této skupiny akumulátorů je pouţití elektrolytu, kterým je vodný 

roztok hydroxidu alkalického kovu, nejčastěji hydroxidu draselného (KOH). Alkalické 

akumulátory dělíme podle pouţitých aktivních hmot kladných a záporných elektrod na : 

 Nikl-kadmiové (Ni-Cd), které jsou ve skupině alkalických akumulátorů v současné 

době nejrozšířenější 

 Nikl-ţelezné (Ni-Fe) vynikající dlouhou ţivotností. Jejich nevýhodou v porovnání 

s akumulátory Ni-Cd je výrazně menší účinnost nabíjení, velké samovybíjení  

a extrémní pokles kapacity při teplotách pod bodem mrazu. 

 Nikl-metalhydridové (Ni-MH), v současné době vyuţívané jako náhrada malých 

hermetických nikl-kadmiových akumulátorů. Neobsahují toxické kadmium  

a při stejném objemu mají přibliţně dvojnásobnou kapacitu. Jejich ţivotnost  

je ale poloviční. 

 Nikl-zinkové (Ni-Zn) a nikl-vodíkové (Ni-H)[2]. 

 

5.1 Nikl-kadmiové (NiCd) 

Nikl-kadmiové baterie, vynalezené díky Waldmarovi Jungnerovi v roce 1899. Tyto 

baterie mají několik typů konstrukčního uspořádaní, které se liší velikostí zkratových proudů 

a optimální vyuţitelností vybíjecích proudů: 

 Typ L je spolehlivých záloţní zdroj elektrické energie s občasným vybíjením. Jeho 

zkratový proud dosahuje přibliţně šestinásobku jmenovité ampérhodinové kapacity. 

 Typ M je vhodný pro vybíjení 30 minutové aţ 3 hodinové nebo smíšené a jeho 

zkratový proud dosahuje desetinásobku jmenovité kapacity. 

 Typ H je vhodný pro vybíjení velkými startovacími proudy pro dobu kratší neţ 30 

minut. Zkratový proud dosahuje dvacetinásobku kapacity. 

 Typ X je vhodný pro vybíjení velmi velkými proudy po dobu kratší neţ 10 minut. 

S měděnými spojkami dosahuje zkratový proud po několik minut aţ třicetinásobku 

jmenovité kapacity[2]. 

 

 Tyto baterie nabízí několik výhod oproti olověným bateriím, ale materiály byly moc 

drahé a brzy byly omezené. Vývoj zaostával aţ do roku 1932, kdy začaly pokusy o uloţení 
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aktivní látky do porézní poniklované elektrody. Další vylepšení přišlo v roce 1947,  

kdy se začaly absorbovat plyny produkované během nabíjení. To vedlo k moderním 

uzavřeným  NiCd bateriím, které se pouţívají dodnes. Mnoho let byly NiCd preferovanou 

volbou baterie pro zdravotnické vybavení, profesionální video kamery a elektrické nářadí. 

Později v roce 1980, otřásla světem Ultra high capacity NiCd, která byla aţ o 60% vyšší,  

neţ byla standardní NiCd. To bylo provedeno aktivnějším ukládáním materiálu do buněk,  

ale tímhle nastaly vedlejší účinky vyššího vnitřního odporu a kratším cyklem. Standardní 

NiCd je jedna z nejoblíbenějších baterií inţenýrů, ale potřebuje řádnou péči k dosaţení 

dlouhověkosti [5]. Na obr. 3 je zobrazen průřez NiCd baterie. 

 

Obrázek 4.: Schéma Nikl-kadmiových akumulátorů[11] 

Výhody NiCd baterií 

 Rychlé a jednoduché nabíjení i po delším skladování. 

 Vysoký počet cyklů (nabití/vybití) poskytuje vice neţ 100 nabíjecích/vybíjecích cyklů 

s řádnou údrţbou. 

 Trvanlivé, mohou být uloţeny i ve vybitém stavu. 

 Jednoduché skladování a přepravy. 

 Dobrý nízkoteplotní výkon. 

 Cenově výhodné, NiCd je nejlevnější, pokud jde o náklady na cena/cyklus. 

 K dispozici v široké škále velikostí a výkonových moţností. 

Nevýhody NiCd baterií 

 Relativně nízká měrná energie ve srovnání s novějšími systémy. 
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 Paměťový efekt; potřebuje pravidelné plné vybíjení. 

 Ekologicky nepřátelské, kadmium je toxický kov a nemůţe být ukládán na skládku. 

 Vysoké samovybíjení; potřeby dobití po skladování. 

5.1.1 Základní elektrochemické reakce 

Elektrolytem nikl-kadmiových akumulátorů je vhodný roztok hydroxidu draselného 

(KOH) o hustotě 1,21 g/cm
3
  při teplotě 20 (+5,-5) °C s přísadou 20 g hydroxidu lithného 

(LiOH) na 1 dm
3
 elektrolytu. Přísada LiOH v elektrolytu zlepšuje nabití a zamezuje 

postupnému slinutí oxidů Ni při cyklování akumulátorů, a tím prodluţuje jejich ţivotnost. 

Naopak nadbytek LiOH můţe způsobovat pokles výkonu akumulátorů. Pro provoz 

akumulátorů za trvale nízkých teplot od -15°C do -40°C se doporučuje pouţít elektrolyt 

 o větší hustotě 1,27 g/cm
3
 . Do tohoto elektrolytu není vhodné přidávat příměsi LiOH, 

protoţe by dále zmenšoval elektrickou vodivost, která je při těchto teplotách jiţ tak malá[2]. 

5.1.2 Aktivní materiály elektrod 

Kladné a záporné aktivní hmoty jsou vícesloţkové a kaţdý výrobce pouţívá vlastní 

recepturu. Například aktivní hmota kladných elektrod je sloţena z 80 % hydroxidu 

nikelnatého Ni(OH)2, 20 % práškového grafitu, popřípadě dalších přísad zlepšujících 

elektrické parametry aktivní hmoty, jako kobalt(CO) a barium (Ba). Aktivní hmotu záporných 

elektrod tvoří například 80 % hydroxidu kademnatého Cd(OH)2 s přísadou 18 % jemně 

disperzního ţeleza Fe, 2% grafitu, popř. Dalších přísad zlepšující parametry záporných 

elektrod. Protoţe cadmium je vysoce toxické, je snaha jeho mnoţství sniţovat a nahrazovat  

je jiným materiálem.  

5.1.3 Chemické reakce 

Chemické reakce probíhající během vybíjení a nabíjení nikl-cadmiových akumulátorů 

jsou sloţitější neţ reakce a akumulátorech olověných. Protoţe se reakcí s aktivními hmotami 

elektrod neúčastní hydroxid draselný obsaţený v elektrolytu, můţeme průběh těchto reakcí, 

včetně ekvivalentních mnoţství reagujících materiálu v gramech na 1 A*h znázornit 

souhrnnou rovnicí: 
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           2Ni(OH)2      +     Cd(OH)2     Nabíjení     2 NiOOH     +     Cd      +     2H2O 

            3,46g          +    2,73g                                             3,42g     +     2,10g   +     0,67    

           Celkem 6,19g                                                      Celkem 6,19g 

 

Vybíjení probíhá opačným směrem. 

Průběh Chemických reakcí pří nabíjení: 

Kladná elektroda        2 Ni(OH)2    +    2 OH
-       2 e

-
    +   2 NiOOH   +    2 H2O 

 

Záporná elektroda      Cd(OH)2       +    2 e
-              Cd     +    2 OH

-
 

Při nabíjení se nám hydroxid nikelnatý Ni(OH)2 oxiduje na oxihydroxid NiOOH. A při 

vybíjení akumulátoru probíhají tyto reakce na elektrodách v obráceném směru,  

neţ je znázorněno při nabíjení. Oxihydroxid NiOOH  se při vybíjení redukuje na oxid 

nikelnatý Ni(OH)2 a hydroxidové ionty OH
-
  oxidují kadmiovou elektrodu za vzniku 

hydroxidu kademnatého CD(OH)2 [2]. 

5.1.4 Konstrukce elektrod: 

Kladné a záporné elektrody jsou základním konstrukčním prvkem akumulátoru. 

Protoţe aktivní hmoty elektrod nejsou samonosné, musejí se uzavírat do pouzder z jemně 

perforovaného ocelového pásku. Nebo se vypravují do sintrovaných porézních skeletů.  

To jsou pouzdra z perforovaného ocelového pásku a porézní skelety musí zajišťovat 

mechanickou pevnost elektrod. 

Elektrody dělíme podle konstrukce: 

 Trubkové elektrody: 

Jsou sloţeny z olověného hřebene, jehoţ trny jsou zasunuty do kyselinovzdorných 

trubic. Prostor kolem olověných trnů v trubicích je vyplněn aktivní hmotou. Trubice zabraňují 

uvolňování a odpadávání hmoty do kalového prostoru, záleţí ţivotnost elektrod na korozi  

a odolnosti olověného systému elektrod. Nízkou hmotností a objemem se trubkové elektrody 

blíţí elektrodám mříţkovým. V bateriovém provozu trakčních akumulátorů dosahují trubkové 

elektrody kolem 1.500 cyklů nabití - vybití a v provozu trvalého dobíjení staničních 
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akumulátorů je jejich ţivotnost 15 aţ 20 let. Nevýhodou trubkových elektrod je vyšší vnitřní 

elektrický odpor, nejsou proto vhodné pro vybíjení velkými proudy. 

 Kapsové elektrody: 

Známější termín jsou lisované elektrody. Tato konstrukce elektrod se pouţívá  

pro kladné i záporné elektrody. Aktivní hmota elektrod se uzavírá mezi dva tenké ocelové 

jemně perforované pásky o tloušťce do 0,1 mm a šířce 14 aţ 28 mm. Po zalemování obou 

ocelových pásků, mezi kterými je aktivní hmota uzavřena, se tvoří takzvané kapsy. Jejich 

zalisováním do rámu se tvoří kapsové elektrody, které jsou v dnešní době v nikl-kadmiových 

akumulátorech nejrozšířenější. 

Výhody a nevýhody: Předností lisovaných elektrod je jednoduchá a relativně levná 

výroba. Jejich nedostatkem je zhoršený kontakt aktivní hmoty s elektronově vodivou sloţkou, 

čehoţ důsledkem je zvýšená vnitřní impedance článků. Nejčastěji jsou lisované elektrody 

vyuţívány při výrobě knoflíkových akumulátorů[7]. 

 Spékané (sintrované) elektrody: 

Tyto elektrody jsou tvořené ze spékaného kovového prášku, ve kterém je zaveden 

aktivní materiál. Tyto elektrody jsou vyráběné jako tenké destičky o tloušťce 0,6 - 0,8 mm 

nanesením a následujícím spékáním niklového prachu speciálních vlastností v ochranné 

vodíkové atmosféře na kovovou síťku nebo na perforovaný plech. Takto vytvořená vodivá 

deska obsahuje nejméně 80 % pórů komunikujících s povrchem. Do pórů se vmísí roztok solí 

kovů aktivních látek, které se chemickým nebo elektrochemickým procesem převedou  

na nerozpustné elektrochemicky aktivní elektrodové hmoty. 

Výhody a nevýhody: Výhodou těchto elektrod je jejich skvělá elektronová vodivost, 

dokonalý kontakt elektrochemicky aktivních látek s vodivou substancí a dobrá mechanická 

pevnost. Za nedostatky těchto elektrod je vysoká cena a malý obsah elektrochemicky 

aktivních látek, tedy niţší kapacitu vztaţenou na jednotku hmotnosti nebo objemu.  

5.1.5 Proces nabíjení 

Nabíjecí proces znovu obnovuje schopnosti baterií, přičemţ kapacita je ovlivněna 

proudem, teplotou okolí a časem. Základní princip je, ţe zvýšení nabíjecího proudu čí napětí 

při stejné teplotě okolí vyvolá zvýšení potenciálu na obou elektrodách. Kdyţ je baterie plně 

nabitá, je dosaţeno maximálního napětí, ale pokud je jiţ přebitá, nastane nepatrný pokles 

napětí. To je důsledkem zvýšení teploty kvůli exotermické kyslíkové rekombinační reakci.  
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Obrázek 5.: Nabíjecí charakteristiky NiCd akumulátorů[15] 

5.1.6 Proces vybíjení 

U běţných NiCd akumulátorů je zbytkové napětí přibliţně 1,2 V pří kapacitě 20 %. 

Tato hodnota je ovlivněna vybíjecím proudem a teplotou okolí. Je všeobecně známo, ţe napětí 

s klesající teplotou klesá. Tedy zbytkové napětí je přímo úměrné teplotě okolí. To je dáno tím, 

ţe baterie pracují s tekutým elektrolytem, v němţ ionty mají při niţší teplotě niţší 

pohyblivost. Pokud jsou však baterie příliš vybity (na niţší hodnotu neţ 1 V, hodnota se blíţí 

k 0 V), můţe dojít k obrácení polarity, a tedy ke sníţení ţivotnosti baterií. Stane-li se to,  

v baterii se vyčerpá veškerý aktivní materiál a v záporné elektrodě dojde ke kyslíkové 

generaci. Tento jev můţe mít stejné následky jako u přebití, to znamená nebezpečně zvýšený 

tlak uvnitř baterií. Proto se doporučuje při vybíjení nepoklesnout pod hodnotu 1 V/článek.  

 

Obrázek 6.: Vybíjecí charakteristiky[15] 

5.1.7 Skladovatelnost: 

Články se skladují nejlépe ve vybitém stavu, při teplotě +5 aţ +25 °C. Před pouţitím 

po dlouhodobém uskladnění je nutno provést 2 aţ 3 nabíjecí cykly, aby se aktivní hmoty 

uvedly do plného provozu. Vzhledem k samovybíjení je lepší články, které často 

nepouţíváme (např. v elektrickém ručním nářadí.) nabíjet aţ před pouţitím [6].  
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5.2 Nickel-metal-hydride (NiMH) 

Výzkum NiMH začal v roce 1967, nicméně nestabilita metal-hydridové baterie vedla 

vědce k rozvoji NIH baterie. Dnes je NIH pouţívána především v satelitech. Nové hydridové 

slitiny objevené v roce 1980 nabídly lepší stabilitu a rozvoj NiMH. Dnes,  NiMH poskytují  

aţ 40 procent vyšší specifické energie neţ standardní NiCD, ale hlavní rozhodující výhodou 

je absence toxických kovů. Výhody NiMH jsou působivé. Od roku 1991, se specifická 

energie zdvojnásobila a ţivotnost baterie byla prodlouţena. Baterie se vyuţívá pro elektrické 

hnací ústrojí ve vozidlech a musí splňovat některé z nejnáročnějších úkolů. NiMH má dvě 

hlavní výhody oproti Li-ion. Jedná se o cenu a bezpečnost.NiMH má také vysokou 

samovybíjení energii a ztrácí 20 procent své kapacity během prvních 24 hodin a 10 procent  

za měsíc poté. Úprava hydridového materiálu sniţuje samovybíjení a také sniţuje korozi 

slitiny [5]. Na obr. 6 je zobrazené schéma NiMH baterie. 

 

Obrázek 7.: Schéma Nickel-metal-hydridových akumulátorů[12] 

Výhody NiMH baterií 

 Má o 30 aţ 40 procent vyšší kapacitu, neţ je u standardních NiCd 

 Jednoduché skladování a přeprava. 

 Šetrné k ţivotnímu prostředí, obsahuje pouze mírné toxiny. 

 Obsah niklu vytváří ziskovější recyklaci. 

Nevýhody NiMH baterií 
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 Limitovaná ţivotnost; hluboké vybití sniţuje ţivotnost. 

 Špatně absorbuje přebíjení, dobíjení musí být udrţována na nízké úrovni. 

 Vysoké samovybíjení, chemické přísady sniţují samovybíjení na úkor kapacity. 

 Sniţuje výkon při zvýšených teplotách u skladování; měly by být skladovány  

na chladném místě. 

5.2.1 Chemická reakce 

Úspěch této technologie vychází z prvků vzácných zemin, které tvoří vodíkově 

poutavé slitiny. Tyto slitiny, známé jako Misch kovy, jsou pouţity jako záporná elektroda  

a dále přispívají k vysoké koncentraci energií. To zvyšuje kapacitu v kladné elektrodě. Tento 

jev má za následek vyšší kapacitu a delší ţivotnost neţ NiCd baterie. Chemické reakce 

probíhající uvnitř baterie jsou velmi podobné bateriím NiCd. Reakce na kladné elektrodě 

probíhá úplně stejně, protoţe i zde je kladná elektroda tvořena niklem. Na záporné elektrodě 

dochází k reakci slitiny kovů s vodou a nabitou částicí, přičemţ se vytvoří hydroxid slitiny  

a hydroxidová skupina; při vybíjení samozřejmě naopak. Částečné i celkové reakce  

jsou uvedeny na obr. 7.                                         

                                                                           

Kladná elektroda          NiOOH +   H2O +  e
- 
  Vybíjení  

  
Ni(OH)2   +   OH

-
        

 

Záporná elektroda        MH       +
 
 OH

-
             Vybíjení  

  
    M  + H2O  + e

- 
                       

Celková reakce             NiOOH  + MH            Vybíjení  
 
 Ni(OH)2      +   M                             

Nabíjení probíhá opačným směrem. 

5.2.2 Proces nabíjení  

Samotný proces nabíjení je velmi podobný NiCd akumulátorům, ale tyto baterie 

nemají charakteristický nárůst a pokles napětí při dosaţení 100 % kapacity. Jak je vidět  

na obr. 8, minimální nárůst zde existuje, ale oproti NiCd akumulátorům je zanedbatelný.  

U nabíjení je nezbytné si zvolit vhodnou teplotu, vybrat co nejlepší nabíjecí charakteristiku  

a hlavně hlídat teplotu, protoţe nabíjení je reakce exotermická. U těchto baterií je nutné dávat 

si velký pozor na přebití, protoţe k němu můţe dojít velmi snadno. I kdyţ jsou tyto 

akumulátory navrţeny s kyslíkovým rekombinačním mechanismem, který zpomalí 

nahromadění tlaku při přebití, má přebití vliv na chemickou reakci v kladné elektrodě,  

kde přestane reagovat hydroxid nikelnatý s hydroxidovou skupinou a začne se vytvářet kyslík. 



- 18 - 
 

Tento kyslík poté míří k záporné elektrodě, kde reaguje s vodíkem na vodu. Pokud  

je generace kyslíku rychlejší neţ reakce s vodíkem, vznikne v baterii nadměrný kyslíkový 

tlak. Tento tlak můţe mít za následek únik kyslíku bezpečnostním otvorem. To znamená 

sníţení kapacity a doby ţivota akumulátorů. 

 

Obrázek 8.: Nabíjecí charakteristika[15] 

 

5.2.3 Proces vybíjení 

Vybíjení závisí na hodně faktorech. Tyto faktory zahrnují kapacitu, napětí, vybíjecí 

rychlost, vnitřní odpor a teplotu.  Návrháři se nejvíce zajímali, jak dlouho bude baterie 

schopna dodávat energii danému zařízení s konstantním odběrem. Zjistili, ţe čas je přímo 

úměrný kapacitě a vybíjecí rychlosti, přičemţ kapacita je dána konstantním vybíjecím 

proudem za čas, neţ se baterie dostane na koncové napětí. Při vybíjení dochází  

k endotermickým reakcím, a proto je vhodné udrţovat nejlépe pokojovou teplotu. To souvisí  

i se skladováním, neboť NiMH mají velkou samo vybíjecí rychlost, a proto se doporučuje 

skladovat tyto baterie při teplotách blízkých 0 °C. 

 

Obrázek 9.: Vybíjecí charakteristika[15] 
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5.2.4 Skladovatelnost 

NiMH akumulátorů je moţné skladovat v nabitém i vybitém stavu, aspoň třikrát za rok 

je nutné je několikrát nabít a vybít. Při zanedbání údrţby můţe dojít vlivem chemických 

reakcí k znehodnocení elektrod akumulátoru a k nevratné ztrátě kapacity. 

 

Obrázek 10.: Skladovací charakteristika[15] 
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6. Lithiové články 

Významným pokrokem v oblasti ukládání elektrické energie bylo vyvinutí bezpečných 

lithiových akumulátorů. Lithium jako prvek s vysokou hodnotou elektrochemického 

potenciálu je předmětem zájmu vývojových pracovníků pro vývoj primárních i sekundárních 

článků jiţ přes padesát let. Problémy s pouţitím kovového lithia v praxi vyplývají z jeho 

mimořádné oxidační aktivity. Při styku lithia se vzdušným kyslíkem dochází k hoření, které 

podle vlastností okolí můţe mít aţ charakter výbuchu. Tuto nepříjemnou vlastnost je moţné 

eliminovat buď důslednou ochranou povrchu, nebo pouţitím méně aktivních sloučenin lithia. 

V současnosti jsou nejvíce rozšířené akumulátory lithium-iontové a lithium-polymerové  

s ampérhodinovými kapacitami do 2 aţ 4 A·h. Jejich pouţití je typické pro mobilní telefony, 

kamery, notebooky, vysílačky a v poslední době i pro ruční nářadí. Při průměrné velikosti 

vybíjecího napětí 3,2 V je k dispozici energie 6 aţ 13 W·h.   

6.1 Princip Lithiových článků 

Materiály běţně pouţívané jako aktivní hmoty kladné elektrody jsou dnes LiCoO2, 

LixMn2O4, LiNiO2 aLiV2O5,popř. i další. Elektrochemické procesy probíhající při nabíjení 

a vybíjení lze zjednodušeně vyjádřit následujícími rovnicemi: 

Děje na kladné elektrodě       2 LixMO2 + Li
+
 + e

-
     Vybíjení  

  
 2 Lix+0,5 MO2 

kde M můţe být některý z kovů tvořících aktivní sloučeninu kladné elektrody. 

Děje na záporné elektrodě     LiyCz       Vybíjení  
  
 Liy-1Cz + Li

+
 + e

- 

Nabíjení probíhá opačným směrem. 

Jako elektrolyt je v největší míře pouţíván LiPF6 rozpuštěný v nepolárním 

rozpouštědle. 

6.2 Li-ion baterie 

Lithium-iontové (Li-ion) baterie patří v současné době mezi jedny z nejpopulárnějších 

zdrojů energie a to v přenosných zařízeních obvyklé spotřební elektroniky. Li-ion baterie  

se vyznačují vysokým napětím článků okolo 3,7 V a také vysokou měrnou energii 150 

Wh/kg. Li-ion baterie nemají zásadní nevýhody avšak právě proto musíme počítat s vyšší 

cenou a nízkou odolnosti vůči přebíjení.  

Baterie se dodávají v prizmatickém (Obr. 11) nebo ve spirálovém (Obr. 12) provedení. 
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Obrázek 11.: Schéma prizmatického Li – ion článku [13] 

 

 

Elektrody těchto článků jsou velice tenké (přibliţně 200 µm). A jsou vytvořeny z tzv. 

interkalačních sloučenin (to jsou sloučeniny, které mohou do své krystalové mříţky přijmout 

cizí atom nebo molekulu, nejčastěji to bývá lithium). 

Kaţdá Li-ion baterie se skládá ze tří částí: kladné, záporné elektrody a iontově 

vodivého elektrolytu. 

 

Obrázek 12.: Schéma spirálového Li-ion článku [13] 
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Li-ion baterie jsou sloţené z článků, které pouţívají lithiovou interkalaci sloţenou  

z materiálů pro kladné a záporné elektrody. V baterii probíhá cyklace, ionty lithia 

(Li+)přecházejí mezi pozitivními a negativními elektrodami. Záleţí, zda se jedná o nabíjení  

či vybíjení. Pro kladnou elektrodu se jako nejčastěji pouţívá materiál oxid kovu s vrstevnatou 

strukturou, takovou jako oxid lithia a kobaltu (LiCoO2) známý jako kobaltitan lithný nebo  

materiál s tunelovou strukturou, například jako oxid lithia a manganu (LiMn2O4) obsaţený 

na příslušném kolektoru, který pokrývá hliníková fólie. Pro zápornou elektrodu se nejvíce 

pouţívá grafit (uhlík), nebo také vícevrstvý materiál, opět nanesen na kolektoru. V nabíjecím 

a vybíjecím procesu, ionty lithia jsou vloţené nebo vytáhnuté od intersticiálního (vsunutého) 

prostoru mezi atomovými vrstvami uvnitř aktivních materiálů[1]. 

Jak jiţ bylo uvedeno, jako základní materiál pro zápornou elektrodu se nejčastěji 

pouţívá vrstevnatá struktura grafitu a pro kladnou elektrodu vrstevnatá struktura oxidu lithia  

a kobaltu LiCoO2, následně kobalt můţou například substituovat jiné látky. Oba 2 uvedené 

materiály jsou na následujícím obr. 13. 

 

Obrázek 13.: Vlevo vrstevnatá struktura grafitu a vpravo vrstevnatá struktura LiCoO2[14] 

 

Výhody Li-ion baterií 

 Můţe být vyrobena v různých tvarech. 

 Velmi vysoká hustota energie – 200 Wh/kg, 530 Wh/l – třikrát vyšší hodnota  

neţ starší typy jako Ni-MH. 

 Tím pádem můţeme mít baterii s relativně vysokou kapacitou a malým objemem  

a hmotností. 

 Téměř ţádné samovybíjení (do 5 %). 

 Nemá paměťový efekt. 



- 23 - 
 

 Vysoké nominální napětí: 3,7 V 

 Ţivotnost 500–2000 nabíjecích cyklů. 

 

Kdyţ se podíváme, čím jsou napájeny prakticky všechny nové elektronické přístroje 

(kamery, mobilní telefony, notebooky) jsou to dnes výhradně Li-ion akumulátory. Jejich 

přednosti jsou nesporné[9]. 

Nevýhody Li-ion baterií 

 Baterie stárne, tedy ztrácí maximální kapacitu nehledě na to, jestli je nebo není 

pouţívána (jiţ od výroby). Rychlost tohoto stárnutí se zvyšuje s vyšší teplotou, vyšším 

stavem nabití, a vyšším vybíjecím proudem/zatíţením. 

 Nebezpečí výbuchu nebo vznícení při nesprávném pouţívání. 

 Nelze snadno koupit pouze články bez čipu, tím pádem jsou draţší. 

 Vadí jí úplné vybití. Kdyţ se dostane pod napětí 2,8 V, je velmi těţké ji znovu 

„oţivit“. 

 Proto baterie, která je dlouhou dobu ponechána vybitá, můţe „zemřít“ (sama se vybít 

pod přípustnou hodnotu). 

 Vyšší cena. 

 

Nevýhoda Li-ion baterií je ţe přestanou pracovat, kdyţ se vybijí pod 2 V anebo 

naopak, kdyţ se přebijí. Poté uţ nemohou probíhat chemické procesy, jaké jsou poţadovány. 

Li-ion baterie typicky pouţívají hlavní obvody a mechanicky odpojují zařízení poskytující 

ochranu před úplným vybitím, přebitím nebo přes teplotní stavy, coţ má zamezit  

jiţ zmíněnému přebití nebo totálnímu vybití[9]. 

Obecné charakteristiky Li-ion baterií jsou uvedeny v tabulce 1. Jak jiţ bylo uvedeno 

výše, kromě těchto vlastností mají Li-ion baterie ţivotnost kolem 5 let a pokud nebude 

uţivatelovi vadit, ţe baterie bude mít po 1000 cyklech menší kapacitu, můţe se dostat  

aţ na 20 000 cyklů ovšem při menší kapacitě. 

Tab. 1: Vlastnosti Li-ion akumulátorů 
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Tabulka 1 

 

 

 

Prodloužení životnosti. 

 Nenechávat zbytečně dlouho plně nabité nebo úplné vybité baterie stát. 

 Také je neudrţujte stále při 100% nabití. Při 40% nabití je ţivotnost zhruba 3x 

delší[1]. 

 Nevybíjejte do úplného vybití. (tzn., kdyţ zařízení hlásí vybitou baterii, nesnaţte  

se ji zbytečně dále vybíjet) Je mnohem lepší ji dvakrát vybít na 50 % neţ jednou  

na 0 %. 

 Optimálně skladujte záloţní baterii v chladu (ne v mrazu, oproti 25 °C prodlouţíte 

ţivotnost přibliţně 2x). 

 Preferujte málo hřející zařízení (jako notebook a mobil) a nenechávejte je v horkém 

autě. 

 Kupujte „čerstvé“ baterie [8]. 

6.2.1 Proces nabíjení 

Typický průběh nabíjení článku Li-ion je na obr. 13 a platí pro nabíjení proudem 1 C. 

Z obrázku je zřejmé, ţe se článek nabíjí velmi rychle. V první fázi se článek nabíjí proudem 

tak dlouho dokud, napětí na článku nedosáhne konečného nabíjecího napětí. Nabíjecí proud 

nemusí být konstantní, stačí kdyţ, nepřekročí maximální nabíjecí proud. V okamţiku,  

kdy napětí článku dosáhne konečného nabíjecího napětí, je článek nabit přibliţně na 70 % 

jestliţe, byl předtím téměř vybit. Byl-li článek vybit jen částečně, je v tomto okamţiku jeho 

náboj větší. Také při nabíjení menším proudem bude v okamţiku dosaţení konečného napětí 

náboj článku větší, nabíjení však trvá pochopitelně déle. 
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V druhé fázi se článek nabíjí konstantním napětím a nabíjecí proud se postupně zmenšuje. 

Článek povaţujeme za nabitý, pokud nabíjecí proud poklesne na zlomek původního 

nabíjecího proudu, většinou asi o 0,05 C. Nabíjecí proud se postupně zmenší aţ k nule.  

To je výhoda, protoţe nehrozí přebití článku. Dobu nabíjení nemusíme hlídat a článek můţe 

být v nabíječce libovolně dlouho.  

 

Obrázek 14.: Průběh napětí a proudu při nabíjení akumulátoru Li-ion 

6.2.2 Proces vybíjení  
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V praxi se můţete setkat se dvěma typy Li-ion akumulátorů, které se liší provedením 

záporné elektrody (u akumulátorů je to anoda). V obou případech je to uhlík, v prvém jako 

„koks“ v druhém ve formě grafitu. Tyto akumulátory se liší tvarem vybíjecí křivky zobrazené 

na obr. 14, nabíjecím napětím a napětím, při kterém je třeba ukončit vybíjení.  

 

Obrázek 15.: Typická vybíjecí charakteristika akumulátoru Li-ion 

 

6.3 Srovnání jednotlivých typů akumulátorů  

Srovnání jednotlivých typů akumulátorů vyjadřuje tabulka 2. 
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Tabulka 2 
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7. Praktická část bakalářské práce 

Praktická část bakalářské práce se zabývá měřením nabíjecích a vybíjecích 

charakteristik lithium-iontových a olověných baterii. Poté následným vypočtením účinnosti 

jednotlivých baterií a jejich porovnáním. 

7.1 Nabíjecí charakteristiky Olověných (Pb) baterií 

K měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik olověných baterii je třeba pouţít zdroj, 

na který se připojí olověná baterie. Přiváděný proud na olověnou baterii je 1 ampér, tudíţ  

se jedná o dlouhé nabíjení. Měření probíhalo za pokojové teploty. Dále je baterie připojena 

k počítači tak, aby bylo moţné sledovat její průběhy nabíjení a vybíjení. Pro zobrazování 

průběhu proudu, napětí a výkonu akumulátoru je pouţit program Matlab. Matlab  

je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, 

simulace, měření a zpracování signálů a návrhy řídicích a komunikačních systémů. Všechny 

průběhy měření se ukládaly průběţně do počítače. Pro získání grafů z MATLABU bylo třeba 

vypsat krátký programový kód. 

Měření bylo prováděno na: 

Měřící kartě firmy National Instruments do slotu PCI je poměrně výkonným zařízením 

jak pro snímání, či měření analogových nebo binárních elektrických signálů, tak i pro 

generování takových signálů. 

Na úrovni softwaru je karta schopna spolupracovat s operačním systémem Windows a 

s prostředími Matlab a LabVIEW [21, 24]. 

Technická specifikace: 

 16 – bit, 250 ks/s, 16 analogových vstupů s 37 – pin D-Sub 

 dva 16 – bitové analogové výstupy (833 ks/s) 

 10 digitálních I/O linek, 32 – bitové čítače, digitální spouštění 

 korelované DIO (2 linky, 1 MHz) 

 37 – pin D – Sub konektor 

 Ovládače NI – DAQmx a software NI LabVIEWSignalExpress 

Tato měřící karta je po instalaci driverů nativně podporována programem Matlab. Za 

pouţití nástavby Simulink lze pak snímaná data ukládat do PC (paměť RAM, trojrozměrná 

matice) a podrobit dalšímu zpracování. Na obrázku 7. je pohled na I/O interface karty.  
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Praktické měření bylo zapojeno dle schématu na obrázku č. 16. 

 

Obrázek 16.: Schéma zapojeni praktického měření 

U  baterie je měřené napětí na baterii. 

I vyb. Je vybíjecí proud. 

R1 je vybíjecí odpor, který je sloţen ze zatěţovacího odporu a odporu vedení. 

Vybíjecí proud není konstantní, ale mění se v závislosti na napětí baterie. Odpor R1 

který se skládá ze zatěţovacího odporu a odporu vedení můţeme povaţovat za konstantní. 

Jako zatěţovací odpor byl pouţit odporový drát na keramickém tělese, který je vzhledem 

k nízkému zatěţovacímu proudu teplotně stálý. Zobrazení zatěţovacího odporu je na obrázku 

č. 17. 

 

Obrázek 17.: Zatěžovací odpor 

 

 



- 30 - 
 

Pří měření vybíjecích charakteristik baterií byly pouţity tyto odpory: 

Pro vybíjení Li-ion baterií: Vybíjecí odpor 1.55 ohmů. 

Pro vybíjení olověné baterie: Vybíjecí odpor 12.32 ohmů. 

Na obrázku č. 18 je vyobrazen průběh napětí při nabíjení. Z grafu je patrný vzestup 

napětí při zapojení baterie do obvodu a postupem  nabíjení vidíme uţ jen mírný konstantní 

růst napětí. 

 

 

Obrázek 18.: Průběh napětí při nabíjení na olověném akumulátoru u měření č. 1 

 

Konečný průběh nabíjení je zobrazen na obr. č. 19 Jedná se o výkonový průběh. Graf 

zobrazuje, kolik bylo dodáno energie do baterie při nabíjení. Výkonový průběh je tvořen 

součtem napěťového a proudového průběhu. U grafu byly pouţity všechny vzorky bez filtru. 
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Obrázek 19.: Průběh dodávaného výkonu při nabíjení olověného akumulátoru u měření č. 1 

Následující grafy nám zobrazují vybíjení olověné baterie a její napěťové, proudové a 

výkonové průběhy. Obr. č. 20 zachycuje napětí při vybíjení olověné baterie. 

 

Obrázek 20.: Průběh napětí při vybíjení na olověném akumulátoru u měření č. 2 

 

  Výkonová charakteristika je tvořena součinem napětí a proudu při vybíjeni a je 

zobrazena na obr. č. 21. 
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Obrázek 21.: Průběh výkonu při vybíjení olověného akumulátoru u měření č. 2 

 

Výpočet účinnosti z naměřených hodnot olověného akumulátoru  

Výpočet účinnosti olověné baterie.  

 

𝜂 =
𝑃

𝑃0
     (1) 

Nabíjecí výkon olověné baterie u měření č. 1 = 12,914 Wh. 

Vybíjecí výkon olověné baterie u měření č. 2 = 6,0974 Wh. 

 

𝜂 =
6,0974

12,914 
= 0,47  

 

 Z naměřených hodnot olověného akumulátoru při praktickém měření je vypočtena 

účinnost akumulátoru, která je 47%. 

7.2 Nabíjecí charakteristiky Li-ion baterií 

Měření Li-ion baterií probíhá za stejných podmínek jako u baterií olověných. 

Graf průběhu na obr. č. 20 nám znázorňuje napětí při nabíjení. 
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Obrázek 22.: Průběh napětí při nabíjení na lithium-iontovém akumulátoru u měření č. 3 

Výkonová charakteristika je dána součinem proudu a napětí a zobrazuje velikost 

dodaného výkonu do baterie zhruba 0.1 Wh. Tato charakteristika je zobrazena grafem na obr. 

23. 

 

Obrázek 23.: Průběh dodávaného výkonu při nabíjení lithium-iontovém akumulátoru u měření č. 3 

Následující dva grafy představují vybíjení li-ion baterií. Po připojení baterie do 

obvodu můţeme vidět prudký pokles napětí z 4.2V na 3.9V, který je tvořen úbytkem napětí 

na vnitřním odporu akumulátoru procházejícím proudem. Z velikosti poklesu je moţné 
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usuzovat,  ţe akumulátory nebyly nové,  protoţe na nových bateriích by byl úbytek v řádech 

desetin voltu. Poté se baterie pomalu vybíjí bez větších výkyvů. 

 

Obrázek 24.: Průběh napětí při vybíjení na lithium-iontovém akumulátoru u měření č. 4 

Průběh výkonu při vybíjení je téměř identický s průběhem napětí při vybíjení. Po 

připojení baterie na zátěţ ihned klesne energie z 11.5Wh na 10.3Wh, poté se uţ bez větších 

výkyvů vybíjí, aţ do vybitého stavu. Výkonová charakteristika je zobrazena na obr. č. 25. 

 

Obrázek 25.: Průběh výkonu při vybíjení na lithium-iontovém akumulátoru u měření č. 4 

Výpočet účinnosti z naměřených hodnot lithium-iontového akumulátoru  
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1. Výpočet účinnosti lithium-iontového akumulátoru. 

 

𝜂 =
𝑃

𝑃0
     (1) 

Nabíjecí výkon lithium-iontové baterie u měření č. 3 = 10,7483 Wh. 

Vybíjecí výkon lithium-iontové baterie u měření č. 4 = 8,2071 Wh. 

 

𝜂 =
8,2071

10,7483 
= 0,76  

 Z naměřených hodnot lithium-iontového akumulátoru při praktickém měření  

je vypočtena účinnost akumulátoru, která je 76%. Tato účinnost odpovídá standardní 

účinnosti lithium-iontových akumulátorů. 

Měření č. 5 je rychlé nabíjení lithium-iontového akumulátoru s dodávaným proudem 5 

ampérů. Průběh napětí při rychlém nabíjení je zobrazen na obr. č. 26. Napětí stoupá 

především zezačátku nabíjení, ke konci je spíše konstantní a baterie se jiţ příliš nenabíjí. 

 

Obrázek 26.: Průběh napětí při nabíjení na lithium-iontovém akumulátoru u měření č. 5 

 

Výkon udává velikost dodané energie do akumulátoru. A je zobrazen na obrázku č. 27. 
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Obrázek 27.: Průběh dodávaného výkonu při nabíjení lithium-iontovém akumulátoru u měření č. 5 

 

Baterie se pozvolna vybijí, aţ do určité kritické hodnoty cca 3V, kde nabere rychlý 

spád a rychle se dostane do vybitého stavu. 

 

Obrázek 28.: Průběh napětí při vybíjení na lithium-iontovém akumulátoru u měření č. 6 
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Výkonová charakteristika je téměř identická s charakteristikou napěťovou. Baterie 

dodává pozvolna energii do zátěţe, aţ dorazí na kritickou hranici, kde se během pár okamţiku 

rychle vybije a dodá veškerou energii zátěţi. 

 

Obrázek 29.: Průběh výkonu při vybíjení na lithium-iontovém akumulátoru u měření č. 6 

Výpočet účinnosti z naměřených hodnot lithium-iontového akumulátoru  

2. Výpočet účinnosti lithium-iontového akumulátoru. 

 

𝜂 =
𝑃

𝑃0
     (1) 

Nabíjecí výkon lithium-iontové baterie u měření č. 5 = 18,8239 Wh. 

Vybíjecí výkon lithium-iontové baterie u měření č. 6 = 12,4364 Wh. 

 

𝜂 =
12,4364

18,8239 
= 0,66  

 Z naměřených hodnot lithium-iontového akumulátoru při rychlém nabíjení a vybíjení 

v praktickém měření je vypočtena účinnost akumulátoru, která je 66%. Tato účinnost 

odpovídá standardní účinnosti lithium-iontových akumulátorů při rychlém nabíjení. 
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8. Závěr 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá moderními typy sekundárních článků a jejich 

V/A charakteristikami. 

 První částí této bakalářské práce bylo prostudování literatury moderními typy 

sekundárních článků, coţ je podrobně popsáno v teoretické části.  

V práci jsou charakterizovány olověné, nikl-kadmiové, nikl-metal-hydridové  

a lithium-iontové akumulátory.  

Praktickým bodem tohoto projektu bylo měření nabíjecích a vybíjecích V/A 

charakteristik olověných a lithium-iontových baterií. Jejich následné porovnání výkonových 

charakteristik a vypočtení jejich účinnosti z naměřených hodnot. 

Na základě napětí akumulátoru lze odhadovat jeho zbylou kapacitu. Avšak problém  

je v tom, ţe zbylá kapacita se dá odhadnout pouze v případě konstantního odběru v průběhu 

vybíjení akumulátoru. Při odpojení zátěţe automaticky stoupne napětí na akumulátoru  

a tím znehodnotí odhad zbylé kapacity. U li-ion je situace o trochu lepší, protoţe se napětí na 

něm při menších zatěţovacích proudech příliš nemění a odhad zbylé kapacity je tedy 

přesnější, nicméně jediným spolehlivým ukazatelem na zbytkovou energii akumulátoru je 

pouţití specializovaných elektronických obvodů označovaných společným názvem „fuel 

gauge“. 

Praktickým měřením bylo zjištěno, ţe olověné baterie mají horší účinnost při nabíjení 

neţ lithium-iontové baterie. U olověného akumulátoru byla naměřena účinnost přeměnou 

elektrické energie na chemickou 47% a u li-ion akumulátoru byla naměřena účinnost při 

pomalém nabíjení 76%. Dále byl v praktické části testován vliv rychlosti nabíjení na 

efektivitu přeměny elektrické energie na chemickou energii. Z výsledku je patrné, ţe při 

pomalém nabíjení byla účinnost akumulátoru podstatně vyšší neţ u rychlého nabíjení. 

Naměřené napěťové charakteristiky akumulátoru jsou typické a dobře korespondují 

s teoretickými průběhy běţně udávanými výrobcem. 

Závěrem lze říci, ţe vytyčené výsledky bakalářské práce byly splněny a byly tedy 

získány potřebné informace, ohledně účinnosti moderních typů sekundárních článků a odhadu 

zbylé kapacity akumulátoru. 
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