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Anotace (Abstrakt) 

Diplomová práce se zabývá elektrochemickou impedanční spektroskopií. Tato 

pokročilá diagnostická metoda je používána pro diagnostiku širokého spektra 

elektrochemických procesů včetně elektrochemických zdrojů, o kterých dokáže 

poskytnout velmi podrobné informace. Cílem práce je seznámit se s touto metodou 

v souvislosti s diagnostikou elektrochemických zdrojů. V rámci práce je popsán návrh 

obvodu pro měření zvoleného typu článků, jeho realizace v praxi a následně provedené 

reálné měření na vybrané skupině článků. Diagnostická metoda byla úspěšně aplikována 

a bylo provedeno vícero měření. Na základě měření byla skupina článků rozdělena do 

jednotlivých skupin dle zvoleného kritéria. Následně bylo provedeno vyhodnocení 

kvality návrhu obvodu, byly popsány některé problémy a jejich řešení a byly 

zformulovány podněty pro další zlepšení a optimalizaci při aplikaci metody.  

Klíčová slova 

 EIS, elektrochemická impedanční spektroskopie, elektrochemický zdroj, 

primární článek, sekundární článek, diagnostika, měření, baterie, akumulátor. 

Annotation (Abstract) 

The master thesis is focused on electrochemical impedance spectroscopy. This 

advanced diagnostic method is used to examine a wide range of electrochemical 

processes, including electrochemical sources, for which it can provide valuable and 

detailed information. The aim of this thesis is to get acquainted with this method in 

connection with diagnostics of electrochemical sources. In the course of the work a 

circuit for measuring of selected type of cells was designed, which was realized in 

practice and real measurements were done on a selected group of cells. The diagnostic 

method has been successfully applied and several measurements have been performed. 

Based on the measurements, the group of cells was divided into individual groups 

according to the selected criterion. Subsequently, the design quality of the circuit was 

evaluated, some problems and their solutions were described and suggestions were 

formulated for further improvement and optimization of the method application. 

Key words 

EIS, electrochemical Impedance Spectroscopy, Electrochemical Source, Primary 

Cell, Secondary Cell, Diagnostics, Measurement, Battery, Accumulator.  
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Úvod 

Žijeme ve světě, který bychom si bez elektrochemických zdrojů nedokázali 

představit. Slouží nám v nesčetně aplikacích různé důležitosti. Vzhledem k relativně 

krátké životnosti těchto zdrojů je kromě recyklace a udržitelnosti velmi relevantní 

otázka diagnostiky. Je důležité optimalizovat dobu do vyřazení zdroje resp. zajistit, aby 

nebyl vyřazen zbytečně brzy, často preventivně. Ve většině aplikací je důležité 

diagnostikovat zvlášť každý článek (nebo paralelní skupinu), aby nebyla zbytečně 

vyřazena celá baterie kvůli jednomu vadnému článku. Neméně důležité je také znát 

detailní parametry článku při vývoji a rozhodování který článek bude do aplikace 

nasazen. Pro všechny tři i další případy je potřebný detailní a efektivní diagnostický 

nástroj a právě elektrochemická impedanční spektroskopie je jedna z nejefektivnějších 

takových nástrojů současnosti. Vzhledem ke své komplexnosti však není příliš rozšířená 

a většinou se její využití omezuje na laboratorní prostředí. Rád bych se s touto metodou 

blíže seznámil a aplikoval ji v praxi. Zároveň bych rád provedl měření na současných 

sekundárních zdrojích, konkrétně na cylindrických článcích na bázi lithia. 

 

Cíl práce 

Cílem práce je seznámit se s diagnostickou metodou elektrochemická impedanční 

spektroskopie v souvislosti s diagnostikou elektrochemických zdrojů. Navrhnout obvod 

pro měření zvoleného typu článků, ten realizovat v praxi a provést reálné měření na 

vybrané skupině článků. Mým osobním cílem je blíže se touto metodou zabývat 

v souvislosti s Li-ion články, které jsou dnes nejrozšířenější technologií v oblasti 

konvenčních aplikací.  
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1. Základní principy elektrochemické 

impedanční spektroskopie 

 

1.1 Obecný princip a charakteristika elektrochemické 

impedanční spektroskopie 

Elektrochemická impedanční spektroskopie je měřící metoda experimentálního 

charakteru, kterou lze určovat elektrické vlastnosti elektrochemického systému. 

Metoda se využívá především k měření elektrochemických vlastností na rozhraní 

dvou kovů v daném prostředí, typicky při studiu koroze a materiálové kompatibility. 

S úspěchem však nachází uplatnění i pro studium elektrochemických zdrojů. 

Princip metody spočívá v aplikaci periodického signálu sinusového charakteru 

na zkoumaný elektrochemický systém a následném měření odezvy systému na daný 

signál. [1] Měření je opakováno v iteracích za postupné změny frekvence tak, aby 

bylo sérií měření pokryto celé dané spektrum. Měření je možné provádět v širokém 

rozsahu frekvencí (10
6
–10

-6
 Hz), čímž je možné vyhodnocovat celou řadu 

elektrochemických dějů. V závislosti na charakteru děje, který je předmětem studia 

může být výhodné měřit jen vybranou část spektra. [2] 

Z každé odezvy systému na přivedený signál je možné určit komplexní 

impedanci Z v závislosti na dané frekvenci. Tyto dílčí výsledky souhrnně tvoří 

impedanční spektrum, které je výstupem měření. 

Impedanční spektrum je možné pro účely interpretace vyjádřit graficky. 

Závislost impedance a fáze na frekvenci se obvykle vynášejí do semilogaritmického 

Bodeho diagramu jako dvě samostatné veličiny. Impedanční spektrum je také možné 

vyjádřit v komplexní rovině do Nyquistova diagramu jako závislost imaginární 

složky impedance na složce reálné. Příklad takového zobrazení je uveden níže viz 

Obrázek  č. 1. 
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Obrázek č. 1 – Elektrochemická impedanční spektroskopie 

 

Naměřené impedanční spektrum lze také aproximovat vhodným modelem a 

získat tak konkrétní hodnoty zvoleného náhradního obvodu. [1] [2] Tomuto postupu 

se blíže věnuji v následující podkapitole. 

V oblasti elektrochemických zdrojů má naměřené impedanční spektrum velkou 

vypovídající hodnotu. Lze jej využít k vyhodnocování stárnutí baterie (dále jen jako 

SOH – „State of health“) na základě změny impedančního spektra během doby 

životnosti článku. Vzhledem k tomu, že charakteristická frekvence důležitých 

elektrochemických dějů v článku je navzájem různá, lze na základě hlubší analýzy 

vyhodnocovat dílčí elektrochemické jevy odehrávající se na anodě, katodě či SEI 

vrstvě. [2] 

Na základě elektrochemické impedanční spektroskopie není možné přímým 

způsobem změřit aktuální úroveň nabití článku (dále jen jako SOC – „State of 

charge“), ani údaje o kapacitě resp. maximální energii, kterou článek dokáže 

pojmout. Je však důležité zmínit, že v mnoha aplikacích zbylá kapacita není klíčová 

a jako hlavní kritérium pro posuzování kvality zdroje je brána impedance, resp. 

vnitřní odpor článku. Typickým příkladem takovýchto aplikací jsou startovací 

baterie, baterie pro vykrývání výkonových špiček v rozvodné síti nebo baterie 

v hybridních vozidlech. Parametr SOC je ale možné změřit nepřímo z napětí, známe-

li vybíjecí charakteristiku článku a celkový proud protékající článkem (mimo 

aparaturu EIS), avšak toto měření znesnadňuje plochá vybíjecí křivka současných 

moderních článků. 
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Důležitý benefit této metody také spočívá v tom, že měřený článek nebo baterii 

není vždy nutné odpojovat z obvodu, což bývá standardní postup při klasických 

testech, například kapacitních. Článek nebo baterii je teoreticky možné za 

předpokladu řádně provedeného připojení měřících vodičů a eliminace vlivu 

parametrů připojeného obvodu měřit přímo v aplikaci za aktuálních provozních 

podmínek. V některých případech je však eliminace vlivu parametrů připojeného 

obvodu značně obtížná, zejména pokud jsou z měřeného zdroje napájeny spínané 

zdroje (dále jen jako SMPS). 

Při měření impedančního spektra také nedochází ke změně SOC, resp. v zájmu 

přesnosti měření by mělo být zajištěno, aby zvolená amplituda aplikovaného signálu 

v nízkých kmitočtech ovlivňovala SOC co nejméně. [1] 

 

1.2 Měřící elektrody 

Při měření impedančního spektra článku je velmi důležité, jak je měřící 

aparatura k článku připojena. Jelikož mají elektrochemické články obecně nízkou 

impedanci, je důležité kompenzovat impedanci v přípravku mimo článek, tedy 

zejména přívodní vodiče a kontakt na rozhraní článek – upínací přípravek  [2]. Proto 

se v současnosti používá téměř výhradně čtyřbodové připojení článku - viz Obrázek 

č. 2 vlevo. Článek je zatěžován signálem pomocí pracovní elektrody (WE) a 

protielektrody (CE), obecně pomocí proudových elektrod. Napětí na článku je 

měřeno pomocí dvou napěťových vstupů (RE1 a RE2), které by měly ideálně 

disponovat vlastními hroty dosedajícími na povrch článku zvlášť. Ačkoli je takováto 

konfigurace někdy nazývána jako čtyřelektrodová a napěťové vstupy označovány za 

referenční elektrody [2], považuji za správné nazývat konfiguraci jako 

čtyřsvorkovou dvouelektrodovou, neboť z hlediska článku jsou měření exponovány 

stále pouze dvě elektrody. 
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Obrázek č. 2 – Čtyřbodové připojení (vlevo), pomocné vstupy (vpravo) [2] 

 

Některé komerčně dostupné systémy pro měření impedančního spektra disponují 

kromě čtyř základních vstupů výše popsaných i dalšími vstupy pomocnými. Ty je 

možno použít pro měření jednotlivých článků v rámci baterie nebo pro měření 

dílčích jevů v rámci článku pomocí tzv. referenčních elektrod – viz Obrázek č. 2 

vpravo. Elektrochemický článek dle své definice sestává ze dvou přechodů elektroda 

– elektrolyt tzv. půlčlánků. [1] Elektrochemický systém elektroda – elektrolyt – 

elektroda potom tvoří celý článek. Referenční elektroda je třetí elektroda, která se 

umístí do struktury článku tak, aby bylo možné měřit oba půčlánky zvlášť, vždy 

pomocí referenční elektrody a příslušné hlavní elektrody. Z celé řady důvodů je 

výhodné měřit oba půlčlánky odděleně pomocí referenční elektrody, především je 

možné vyhodnocovat elektrochemické děje každého z půlčlánků odděleně. Mimo 

jiné je možné určit, který děj probíhá na které elektrodě a jakou měrou. Referenčních 

elektrod může být dokonce rozmístěno v článku více a můžou tak být měřeny 

vlastnosti v různých místech článku současně. [2] Z celé řady důvodů je však toto 

řešení složité nebo zcela nemožné, zejména z důvodů konstrukčních. Použití 

referenční elektrody je obecně možné u sekundárních článků se zaplavenými 

elektrodami ponořením (například olověnými, nikl-kadmiovými, nikl železnými etc.) 

[1] naopak zcela nemožné je u článků prizmatických, vakových (pouches) a 

cylindrických, protože bez destruktivního zásahu není možné referenční elektrodu do 

struktury článku umístit. V takových případech se měření provádí pouze 

v laboratorním prostředí výrobce článků na upravených vzorcích. [2] 
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1.3 Model elektrochemického zdroje 

Jak jsem zmínil v předchozí podkapitole, je možné aproximovat výsledné 

impedanční spektrum modelem, který zohledňuje náhradní obvod článku. Dle účelu 

měření může být model více či méně detailní, důležité však je, že měřený článek je 

charakterizován pouze několika proměnnými v podobě konkrétních hodnot prvků v 

náhradním obvodu. Tím dochází k zjednoduššení vyhodnocení kvality článku stejně 

tak je možné porovnání s kvalitou požadovanou.  

Existuje velké množství více či méně detailních modelů elektrochemických 

článků. Jeden z nejvhodnějších modelů pro komplexní vyhodnocení 

elektrochemického zdroje je považován model Randelsův. [1] [2] V závislosti na 

autorovi a účelu použití se mohou některé prvky obvodu mírně lišit, typicky však 

vypadá tak jako na Obrázku č. 3. 

Zde je důležité zmínit, že níže vyobrazený obvod bývá použit pro reprezentaci 

každé z elektrod zvlášť, výsledný obvod popisující celý článek potom sestává ze 

sériové kombinace dvou takovýchto obvodů a vypadá například jako na obr.EIS. [1] 

Pro získání detailnějších informací je vhodné provádět měření každé elektrody zvlášť 

pomocí referenční elektrody, měření je však možné provádět i bez ní. 

Randlesův model se typicky skládá z odporu Rct, který se označuje jako odpor 

přenosu náboje a souvisí s přestupem iontů mezi elektrolytem a elektrochromním 

filmem, dále kapacity Cdl, která vychází z distribuované kapacity elektrochemické 

dvouvrstvy mezi elektrolytem a zmíněným filmem, a v neposlední řadě Zw, což je 

Warburgova difuzní impedance. [1] [2] Na Obrázcích č.3 b), c) je vidět impedanční 

spektrum uvedeného obvodu v Nyquistově diagramu s odlišnými dosazenými 

hodnotami a s tím související odlišnou zřetelností průběhu. Obecně pro oblast 

vysokých frekvencí dominují chování elektrody parametry Rct a Cdl tvořící půlkruh 

v levé spodní části diagramu, v oblasti frekvencí nižších poté začne převládat 

Warburgova difuzní impedance se svým typickým protaženým koncem. [1] Tyto 

základní parametry popisují chování každého půlčlánku. Aby mohl model popisovat 

celý reálný článek, je kromě těchto základních parametrů v modelu zohledněn ještě 

odpor zbytku proudové cesty, tedy celé elektrody a elektrolytu Ri a indukčnost této 

cesty L. [1] Tato kombinace se také někdy nahrazuje impedancí Zhf (high 

frequency), neboť indukčnost se projevuje převážně ve vysokých frekvencích. [2] 
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Obrázek č. 3  – a) Randlesův obvod, b) zřetelný průběh, c) méně zřetelný průběh [1] 

 

1.4 Měřící metody dle aplikovaného signálu 

Obecně jsou pro měření impedančního spektra používány dva druhy signálů – 

samostatný sinus (single sinus correlation) a soubor měřících technik souhrnně 

označované jako FFT techniky. [2] Při měření samostatným sinem je na článek 

v krocích aplikována vždy pouze jedna konkrétní frekvence a postupnou 

inkrementací nebo dekrementací frekvence je měřeno celé impedanční spektrum. 

Tato metoda je zdlouhavá, především pokud je měřeno větší počet kroků při nízkých 

frekveních. Na druhou stranu tato metoda poskytuje nejlepší výsledky z hlediska 

přesnosti měření. [2]  

FFT (fast Fourier transform) techniky obecně využívají aplikace signálu 

obsahující více frekvencí současně a následně rozdělení výsledků pro jednotlivé 

frekvence pomocí Fourierovy transformace. Aplikovaný signál se může skládat 

z více sinusových frekvencí, načež se technika označuje jako multisinus (multisine 

stimulus waveform), také je ale možné k měření využít různé druhy šumů nebo 

skoky či impulzy. Zásadní výhoda použití FFT technik spočívá ve značném 

zrychlení měření, alespoň ve vyšších frekvencích, neboť měření i vyhodnocení 

frekvencí probíhá současně. Se současnou pokročilou DSP technikou je možné 

provádět měření pomocí FFT technik na velmi vysoké úrovni. Pro dosažení dobrých 

výsledků měření je však velice důležité měřit článek v jeho lineární oblasti, tedy 

nezatěžovat článek příliš velkou amplitudou signálu. [1] [2] To může vést ke snížení 
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přesnosti měření v důsledku vlivu šumu. Frekvence multisinu také musí být zvoleny 

tak, aby měřené frekvence nebyly ovlivňovány harmonickými frekvencemi 

měřených frekvencí jiných. [2] Obecnou zápornou vlastností FFT technik je vysoká 

komplexnost problematiky a vysoká náročnost na použité vybavení. 

 

1.5 Galvanostatický a potenciostatický mód 

Doposud jsem popisoval veličinu aplikovanou na článek jako obecný signál, 

protože jsou dva způsoby, jak je možné na článek působit. Jak již bylo řešeno, 

článek se během měření zatěžuje periodickým sinusovým signálem. V závislosti na 

aplikaci to může být buď napětí nebo proud. Vždy jedna z těchto dvou veličin je 

veličina úmyslně ovlivněná a druhá je veličina odvislá od fyzikálních vlastností 

měřeného systému. Tento vztah lze také popsat tak, že jedna veličina je primární a 

druhá sekundární. Pokud je primární veličinou napětí, měříme v módu 

potenciostatickém, pokud je primární veličinou proud, měříme v módu 

galvanostatickém. [1]  

Na základě v minulosti provedených experimentů je známo, že pro účely 

diagnostiky elektrochemických zdrojů je z více důvodů ovlivňující přesnost měření 

výhodnější galvanostatický mód měření, tedy zatěžovat článek proudem a měřit 

odezvu napětí. [1] 

Osobně považuji měření v galvanostatickém módu za jediné logické řešení 

z důvodu opakovatelnosti měření při různém SOC a porovnatelnosti měření různých 

typů článků. Považuji za přirozené, že proud je z tohoto pohledu u 

elektrochemického zdroje veličinou primární a napětí veličinou sekundární. 
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2. Návrh měřícího obvodu 

V této kapitole podrobně popíšu mé požadavky na experimentální měřící obvod, 

podle nichž jsem následně obvod realizoval. Zadání se postupně formovalo od 

obecných požadavků do detailních aspektů návrhu. 

 

2.1 Obecné zadání měřícího obvodu 

Při tvorbě zadání jsem postupoval od obecných aspektů ke konkrétním a tento 

trend reflektuji i v pořadí následujícího členění kapitoly.  

 

2.1.1 Typ měřených článků 

Můj obecný záměr je měřit jakékoliv články v cylindrickém pouzdru 18650, 

především sekundární články typu Li-ion. V současné době je to jedno 

z nejrozšířenějších unifikovaných pouzder pro sekundární články a používá se 

v širokém spektru aplikací. Vzhledem k masovému rozšíření vnímám vysoký 

potenciální přínos návrhu pokročilé diagnostické metody pro tento typ článků, 

protože v současnosti probíhá diagnostika většinou pouze měřením ustáleného 

napětí naprázdno.  

Vzhledem k tomu, že články v pouzdru 18650 se v závislosti od aplikace obecně 

integrují ve velkém počtu jak sériovém, tak především paralelním, považuji za 

zbytečné nebo zbytečně náročné snažit se navrhnout obvod tak, aby byl schopný 

měřit celé složené baterie. Jednak sériová konfigurace současně vyráběných 

lithiových baterií nerespektuje žádné konvenčně zaužívané násobky ani v celkovém 

počtu, ani v dělení baterie do dílčích segmentů. Výrobci nabízejí bezpočet různých 

kombinací, a zatímco paralelní konfigurace většinou závisí od požadavků na 

kapacitu, maximální vybíjecí proud a požadavků mechanických, konfigurace sériová 

bývá v segmentech často přizpůsobena možnostem systému BMS (Battery 

management system) nebo se odvíjí od přesných požadavků na napětí v aplikaci. 

Považuji za dostatečné, aby obvod dokázal měřit vždy pouze jeden samostatný 

článek.  

Pro účel této práce se mi naskytla příležitost měřit skupinu článků Sony VTC-6 

o celkovém počtu 128 kusů. Články byly nasazeny v experimentálním projektu 

mimo ČVUT, kde byly v aplikaci zatíženy přibližně 20-30 cykly při DOD 60-100 
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%. Následně byly články během vybíjecího cyklu hluboce podbity, načež musely 

být z aplikace vyřazeny. Články byly v aplikaci zapojeny v konfiguraci 2p a během 

hlubokého podbití došlo k vnitřnímu odpojení několika článků. Jako úkol k měření 

jsem si stanovil diagnostikovat, které z těchto článků je možné znovu použít do další 

experimentální aplikace, ideálně také rovnou provést impedance matching, neboli 

roztřídit články podle vnitřního odporu. Výhoda měřeného vzorku článků také je, že 

56 článků vůbec nebylo použito, byly k dispozici jako náhradní. To se mi výborně 

hodí pro získání referenčních hodnot nového článku, vůči kterým můžu porovnávat 

míru degradace ostatních článků. 

 

2.1.2 Účel měření 

Je rovněž velice důležité si ujasnit, jaký účel by měla měřící metoda plnit, resp. 

jaké otázky by měla metoda dokázat zodpovídat. To je významný bod v zadání 

měřícího obvodu. 

Na základě různých veřejně dostupných zdrojů se domnívám, že v současné 

době je elektrochemická impedanční spektroskopie využívána především pro 

ověřování vzorků a poskytování zpětné vazby během výroby, avšak čistě v rámci 

procesů produkce článků, nikoliv v rámci procesů spotřeby článků – výroby baterií. 

Pokud nějaký výrobce baterií elektrochemickou impedanční spektroskopii používá 

už jako běžnou součást procesu, pravděpodobně to považuje za důležitou součást 

svého know-how a nemá přílišný zájem tuto skutečnost publikovat.  

Ačkoli tento obvod je pouze experimentálního charakteru, jako typické účely 

použití této metody po dotažení do profesionálního stádia si v praxi představuji: 

• Kontrola každého článku na vstupu do procesu výroby baterií 

• Třídění článků podle impedance (impedance matching) 

• Diagnostika defektních baterií po rozebrání 

• Specializované měření v rámci vývoje 

Na navrhovaný obvod nekladu nároky state-of-art laboratorního měření, ale 

spíše proof-of-concept dané metody se základní přesností měření s cílem širší 

uplatnitelnosti.  

Na rozdíl od komerčně dostupných zařízení, označovaných jako „battery 

testery“, které až na výjimky pracují na jedné nebo několika fixních frekvencích 

požaduji od obvodu schopnost pracovat v širokém spojitém rozsahu potřebném pro 
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plnohodnotné měření impedančního spektra a následné vyhodnocení aproximací 

modelem. 

 

2.1.3 Dostupnost komponent 

Má-li být obvod široce uplatnitelný, měl by být především levný. Současně 

používané laboratorní přístroje pro měření impedančního spektra jsou neúnosně 

drahé a zároveň jejich možnosti jsou pro výše uvedené účely zbytečně vysoké. 

Redukce ceny nevyhnutelně vede k redukci rozsahu a přesnosti měření. V oblasti 

vysokých kmitočtů bude limitujícím faktorem vzorkovací kmitočet a náročnost na 

zpracování velkého množství dat. V oblasti nízkých kmitočtů bude mít redukce ceny 

vliv na stabilitu měření v čase.  

V rámci návrhu se pokusím vystihnout optimální poměr mezi rozsahem a 

přesností měření a cenou resp. dostupností komponent. 

 

2.1.4 Modularita 

Navržený obvod jakožto měřící systém by měl být v tomto experimentálním 

stádiu rozhodně koncipován jako modulární. Rozdělením systému na dílčí celky se 

zvyšuje možnost kombinovat existující dostupné komponenty a zredukovat tak počet 

vyvíjených komponent pouze na komponenty běžně nedostupné. Vzniká tak potřeba 

definovat jednotlivé komponenty a jim definovat detailní zadání. Tímto krokem dále 

navazuji v podkapitole 2.2 – Konkrétní zadání dílčích celků. 

 

2.1.5 Měřící metoda a funkční mód 

V podkapitole 1.4 jsem popsal výhody a nevýhody měření s použitím 

samostatného sinu nebo FFT technik. Zaujala mne metoda měření pomocí skoku 

nebo impulzu, protože je to metoda málo zkoumaná, zároveň může poskytnout 

výsledky ve velmi krátkém čase. Během rešerše jsem ale zjistil, že tato metoda je 

velice náročná na provedení a měřící vybavení, což platí u FFT technik obecně. 

S ohledem na nedostatečnou zkušenost s problematikou a omezený časový fond 

jsem raději zvolil metodu singlesine. 

Dále jsem v podkapitole 1.5 popsal dva možné módy měření a diskutoval 

výhody módu galvanostatického pro měření elektrochemických zdrojů. Z těchto 

důvodů jsem se rozhodl koncipovat obvod jako galvanostatický, tedy budu 

zatěžovat měřený článek proudem a budu měřit napětí jako odvislou veličinu.  
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2.2 Konkrétní zadání dílčích celků 

Na základě výše diskutovaných obecných požadavků jsem navrhl obvod resp. 

systém, který je blokově znázorněn na Obrázku č. 4. 

 

 

Obrázek č. 4 – Navržený měřící obvod – blokové schéma 

 

Měřený článek (1) je upnut v čtyřbodovém upínacím přípravku (2). Na silové 

výstupy z přípravku je zapojen výstup zesilovače proudu (3), přičemž do série 

s upínacím přípravkem je ještě zapojen bočník (4). Na vstup zesilovače proudu je 

připojen výstup generátoru funkcí (5). Zesilovač je zapojen jako převodník napětí-

proud, tak aby požadovaný proud článkem bylo možno přímo nastavit amplitudou 

napěťového signálu v generátoru. Měřící výstup upínacího přípravku a měřící výstup 

bočníku jsou připojeny na příslušné kanály diferenciálního zesilovače (6), který signály 

referencuje vůči společné zemi. Výstupy diferenciálního zesilovače jsou připojeny na 

vstupy A/D převodníku (7), které signály zpracovává a převádí do digitální formy. 

Generátor funkcí i A/D převodník jsou propojeny s nadřazeným systémem resp. 

prostředím (8), které ovládá generátor a zpracovává naměřená data do interpretovatelné 

formy, zároveň integruje uživatelské rozhraní celého systému. 

 

2.2.1 Upínací přípravek 

Základem kvalitního měření je vždy kvalitní a opakovatelné upnutí článku 

v upínacím přípravku. Jelikož je zvolený typ článku v jednotném pouzdře, lze 

elektromechanický návrh přípravku optimalizovat přesně na dané pouzdro. Jak 
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ukazuje Obrázek č. 5, rozměry a tvar cylindrického pouzdra 18650 velmi intuitivně 

vychází z jeho názvu – jedná se o válec s průměrem 18 mm a délkou 650 mm. 

Přípravek bude navržen na tyto rozměry, a to s patřičnou rezervou. 

 

 

Obrázek č. 5 – Rozměry cylindrického pouzdra 18650 [7] 

 

Upínací přípravek musí umožňovat čtyřbodové upnutí článku, stejně tak musí 

umožňovat nastavit sílu přítlaku elektrod a to za prvé s vysokou opakovatelností a 

za druhé bez nutnosti nastavovat tuto sílu při každé výměně článku.  

Mým dalším požadavkem vedle spolehlivosti upnutí je také rychlost výměny 

článku, protože má-li být měřící metoda široce uplatnitelná, musí být možné s její 

pomocí měřit velké množství článků v krátké době s relativně malým úsilím. To je 

klíčová vlastnost pro široké uplatnění. Opět zde ovšem platí, že navrhovaný 

přípravek je experimentálního charakteru. Není tedy prvořadým cílem navrhovat 

finální produkt, ale měl by jeho vlastnosti ověřit a do jisté míry demonstrovat. 

 

2.2.2 Zesilovač proudu 

Zesilovač proudu bude v aplikaci zapojen jako převodník napětí-proud s pevným 

převodním poměrem. Jeho napěťový rozsah musí s rezervami pokrývat pracovní 

rozsah napětí jednoho Li-ion článku a předpokládaný úbytek na bočníku a silové 

cestě, tedy minimálně 7V. Jeho proudový rozsah musí být dostatečně široký, aby 

dokázal článek dostatečně zatížit, zároveň musí být zesilovač na daném rozsahu 

lineární a musí mít velmi nízký offset. Srovnáním vnitřních odporů nejlepších 

výkonových článků spolu s předpokladem o hodnotě bočníku jsem dospěl k závěru, 
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že proudový zesilovač by měl být schopen dodat proud minimálně 1 A, nejlépe více 

jak 3A, aby bylo zaručeno, že systém dokáže s dostatečnou přesností změřit všechny 

články, které se v pouzdře 18650 vyrábí. Skutečné potřebné hodnoty předpokládám 

nižší, ale vzhledem k experimentálnímu charakteru práce považuji za důležité mít 

k dispozici patřičnou rezervu. 

Velmi důležité je specifikovat požadovaný frekvenční rozsah. Konvenční přesné 

laboratorní potenciostaty umožňují provádět měření v širokém rozsahu 10
6
–10

-6
 Hz. 

[1] [2] [3] Na základě studia různých dostupných zdrojů jsem dospěl k předpokladu, 

že frekvence nad 50-100kHz nemají pro diagnostiku elektrochemických zdrojů 

žádnou důležitou vypovídací hodnotu, tedy by se horní hranice frekvenčního 

rozsahu zesilovače měla nacházet v tomto intervalu.  

V oblasti nízkých kmitočtů vypovídají data především o chování negativní 

elektrody, přičemž jako vhodnou dolní hranici frekvenčního rozsahu předpokládám 

100 mHz až 10mHz. 

 

2.2.3 Bočník 

Použitý bočník by měl být dimenzován na maximální proud zesilovače, měl by 

na něm být dostatečný úbytek napětí pro dosažení dobrého rozlišení, ale zároveň by 

na něm neměl být příliš velký výkon, který by způsoboval nelinearitu příliš velkou 

změnou teploty v čase. Na celém měřeném frekvenčním rozsahu specifikovaném 

výše by měl co nejméně ovlivňovat měření, tedy by především měl být konstruován 

jako bezindukční a čtyřsvorkový. Pro metodickou správnost měření je důležité, aby 

žádná ze svorek bočníku nebyla spojena se zemí. Výjimku může tvořit stínění nebo 

kostra. Pro účely experimentů může být připraveno vícero bočníků s různými 

hodnotami. 

 

2.2.4 Diferenciální zesilovač 

Diferenciální zesilovač je v obvodu zařazen za účelem převedení dvou 

diferenciálních vstupů na dva výstupy referencované vůči společné zemi. Díky tomu 

bude možné vyhodnocovat data zařízením, které nutně nedisponuje diferenciálními 

vstupy. Tím se značně rozšiřuje počet potenciálních A/D zařízení, které je možné 

pro vyhodnocení měřených signálů použít. 

Zesilovač tedy musí být alespoň dvoukanálový, musí disponovat frekvenčním 

rozsahem s dostatečnou rezervou převyšující frekvenční rozsah specifikovaný výše 
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a bylo by přínosné, kdyby disponoval možností nastavit zisk v rozsahu 1-10 (ideálně 

1-100), a to pro každý kanál zvlášť. Pokud nebude možné zisk nastavovat, měl by 

mít zisk roven jedné. 

 

2.2.5 D/A, A/D 

Jak jsem již zmínil, v obvodu bude potřeba jeden generátor funkcí pro řízení 

zesilovače proudu (v principu D/A převodník) a dva A/D kanály pro měření napětí 

na bočníku a na článku. Protože si kladu za cíl provádět celé měření z velké části 

automatizovaně, všechny tři tyto prvky musí komunikovat s nadřazeným systémem, 

konkrétně přijímat pokyny k funkci a odesílat naměřená data k vyhodnocení. 

Generátor by měl disponovat následujícími minimálními parametry: 

 Vzorkovací frekvence: >1 Msps 

 Vertikální rozlišení: >10 bitů 

 Frekvenční rozsah: 10 mHz – 100kHz 

 Horizontální rozlišení: 10 mHz 

 Rozsah amplitudy: 10 mVpp – 1Vpp 

A/D převodník by měl disponovat následujícími minimálními parametry: 

 Vzorkovací frekvence: >250 ksps 

 Rozlišení: >12 bitů 

 Napěťový rozsah: ±5V 

 Frekvenční rozsah: DC-50kHz 

V rámci tvorby zadání jsem uvažoval i další parametry, například stabilitu 

reference, závislost přesnosti měření na teplotě, odstup signál/šum, zkreslení, 

přeslechy mezi kanály, ale vzhledem k jejich nižší důležitosti neuvádím konkrétní 

nároky.  

 

2.2.6 Řídicí systém 

Jak již bylo nastíněno výše, celý měřící obvod bude zastřešovat řídicí systém. 

Ten musí komunikovat s generátorem a A/D převodníky, generátor musí ovládat a 

zajistit generování příslušné frekvence potřebné amplitudy v příslušnou dobu. 

Zároveň musí nastavovat A/D převodníky tak, aby byly měřené signály správně 

vzorkovány, dále zpracovávat naměřená data do interpretovatelné formy a výsledky 

ukládat udržitelnou formou. Řídicí systém musí zároveň integrovat uživatelské 

rozhraní celého systému, především všechny prvky nastavení a ovládání. Bylo by 
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příjemné, avšak ne nezbytně nutné, kdyby řídicí systém dokázal přehledně graficky 

zobrazovat naměřená data. 
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3. Realizace obvodu 

V této kapitole budu popisovat výsledný realizovaný obvod a jeho dílčí komponenty. 

Při popisu komponent použiji stejné logické členění i použité v minulé kapitole, začnu 

tedy upínacím přípravkem. 

 

3.1 Upínací přípravek 

Vzhledem k náročným požadavkům na upínací přípravek popsaných na 

začátku minulé kapitoly jsem se rozhodl pro několik pokročilých technických 

řešení. Předně jsem celý upínací přípravek navrhl jako poloautomatický s využitím 

pneumatických pístů. Detailní pohled na přípravek pro pochopení jeho funkce nabízí 

Obrázek č. 6 a následující komentář.  

 

 

Obrázek č. 6 – Upínací přípravek pro články v pouzdře 18650 

 

Celá mechanická konstrukce je založena na modulárním systému z hliníkových 

profilů (Alutec). Články určené ke změření jsou obsluhou umístěny na vstupní 

rampu, po které články gravitačně postupují směrem do upínací šachty. Upínací 

šachta má po stranách otvory, kterými prostupují čtyřbodové upínací hroty 

upevněné na pneumatické písty. Pneumatické písty se dle pokynů vysouvají a 
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zasouvají, čímž dochází k upnutí či uvolnění článku. Po ukončení měření je článek 

uvolněn, popostrčen třetím pneumatickým pístem tak, aby překonal malé převýšení 

v upínací šachtě, a poté gravitačně pokračuje až na konec výstupní rampy, kde čeká 

na vyjmutí obsluhou. Písty jsou ovládané dvěma elektrickými ventily, přičemž 

upínací písty jsou zapojeny paralelně. Ovládání upínacích pístů je realizováno 

dvoupolohovým páčkovým přepínačem, ovládání pístu pro výměnu článku je řešeno 

tlačítkem, přičemž je znemožněno ovládat píst pro výměnu článku, pokud je článek 

v šachtě upnutý. Pro regulaci tlaku je na vstupu pneumatického systému předřazen 

redukční ventil, pracovní tlak je obsluze zobrazován malým panelovým měřidlem. 

Přípravek je určen pro napojen na standardní průmyslové rozvody vzduchu o tlaku 

5-10 Bar. (Poznámka: Segment vstupní a výstupní rampy je pro názornost funkce 

šachty demotnován.) 

Navržený upínací přípravek má mnoho předností. Jednak disponuje vysokou 

rychlostí výměny článku, která trvá dle šikovnosti obsluhy přibližně 0,5 s. Upnutí 

článku je jisté a vykazuje velmi vysokou opakovatelnost. Jako cennou vlastnost 

hodnotím také to, že přítlak upínacích hrotů je možné přesně a opakovatelně 

nastavovat pracovním tlakem pneumatického systému. Přípravek je možné 

v případě potřeby jednoduchým způsobem plně automatizovat nahrazením 

přepínače a tlačítka relé řízenými logickými výstupy měřící karty a implementací 

senzoru pro detekci přítomnosti článku v měřící šachtě, případně i na jiných místech 

přípravku. 

Čtyřbodové upínací hroty jsou pro co možná nejmenší negativní vliv na měření 

řešeny jako koaxiální, měřící hrot je umístěn v ose článku, zatímco proudový hrot je 

řešen mezikružím z mosazné kulatiny, do níž je napěťový hrot uložen. Hroty jsou 

mechanicky řešeny jako šroubovací s vnějším závitem a jsou tak jednoduchým 

způsobem výměnné. Detailní pohled na upínací hrot v řezu poskytuje Obrázek č. 7. 
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Obrázek č. 7 – Řez upínacím hrotem ve stlačeném stavu 

 

Elektrické rozhraní přípravku je kromě napájení 24 VDC tvořeno konektorem 

XT-60 pro proudový výstup a konektorem Molex MicroFit MF-30 pro napěťový 

výstup. V proudové cestě přípravku je použit flexibilní vodič průřezu 4 mm
2
 a 

v cestě napěťové vodič o průřezu 0.14 mm
2
. Průřez proudové cesty byl úmyslně 

použit takto vysoký, aby mohl být později přípravek používán i pro jiné testy 

vyžadující vysoký proudový odběr z článku. Vodiče jsou taženy po co nejkratších 

trasách a jsou navzájem krouceny, vedou-li spolu, se záměrem poskytnout co 

nejméně možností pro naindukování rušení na napěťové vodiče. 

 

3.2 Zesilovač proudu 

Zesilovač proudu byl vyvinut svépomocí s využitím integrovaného výkonového 

operačního zesilovače ST L2750. [6] Jedná se o upravené katalogové zapojení, 

přičemž v řídící zpětnovazební smyčce je použit druhý, rychlejší operační zesilovač. 

Výsledný zesilovač pracuje ve třídě AB a disponuje následujícími základními 

parametry:  

 Maximální výstupní proud: 3,5 A 

 Rozsah napájecího napětí: 18V (±9V) 

 Frekvenční rozsah: DC – 50kHz 

Jak je vidět na Obrázku č. 8, zesilovač je vestavěn do krabičky z železného 

plechu, která mechanicky navazuje na chladič. Je tak dosaženo vysoké robustnosti a 
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předpokládám i značnou odolnost vůči okolnímu rušení, ačkoliv reálné testy vlivu 

rušení jsem neprováděl.  

 

 

Obrázek č. 8 – Zesilovač proudu 

 

Vstupní signál je do zesilovače přiveden standardním panelovým BNC 

konektorem, výstupní a napájecí konektory jsou pak řešeny rozpojitelnou 

šroubovací svorkovnicí s patřičnou proudovou zatížitelností. Napájení je 

symetrické, zem je nízkou impedancí spojena s kostrou, čímž je umožněno efektivní 

uzemnění a stínění všech komponent systému pro další redukci rušení, bude-li to 

potřeba. 

Zesilovač je řešen jednoduše a čistě analogově. Disponuje možností přesné 

kalibrace offsetu výstupního proudu, stejně tak změnou hodnot rezistorů v děliči 

upravovat převodový poměr v případě potřeby. 

Po osazení a oživení jsem měřením zjistil stabilní nezkreslený přenos do cca 55 

kHz. S dále rostoucí frekvencí se začíná projevovat specifická forma zkreslení 

způsobená nedostatečnou rychlostí přeběhu výkonového koncového stupně 

zesilovače. Zesilovač jsem zatížil impedancí odpovídající zamýšlené aplikaci a 

sledoval závislost tvaru průběhu proudu na frekvenci. Pro porovnání průběhů při 50 

kHz a 100 kHz přikládám Obrázek č. 9 a Obrázek č. 10 
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Obrázek č. 9 – Průběh proudu zesilovače, f = 50 kHz 

 

 

Obrázek č. 10 – Průběh proudu zesilovače, f = 100 kHz 

 

Vzhledem ke způsobu vyhodnocení dat jsem se měřením zkreslení dále hlouběji 

nezabýval. Na základě zjištění jsem omezil deklarovaný frekvenční rozsah shora na 

50 kHz, což stále vyhovuje původně kladeným požadavkům. I přesto se pokusím 

naměřit data záměrně až téměř do 100 kHz, abych měl data k vyhodnocení, jak 

velký vliv má zjištěné zkreslení na přesnost měření.  
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3.3 Bočník 

Bočník je z celého systému součást nejjednodušší, i tak jsem si ale s jeho 

provedením dal záležet. Bočník je navržen jako deska plošných spojů určená pro 

zástavbu do typizované hliníkové krabičky. Obrázek č. 11 a) ukazuje kompletně 

sestavený bočník, Obrázek č. 11 b) poskytuje detailní pohled na desku plošných 

spojů.  

 

   

Obrázek č. 11 – a) Bočník kompletní, b) Bočník – deska plošných spojů 

 

Jak je na první pohled zřejmé, deska plošných spojů je navržená pro použití 

třech různých pouzder rezistorů, přičemž je kladen velký důraz na čtyřbodové 

měření a bezindukční provedení. Proudové svorky jsou řešeny rozpojitelnou 

šroubovací svorkovnicí a výstupní napěťové svorky jsou řešeny BNC konektory. Do 

bočníku je možné použít rezistory v SMT pouzdře 2512 a THT pouzdrech 0414 a 

0617 s výkonovou zatížitelností dle zvoleného pouzdra 1 W, 2 W a 3 W. Po 

zaletování zvoleného rezistoru je nutné spájet příslušné pájecí propojky, aby byly 

měřící trasy zavedeny přímo k rezistoru.  

Zkušební testy při výkonové ztrátě 3W potvrdily, že deska plošných spojů 

spolehlivě odvádí teplo do celého těla krabičky a bočník je schopen se efektivně a 

rychle chladit. Přestože jsem si vědom, že změna teploty rezistoru bude mít jistý 

vliv na stabilitu přesnosti měření v oblasti velmi nízkých kmitočtů, po krátkých 

úvahách o implementaci aktivně temperovaného bočníku pro eliminaci tohoto vlivu 

jsem se pro přílišnou složitost rozhodl řešit bočník pouze výše popsaným způsobem. 

Případné externí temperování lze aplikovat externě na krabičku jako celek nebo je 

možné teplotu bočníku měřit a odchylku po kalibraci korigovat výpočtem. 
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3.4 Diferenciální zesilovač 

Pro potřeby převodu diferenciálních signálů proti společné zemi jsem vyvinul 

dvoukanálový diferenciální zesilovač podle zadání uvedeného v minulé kapitole. 

Stejně jako bočník, i tento zesilovač jsem koncipoval jako desku plošných spojů 

uzpůsobenou pro zástavbu do typizované hliníkové krabičky. Zesilovač je založen 

na přímé aplikaci obvodu AD620 v katalogovém zapojení a disponuje následujícími 

základními parametry: 

 Rozsah napájecího napětí: ±2.3 V až ±18 V 

 Zisk: nastavitelný v rozsahu 1-100 (nezávisle každý kanál zvlášť) 

 Rozsah frekvence: DC - >100kHz (pro celý rozsah zisku) 

Další detailní parametry týkající se zpracování signálu je možné zjistit 

v datasheetu použitého integrovaného obvodu, obecně je hodnotím jako velmi dobré 

a adekvátní dané aplikaci. Zesilovač fungoval na první zapojení a všechny 

parametry odpovídají specifikaci. Celkový pohled na osazenou desku zesilovače 

nabízí Obrázek č. 12. 

 

 

Obrázek č. 12 – Diferenciální zesilovač osazený a zapojený 
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3.5 D/A, A/D převodníky 

Po úvahách o vlastním návrhu jsem dostal možnost využít laboratorní měřící 

zařízení NI myDAQ od společnosti National Instruments. Jedná se o univerzální a 

kompaktní měřicí přístroj určený pro připojení k počítači pomocí sběrnice USB.  

Disponuje mimo jiné i dvěma diferenciálními analogovými vstupy a dvěma 

analogovými výstupy, což naznačovalo možnost provádět veškeré D/A a A/D 

konverze pouze použitím tohoto zařízení. Vzhledem k nízkému frekvenčnímu 

rozsahu analogových výstupů jsem ale nakonec dospěl k závěru použít odděleně 

samostatný generátor funkcí a NI myDAQ využít pouze pro měření výstupních 

signálů. Jinak bych byl schopen provádět měření pouze do frekvence 20 kHz. 

Výrobce uvádí pro vybrané analogové vstupy následující základní parametry: [8] 

 Vzorkovací frekvence: 200 kSps (na kanál) 

 Rozlišení: 16 bitů 

 Napěťový rozsah: ±10V 

Vlastním experimentem jsem zjistil, že zařízení je schopné souvisle naměřit 

2*10
6
 vzorků, čemuž při vzorkovací frekvenci 200 kSps odpovídá 10s záznamu, což 

jsem také ověřil. Vzhledem k tomu, že na nízké frekvence nebude potřeba 

vzorkovací frekvence tak vysoká, je možné měřit po delší dobu a zaznamenat celý 

zadaný frekvenční rozsah. 

Nelze opomenout, že NI myDAQ disponuje menší vzorkovací frekvencí, než 

jakou jsem požadoval při tvorbě zadání. I při zadané frekvenci 250 kSps jsem však 

počítal s tím, že bude zaznamenáno více period za sebou a tyto periody dle známé 

frekvence skládány do jedné s cílem docílit velkého počtu vzorků na jednu periodu. 

Zadanou hodnotu tudíž nepovažuji za příliš kritickou a vzhledem k tomu, že stále 

mám k dispozici minimálně 4 vzorky na periodu a měřenou frekvenci při 

rekonstrukci vlny vždy přesně znám, považuji vzorkovací frekvenci za dostatečnou. 

Jako generátor jsem použil Rigol DG3101A. Disponuje pro aplikaci více než 

dostatečným rozlišením (300MSa/s) i frekvenčním rozsahem (100MHz) a také 

širokou konektivitou zahrnující GPIB, RS-232, USB a LAN.  

 

3.6 Řídicí systém 

Jako řídící systém zastřešující celý měřící aparát jsem použil prostředí 

LabVIEW od firmy National Instruments. Vedla mě k tomu především možnost 

rychlého naprogramování celé aplikace, protože prostředí je založeno na grafickém 
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programovacím jazyku, také známo pod zkratkou VPL. To mi umožnilo i bez 

předchozí zkušennosti s prostředím v relativně krátkém čase vytvořit funkční 

program, který dokáže ovládat generátor i měřící kartu a automatizovaně zapisovat 

data do souborů. 

S kartou NI myDAQ jsem komunikoval přes rozhraní USB a dedikované 

drivery, což učinilo příslušné programování velmi jednoduché. Generátor bohužel 

přes výbornou konektivitu potřebnými drivery nedisponoval, a tak jsem byl nucen 

realizovat komunikaci přes rozhraní RS-232 pomocí standardního převodníku RS-

232 – USB. Generátor jsem poté v rámci programu ovládal sekvenčním odesíláním 

SCPI příkazů. Komunikace s generátorem přes rozhraní RS-232 způsobila obecně 

mírné zpomalení měření, protože bylo nutné v některých fázích programu čekat na 

korektní dokončení komunikace a provedení změny více než u ostatních typů 

komunikace, vzhledem k experimentálnímu charakteru měření však výsledné řešení 

považuji za dostatečné. 

Program samotný je relativně jednoduchý. Pro interakci s uživatelem slouží 

ovládací panel viz Obrázek č. 13. Po přípravě všech komponent na test a upnutí 

článku obsluha definuje cestu a název souboru, který bude obsahovat naměřená 

data, a nastaví následující parametry testu.  

Nejprve je to COM port tak, aby souhlasil s portem počítače, do kterého je 

generátor připojen. Výstupní amplituda se nastavuje ve Voltech tak, aby dle 

pevného poměru zesilovače proudu bylo dosaženo žádané amplitudy proudu 

aplikované na článek. Dále je zadávána žádaná startovací a konečná frekvence 

(v jednotkách Hz) a počet měření na dekádu. S ohledem na strukturu programu musí 

zadané frekvence odpovídat celým dekádám. Ve vedlejším sloupci je nutné zadat tři 

hodnoty zpoždění pro specifické operace v programu. Jako poslední je potřeba zadat 

počet vzorků na každou měřenou frekvenci a Timeout, po jehož uplynutí se program 

zastaví a vyhlásí chybu.  
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Obrázek č. 13 – Ovládací panel programu v LabView 

 

Tímto je program nastaven a je možné jej spustit, čímž dojde k provedení 

jednoho měření a poté se ukončí. Původní myšlenku na kontinuální běh programu 

v rámci měření více článků jsem pro vyšší časovou náročnost nerealizoval. Protože 

je však možné nastavit automatické pojmenování souboru resp. inkrementaci čísla 

v názvu, vřadil jsem na konec názvu souboru označení článku a dosáhl jsem 

prakticky stejného výsledku. Při kontinuálním měření série článku stačí soubor 

nastavit jednou a poté už jen po každé výměně článku jedním tlačítkem spouštět 

program. 

Po spuštění program nejdříve vypočte všechny parametry testu, které jsou pro 

jeho provedení potřeba, zároveň vytvoří datový soubor, inicializuje generátor, 

nastaví mu potřebné parametry a zapne jeho výstup. Poté začne postupně měřit od 
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nejnižší frekvence až po nejvyšší a během každé iterace vždy zapíše data do 

souboru. Do souboru jsou pro účely pozdější práce s daty vedle samotných dat 

zapsány také údaje o měřené frekvenci a rychlosti vzorkování. Po provedení 

poslední iterace program vypne výstup generátoru, uloží soubor, a poté se ukončí. 

Případná chybová hlášení se zobrazí v příslušném okně na ovládacím panelu. 

Pro výstupní soubor obsahující data jsem zvolil binární formát s příponou .tdms, 

který jsem následně importoval v programu Mathworks Matlab, kde jsem s daty 

dále pracoval. Původně jsem uvažoval použít dokument formátu Microsoft Excel 

(.xlsx), ale měl jsem problémy tento formát do Matlabu korektně naimportovat. 
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4. Měření a výsledná data 

Po dokončení přípravku jsem jej otestoval a odladil na vyřazených článcích 

z notebookových baterií, abych žádným způsobem neměnil vlastnosti vzorků Sony 

VTC-6. Když byl celý systém připraven, provedl jsem postupně několikero měření na 

finálních vzorcích. Nyní postupně popíšu každé měření tak, jak byly provedeny. 

 

4.1 Prvotní pokusné měření – Setup 1 

Účelem prvního měření bylo získat prvotní vzorek dat a otestovat na něm celý 

systém a především postprocessing. Z důvodu snahy o kvalitní dokumentaci jsem si 

parametry každého měření zdokumentoval snímkem obrazovky ovládacího panelu, 

aby bylo možné kdykoli měření zopakovat ve stejném nastavení, případně 

pokračovat na dalších vzorcích. Uložený snímek jsem si pro přehlednost 

pojmenoval jako Setup (x).  

 

4.1.1 Popis měření 

Nastavení pro toto prvotní měření jsem tedy označil jako Setup 1. Na Obrázku č. 

14 je vidět detailní nastavení. Ovládací panel a jednotlivé prvky nastavení jsem již 

detailně vysvětlil v minulé kapitole, je však potřeba zmínit, že v době prvotního 

měření fungoval program mírně odlišně. Uvnitř programu má funkční blok ovládání 

karty NI myDAQ jako vstupní parametry počet vzorků ke změření a vzorkovací 

frekvenci. Tehdy jsem měl oba tyto parametry vyvedeny přímo na ovládací panel a 

přímo je nastavoval napevno pro celé měřené spektrum. Uvedené řešení bylo sice 

velmi jednoduché, ale mělo minimálně jednu zásadní nevýhodu. Konstantní počet 

vzorků měřených konstantní vzorkovací frekvencí logicky ústí v měření o 

konstantní délce. Zatímco v nízkých frekvencích se postupně tato délka stávala 

kratší, než délka periody měřeného signálu, ve vysokých frekvencích bylo naměřeno 

period zbytečně mnoho, což sice sám o sobě zásadní problém není, ale neúnosně 

narůstal objem změřených dat při nezvýšené vypovídající hodnotě. Ačkoli jsem si 

byl tohoto nedostatku vědom, provedl jsem měření při zachovaném nastavení, 

protože v danou chvíli jsem potřeboval především měření uskutečnit a zlepšení 

programu jsem se rozhodl navrhnout až v reakci na naměřená data. 
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Obrázek č. 14 – Setup 1 

 

Měření dle nastavení Setup 1 jsem prováděl od 100 mHz do 100 kHz, abych 

ověřil celé zamýšlené spektrum. Amplitudu proudu jsem použil 1 App (peak-peak) 

pro články Sony a 0,45 App na testovací články s vyšším vnitřním odporem, aby 

nedocházelo k přílišné změně SOC při měření nejnižších frekvencí. Jako bočník 

jsem použil 1Ω, který jsem k danému proudu vyhodnotil jako nejvhodnější 

z hlediska výkonové ztráty na straně jedné a rozlišení měření proudu na straně 

druhé. Měření jsem začal provádět po minimálně 30 minutách od zapnutí měřící 

aparatury při teplotě článků 20°C ±2°C. Měřený článek byl vždy změřen ihned po 

upnutí do upínacího přípravku a do té doby nebyl nijak zatěžován. 

Jsem si vědom, že měřený rozsah 50 - 100 kHz nemusí být změřen korektně 

v důsledku zkreslení, které se v tomto rozsahu začíná projevovat. I tak jsem však 

měření na daném rozsahu provedl, abych disponoval daty o vlivu tohoto zkreslení 

na přesnost měření. Konečná frekvence 100 kHz byla z měřných dat vyřazena, 

protože zde již není splněn vzorkovací teorém. [5] 

Pro toto měření jsem vybral prvních sedm článků. Jako výstupní datový formát 

jsem zvolil .xlsx, tedy Microsoft Excel, především proto, že s žádnými jinými 

dostupnými formáty jsem dříve neměl zkušennosti.  
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4.1.2 Výsledky měření 

Měření jsem prováděl v době, kdy jsem měl vymyšlený koncept postprocessingu 

v Matlabu, ale neměl jsem jej plně realizovaný. Z toho důvodu jsem teprve po 

provedení měření zjistil, že mám problém naměřená data korektně do Matlabu 

naimportovat. Data jsem tedy zkusmo otevřel alespoň v programu Microsoft Excel. 

Ten samozřejmě nebyl schopný otevřít data v plném objemu, ale první kroky, tedy 

nejnižší frekvence, jsem byl schopný zpracovat a vynést do grafu. Na Obrázku č. 15 

jsem zobrazil průběh naměřených hodnot při frekvenci 1Hz. Nejedná se o článek 

Sony VTC-6, ale jeden ze starších článků Panasonic 18650B, které jsem používal 

pro ověření funkce a jejichž data jsem vyhodnocoval jako první. Vzhledem k tomu, 

že se následně ukázal použitý formát jako nevhodný, nepokládal jsem za přínosné 

ani udržitelné se naměřenými daty článků Sony dál zabývat. 

 

 

Obrázek č. 15 – Naměřené průběhy pro frekvenci 1 Hz, Setup 1 

 

Analýzou naměřených dat jsem si potvrdil, že naměřené průběhy jsou naměřeny 

čistě, bez zásadního rušení nebo zkreslení, a že po hardwarové stránce nevyžadují 

komponenty systému další vývoj nebo optimalizaci. Letmým výpočtem jsem ověřil 

vnitřní odpor měřeného článku, který jsem vyhodnotil jako reálný. Tedy jsem si 

potvrdil, že po optimalizaci formátu, počtu vzorků a vzorkovací frekvence, mohu 

pokračovat v měření a očekávat kvalitní výsledky. 
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Pro zajímavost a kontext dalších měření mohu uvést, že každé měření trvalo 

přibližně 6 minut a výsledný soubor pro jeden naměřený článek dosahoval velikosti 

cca. 34 MB. 

 

4.2 Hlavní měření – Setup 2 

Účelem tohoto měření bylo získat relevantní data pro všechny články Sony 

VTC-6, která budou použitelná pro vyhodnocení jejich vlastností a rozdělení do 

kategorií podle později zvoleného kritéria. Abych mohl měření provést, musel jsem 

nejprve vyřešit několik problémů. 

Nejdříve jsem laboroval s cílem naměřená data korektně importovat do Matlabu. 

Pro formát .xlsx se mi import nepodařilo zprovoznit a nakonec jsem použil binární 

formát .tdms, který mi fungoval bez jediného problému. 

Další problém, který jsem si potvrdil prvotním měřením, spočíval 

v nedostatečném nastavení počtu vzorků a vzorkovací frekvence. Implementoval 

jsem do programu výpočet, který automaticky vypočítal vzorkovací frekvenci pro 

každou iteraci měření tak, aby byly naměřeny právě dvě periody měřeného signálu. 

K tomuto počtu jsem dospěl tak, že pro korektní postprocessing dat je důležité mít 

naměřenou aspoň jednu periodu signálu, ale je vhodné mít jisté přesahy pro funkci 

filtrů atd. Zároveň jsem zjistil, že se při použití dvou a více period přesnost 

významně nezvětšuje, resp. už při dvou periodách postprocessing funguje korektně. 

Při určité frekvenci během měření ale požadovaná vzorkovací frekvence 

překročí možnosti měřící karty, proto je navíc v programu implementované omezení 

tak, aby program požadoval od karty pouze nejvyšší přípustnou frekvenci. Od této 

hranice narůstá počet period měřeného signálu a úměrně klesá počet vzorků na 

periodu signálu. Změna pokračuje až do 100 kHz, kdy přestává být splněn 

vzorkovací teorém, tato frekvence je tedy brána jako konečná a zároveň je z měření 

vždy vyloučena. 

 

4.2.1 Popis měření 

Kromě řídícího programu jsem pozměnil nastavení parametrů testu a definoval 

jako Setup 2. Jediná změna však spočívala v nové definici názvu článku a nastavení 

počtu vzorků na iteraci. Ten jsem odhadem nastavil na 2000, což odpovídá tisíci 

vzorků na periodu měřeného signálu. Při volbě hodnoty jsem se snažil vystihnout 

optimální kompromis mezi mírou vypovídací hodnoty dat a jejich datovým 
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objemem. Ostatní parametry měření zůstaly stejné, jako v měření prvotním. Pro 

úplnost však uvádím záznam ovládacího panelu na Obrázku č. 16. 

 

 

Obrázek č. 16 – Setup 2 

 

Měření jsem prováděl opět po minimálně 30 minutách od zapnutí měřící 

aparatury při teplotě článků 20°C ±4°C. Přestože články jsem měřil po několika 

skupinách, všech 128 článků jsem naměřil za srovnatelných podmínek, každý 

článek byl měřen pouze jednou a byl zatížen pouze po dobu testu. Měření trvalo 

přibližně 1,5 minuty na článek a výsledný soubor dosahoval velikosti téměř 1 MB. 

V porovnání s prvotním měřením hodnotím snížení velikosti souboru jako zásadní a 

s výsledkem jsem spokojený. Další snižování velikosti souborů již nevidím jako 

prioritní a obnášelo by bližší zkoumání vlivu snížení velikosti na degradaci přesnosti 

a vypovídací hodnoty dat. 

 

4.2.2 Postprocessing naměřených dat 

Naměřená data byla postoupena automatizovanému postprocessingu, který 

zahrnuje zejména filtraci dat použitím FIR filtru a rekonstrukce signálu vyšších 

kmitočtů, u kterých klesá počet vzorků na periodu měřeného signálu. Následně je 

pro každou frekvenci z poměrů amplitud vypočítána amplituda vnitřního odporu 

článku Ri (Ω) a ze vzájemného posunu křivek je vypočítána fáze ve stupních a 
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radiánech. Amplituda vnitřního odporu a fáze v radiánech jsou potom převedeny 

funkcí xxx na reálnou a imaginární složku vnitřního odporu článku. Hodnoty jsou 

zaznamenávány souhrnně vždy pro jeden článek. Následně je pro každý článek 

vygenerován Bodeho diagram, do kterého jsou vyneseny amplituda vnitřního 

odporu a fáze ve stupních v závislosti na frekvenci měření, a Nyquistův diagram 

zobrazující závislost imaginární složky vnitřního odporu na složce reálné. Každý 

diagram je uložen jako obrázek ve formátu .png do dané složky.  

Během výpočtu fáze také dochází k jednoduché kompenzaci nesoučasného 

vzorkování obou kanálů, neboť AD převodník v měřící kartě je pro oba kanály 

společný a oba kanály na něj střídavě přepíná multiplex. Vzniká tím chyba ve 

výpočtu fáze, která exponenciálně roste s klesající periodou měřeného signálu. Při 

frekvenci 100 kHz by tedy dosahovala až 90 °, což jsem ověřil porovnáním 

známých průběhů fáze v Bodeho diagramu (Karden) s vlastními naměřenými daty. 

Chyba se projevovala od frekvencí nad zhruba 20 kHz a byla jednoduše korigována 

odečtením vypočítané chyby. 

Tento automatizovaný postprocessing je možné zavolat jedním příkazem jako 

funkci na celou zvolenou sadu naměřených dat. To mi ušetřilo mnoho času 

v průběhu ladění samotného procesu zpracování dat, protože změnu algoritmu je 

možné aplikovat během chvíle na všechny dosud naměřená data. K úspoře času 

samozřejmě dochází i během nových měření. Celý výše popsaný postprocessing trvá 

při datech naměřených podle nastavení Setup 2 přibližně 4 sekundy na článek. Tím 

došlo alespoň v rámci této experimentální práce ke splnění mého požadavku na 

udržitelnost měřícího procesu z hlediska počtu měřených článků. 

 

4.2.3 Výsledky měření 

Jak jsem popsal výše, pro každý ze 128 měřených článků mám data vynesena do 

Bodeho a Nyquistova diagramu. Níže jsou zobrazeny data pro článek N003, tedy 

Obrázek č. 17 a Obrázek č. 18. 

Výsledná data jsem porovnal s daty, které dříve v rámci svých prací naměřili mí 

kolegové, především Dr. Karden, a která jsem považoval za vzor, jak mají správně 

data vypadat, přestože se vztahovaly k článkům odlišného chemického principu, 

především na bázi olova. [1] Výsledná data o vnitřním odporu hodnotím jako reálná 

a dostatečně přesná pro účely vyhodnocení vlastností článků. Výsledná data o fázi 

vykazují znaky nespojitosti a náhodných odchylek vynášených bodů od 
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předpokládaného průběhu, zejména v oblasti, kde fáze protíná nulu nebo se k ní 

blíží. Zjistil jsem, že tento problém je důsledek nedokonalého zpracování signálu 

v rámci postprocessingu, který jsem již v určeném časovém rozmezí nedokázal dále 

zlepšit. Přesto však data považuji za dostatečně kvalitní pro základní vyhodnocení 

vlastností článků. Data odpovídají mým obecným předpokladům o průběhu všech 

křivek v Bodeho i Nyquistově diagramu a v rámci celé série naměřených vzorků 

jsou překvapivě konzistentní. 

 

 

Obrázek č. 17 – Setup 2, N003, Bodeho diagram 
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Obrázek č. 18 – Setup 2, N003, Nyquistův diagram 

 

V rámci hodnocení výsledných křivek v Nyquistově diagramu jsem se zamýšlel 

nad možností pozdějšího uplatnění dat při třídění článků. Dospěl jsem k závěru, že 

ačkoli je křivka málo detailní a její průběh ovlivňuje chyba daná nedokonalým 

výpočtem fáze, data by mohla být zkusmo použita k vyhodnocení dané skupiny 

měřených článků. Pro účely provedení třídění článků se nabízí mnoho možností. 

Jednak je možné vybrat z výsledných dat jednu frekvenci a vyhodnocovat de-facto 

velikost jednoho čísla na každý článek. Pak je možné se zabývat celými průběhy a 

vyhodnocovat, zda celý průběh leží ve vytyčené obálce nebo nikoliv. Pro tyto 

metody považuji kvalitu dat za dostatečnou za podmínky osobní kontroly výsledků. 

Pro další implementaci automatizovaných vyhodnocovacích postupů, zejména 

fitování dat modelem, považuji data za ne zcela dostatečná, považuji za důležité 

odstranit chybu ve výpočtu fáze a zpřesnit měření. 

 

4.3 Dodatečné měření – Setup 3 

Vzhledem k omezenému časovému fondu a dostatečné kvalitě naměřených dat 

jsem se rozhodl po provedení hlavního měření nepokračovat v inovaci měřících 
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postupů a zpracování dat a prohlásit tyto za dostatečné pro účely korektního 

dokončení této práce. Zároveň jsem se rozhodl provést dodatečné měření na užším 

vzorku článků s cílem získat detailnější data a získat informace o opakovatelnosti 

měření. 

 

4.3.1 Popis měření 

Navrhl jsem měřící postup podrobující pět vzorků nových nepoužitých článků 

opakovanému testu s rozlišením dvaceti vzorků na dekádu. Celkem jsem provedl pět 

opakování měření pro celou skupinu. Ostatní parametry testu jsem vzhledem ke 

spokojenosti s předchozími testy ponechal stejné, a to včetně počtu vzorků na 

iteraci. Pro úplnost uvádím snímek nastavení ovládacího panelu, které jsem označil 

jako nastavení Setup 3 - Obrázek č. 19. 

 

 

Obrázek č. 19 – Setup 3 

 

Měření bylo provedeno v rámci jedné kontinuální operace po zhruba hodině od 

zapnutí měřící aparatury při teplotě článků 21 °C ±4 °C. Každý článek byl měřen 

pouze jednou a byl zatížen vždy pouze po dobu měření. Měření trvalo přibližně 6 

minut na článek. 
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4.3.2 Výsledky měření 

Naměřená data jsem podrobil stejnému postprocessingu, jako v případě hlavního 

měření. Pro každý článek jsem opět získal data vynesená do Bodeho a Nyquistova 

diagramu, z nichž jsem opět vybral dva adekvátní zástupce – Obrázek č. 20 a 

Obrázek č. 21. Výsledky měření mě mile překvapily, došlo k adekvátnímu zpřesnění 

měření, zároveň data zůstala konzistentní.  

 

 

Obrázek č. 20 – Setup 3, N002, Bodeho diagram 
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Obrázek č. 21 – Setup 3, N002, Nyquistův diagram 

 

V naměřených datech v Bodeho diagramu je znatelná nedokonalost programu 

v podobě dekadického rozmezí měřených frekvencí v rámci dekády. Data nejsou 

v důsledku rozmístěna ve frekvenčním spektru rovnoměrně, ale jsou vždy zhuštěna 

na konci každé dekády, zatímco na začátku dekády je pořízeno vzorků méně. Tento 

nedostatek je daný jednodušší implementací tohoto řešení v prostředí LabView, pro 

kterou jsem toto řešení tehdy upřednostnil. Od té doby jsem však řešení neinovoval, 

protože jsem se věnoval kritičtějším problémům. 

Pro vyhodnocení opakovatelnosti měření jsem sloučil do jednoho diagramu data 

pro každý článek s cílem graficky interpretovat rozptyl naměřených dat a vyvodit 

závěry o opakovatelnosti. Uvádím Nyquistův diagram, viz  Obrázek č. 22. 
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Obrázek č. 22 – Sloučené výsledky, Setup 3, Nyquistův diagram 

 

Jak je v diagramu vidět, velikost půlkruhu a poloha Weberovy impedance 

vykazuje značný rozptyl a ani při detailním zkoumání jsem nepozoroval žádnou 

korelaci mezi číslem vzorku, ani počtem opakování. Jednotlivá měření se však zdála 

přesná a věrohodná. Protože jsem sloučení výsledků programoval jako 

automatizovaný skript v prostředí Mathworks Matlab, ze zvědavosti jsem jej 

aplikoval na část již naměřených dat, konkrétně o nových článcích. Ve sloučených 

datech jsou jasně znatelné dvě odlišné křivky – viz Obrázek č. 23. Nejprve mě 

zaujal fakt, že jedna křivka odpovídala skupině nových nepoužitých článků, zatímco 

druhá křivka odpovídala skupině článků svařených do náhradního segmentu, ale 

jinak nepoužitých. Vysvětlení tohoto neobvyklého jevu jsem nejdříve hledal 

v odlišném způsobu skladování, poté krátce ve vlivu obroušeného povrchu 

kontaktních ploch na místě bývalých svarů. Zajímavé také bylo, že lepší vlastnosti 

(křivka více vlevo) vykazovaly články, které byly svařeny v náhradním segmentu 

baterie. Nakonec jsem našel vysvětlení jevu ve značném vlivu teploty článků na 

jeho vlastnosti a tuto teorii jsem si potvrdil dalším dodatečným měřením. Zjištěné 

poznatky detailně popisuji v podkapitole 5.3. 
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Obrázek č. 23 – Sloučené výsledky, Setup 2, Nové články, Nyquistův diagram 

 

4.4 Kalibrační měření 

Abych mohl verifikovat správnost naměřených výsledků, provedl jsem ještě sérii 

kalibračního měření s cílem naměřit případnou chybu zanášenou do měření vlastním 

přípravkem, resp. celou měřící aparaturou.  

Pro tento účel jsem si zhotovil „falešný“ kalibrační článek s fixním odporem viz 

Obrázek č 24. Kalibrační článek je vyroben z jednostranně poměděné sklotextitové 

destičky (1) za vzniku primitivní desky plošných spojů. Měděný povrch je uprostřed 

v šířce asi 2 mm přebroušen a přes vzniklou mezeru je naletováno paralelně pět 

rezistorů o velikosti 0R1 v pouzdře 0805 (2). Na desku plošných spojů jsou z boku 

kolmo naletovány dvě měděná soustružená diskovitá čela o tloušťce 2 mm (3). Jejich 

účelem je zajistit kvalitní kontaktní plochu pro upínací hroty. Dosedací plochy byly 

broušeny a leštěny pro dosažení maximální kvality kontaktu. Paralelním zapojením 

rezistorů je dosaženo základní hodnoty odporu 0.02 Ω, tato hodnota je však dále 

navýšena o odpor plošného spoje, takže celková hodnota odporu je rovna hodnotě 

přibližně 0,0224 Ω. Absolutní hodnota celkového odporu není příliš důležitá, podstatné 

je, že výsledný odpor se pohybuje v rozsahu měřeném, tedy je velmi podobný 
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impedanci měřených článků a že se jedná o pouze odporovou zátěž. Důslednou volbou 

rozměrů kalibračního článku bylo dosaženo možnosti zakládat článek do upínacího 

mechanismu plnohodnotně jako jakýkoli jiný článek, bez nutnosti vkládat jej do šachty 

ručně. 

 

Obrázek č. 24 – Kalibrační článek 

 

4.4.1 Popis měření 

Pomocí kalibračního článku jsem provedl sérii deseti měření při použití nastavení 

Setup 3, viz Obr. Setup 3. Měření jsem záměrně prováděl na jedno upnutí, tedy jsem 

článek jedenkrát upnul a poté provedl celou sérii měření bez opětovného upínání. 

Měření bylo provedeno v rámci jedné kontinuální operace po zhruba hodině od zapnutí 

měřící aparatury při teplotě okolního vzduchu 22 °C ±2 °C. Měření trvalo stejně jako 

v případě dodatečného měření přibližně 6 minut na článek. 

 

4.4.2 Výsledky měření 

Naměřená data jsem podrobil stejnému procesu jako v případě dodatečného měření, 

tedy jsem pro každé měření získal výsledná data v Bodeho a Nyquistově diagramu. Zde 

jsem však navíc naprogramoval generování histogramů a vytvořil histogramy 

naměřených hodnot amplitudy impedance pro zjištění opakovatelnosti měření na 

jednotlivých frekvencích.  
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Začněme tedy nejdříve vyhodnocením dat v Bodeho a Nyquistově diagramu. 

Opakovatelnost dat je obecně velmi dobrá, tedy jsem vybral dva typické diagramy, viz 

Obrázek č. 25 a Obrázek č. 26. 

 

 

Obrázek č. 25 – Kalibrační data v Bodeho diagramu 
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Obrázek č. 26 – Kalibrační data v Nyquistově diagramu 

 

Při pohledu na oba diagramy je zřejmé, že v měření se od frekvence zhruba 2 kHz 

projevuje chyba a že tato chyba má výlučně induktivní charakter. Vyvstává samozřejmě 

otázka, zda tato chyba není ve skutečnosti reálná indukčnost samotného kalibračního 

článku, neboť průběh naměřené impedance nápadně připomíná průběhy reálných článků 

v předešlých měřeních. Tuto otázkou se budu podrobněji zabývat v následující kapitole. 

 Již v tuto chvíli je mým záměrem využívat k vyhodnocení článků data v oblasti 

kolem frekvence 1 kHz, proto jsem se při vyhodnocení histogramů kalibračních dat 

podrobně zabýval přesností především v okolí této frekvence. Detailně toto téma volby 

frekvence popíši v kapitole 5.1.1. Při vyhodnocování opakovatelnosti na základě 

vytvořených histogramů jsem si všiml, že v blízkém okolí frekvence 1 kHz došlo 

k lokálnímu zhoršení opakovatelnosti. Pro ilustraci uvádím dva histogramy, Obrázek č. 

27 pro frekvenci 800 Hz, kde je opakovatelnost měření na dobré úrovni, a druhý 

Obrázek č. 28 pro frekvenci 1 kHz, kde je opakovatelnost zhoršena. Na frekvenci 1,5 

kHz je opakovatelnost opět stejně dobrá jako v případě 800 Hz. Tento jev přičítám 

postprocessingu, konkrétně filtraci dat, jelikož na dané frekvenci dochází ke změně 

strategie vyhodnocování dat. Tento jev budu dále diskutovat v následující kapitole. 

Histogramy byly vytvořeny s krokem 0,1 mΩ.  
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Obrázek č. 27 – Opakovatelnost při kalibračním měření, f = 800 Hz 

 

Obrázek č. 28 – Opakovatelnost při kalibračním měření, f = 1000 Hz 
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5. Vyhodnocení výsledků, diskuse 

V této poslední kapitole se budu věnovat vyhodnocení výsledků měření a shrnutí 

celé provedené práce. S ohledem na naměřená data zvolím vhodné kritérium a podle 

výsledků rozdělím články do jednotlivých skupin dle zadání. Dále zhodnotím celou 

navrženou měřící aparaturu a budu diskutovat různé poznatky, ke kterým jsem v rámci 

této práce dospěl. 

 

5.1 Rozdělení článků na základě výsledků měření 

Nejprve se tedy budu věnovat splnění zadaného úkolu o rozdělení článků do 

kategorií dle jejich hodnocení. 

 

5.1.1 Kritérium rozdělení článků 

Existuje široká škála kritérií, podle kterých bych mohl články hodnotit a dělit. 

V první řadě to může být impedance při nějaké zvolené konkrétní frekvenci. Také je 

možné proložit naměřená data o impedanci v Bodeho diagramu vhodnou křivkou a 

posuzovat průběh této křivky. Stejně tak je možné proložit křivkou data v Nyquistově 

diagramu posuzovat její průběh graficky. Jako nejpokročilejší metodu považuji 

prokládání křivky v Nyquistově diagramu Randelsovým modelem. Takto je možné 

získat konkrétní hodnoty jednotlivých prvků v náhradním obvodu a porovnávat a třídit 

články podle specifických kritérií z modelu vycházejících. 

Vzhledem k tomu, že naměřená data nepovažuji za dostatečně kvalitní pro přesné 

fitování modelem, rozhodl jsem se tak nečinit a pro vyhodnocování vlastností článků 

použít pouze data v doposud prezentované podobě.  

Přestože jsem zkoumal i mnoho jiných aspektů, jako hlavní kritérium pro hodnocení 

měřených článků jsem tedy zvolil impedanci při frekvenci 2 kHz. Jako již zavedená 

frekvence podobných měření bývá používáno 1 kHz, ale jak vyplývá z provedeného 

kalibračního měření a uvedených histogramů, při této frekvenci není z nějakého důvodu 

měření tolik přesné. Zvolil jsem tedy nejbližší vyšší krok, který není anomálií postižen, 

a vzhledem k obecnému průběhu impedance v Bodeho diagramu nepředpokládám 

žádný významný rozdíl oproti výsledkům naměřeným při 1 kHz, resp. naměřený rozdíl 

předpokládám na hranici měřitelnosti. 
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Články tedy budou rozdělena podle naměřené impedance při frekvenci 2 kHz do 

skupin ve zvoleném kroku. Data budou prezentována ve formě histogramu. 

 

5.1.2 Výsledné rozdělení článků 

Z naměřených dat jsem vytvořil dva histogramy, zvlášť pro nové a použité články. 

Zajímala mě korelace mezi hodnotou impedance a faktem, že jedna skupina byly články 

použité v aplikaci a druhá skupina nezatěžované články ve formě samostatných článků 

či připraveného záložního segmentu. Články byly shodně rozděleny do skupin s krokem 

0,1 mΩ. Níže jsou uvedeny oba histogramy jako Obrázek č. 29 a Obrázek č. 30. 

 

Obrázek č. 29 – Histogram pro vnitřní odpor nových článků, f = 2 kHz 
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Obrázek č. 30 – Histogram pro vnitřní odpor použitých článků, f = 2 kHz  

 

Z uvedených histogramů můžeme vyčíst mnoho informací a učinit některé závěry. Na 

první pohled je patrné, že naprostá většina článků dosahuje přibližně stejné hodnoty 

kolem 13 mΩ. Vzhledem k tomu, že výrobce ve svém datasheetu uvádí standardní 

hodnotu impedance v rozsahu 8 – 18 mΩ, nachází se naprostá většina článků přesně 

uprostřed daného intervalu a to i přesto, že frekvence, na které byly články měřeny, 

nebyla úplně totožná.  

Také je na první pohled zřejmé, že články, které byly v aplikaci použity, vykazují 

poněkud větší rozptyl měřené impedance než články, které zatěžovány nebyly. Malý 

počet článků se poté odlišuje od průměrné hodnoty výrazným způsobem. Celkem 4 

články byly vyřazeny jako články, u kterých došlo k vnitřnímu odpojení elektrického 

obvodu přílišným přetlakem pomocí CID (Circuit interrupt device). Data těchto článků 

samozřejmě leží řádově mimo zobrazenou oblast histogramů. Přesto je však možné říci, 

že články, u nichž nedošlo k přerušení elektrického obvodu, vykazují překvapivě 

stabilní hodnoty vnitřní impedance, především vzhledem k faktu, že u nich došlo 

k závažnému podbití. Osobně jsem u postižených článků očekával vyšší rozptyl měřené 

vnitřní impedance, resp. větší dopad závažného podbití na kvalitu článků. 
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V rámci aplikace samozřejmě vyvstala otázka, které články je možné použít pro 

přípravu nové baterie do aplikace podobného charakteru. Pokud bych měl soudit pouze 

podle výše uvedených výsledků, přiklonil bych se k rozhodnutí použít do aplikace 

všechny články, které jsou v obálce uvedených histogramů, tedy všechny články, u 

kterých nedošlo k vnitřnímu odpojení. Považuji ale za vhodné a přínosné podrobit 

nejdříve všechny články kapacitnímu vybíjecímu testu a následně hledat korelace mezi 

naměřenými daty o kapacitě a vnitřní impedanci. Za ještě více přínosné poté považuji 

hledání korelací mezi naměřenými daty kapacitě a tvarem křivky v Nyquistově 

diagramu. 

 

5.2 Posouzení navrženého obvodu a způsobu měření 

Jako další v pořadí budu popisovat nabyté zkušenosti s navrženým obvodem a 

metodiku měření, zvláště se pak budu věnovat některým specifickým problémům, na 

které jsem během měření narazil.  

 

5.2.1 Indukčnost měřená při kalibraci 

Při hodnocení měřícího přípravku a použité aparatury jsem se samozřejmě jako 

první snažil zjistit, jestli hodnota indukčnosti stabilně měřená při kalibraci je chyba 

zanášená do měření přípravkem nebo chyba daná přirozenou geometrickou vlastností 

kalibračního článku. Druhé zdůvodnění mi připadalo jako věrohodnější, protože měřené 

články vykazovaly velmi podobný průběh impedance ve frekvencích nad 1 kHz. 

Provedl jsem simulaci integrací obecně známých vztahů s cílem zjistit indukčnost, která 

je dle uvedených průběhů během kalibrace měřena. Simuloval jsem průběh impedance 

sériového RL obvodu s parametry zvolenými tak, aby vhodně reprezentovaly 

předpokládané parametry použitého kalibračního článku. Uvedený graf lze vidět na 

Obrázku č. 31. Srovnáváním obou průběhů jsem zjistil, že v obvodu je měřena 

indukčnost o velikosti přibližně 0,3 µH. 



51 

 

Obrázek č. 31 – Simulace průběhu impedance pro RL článek, Bode 

 

Následně jsem provedl měření indukčnosti kalibračního článku precizním LCR 

měřičem Hewlett-Packard s cílem zjistit jaká část této indukčnosti je skutečně 

indukčnost kalibračního článku a jaká je indukčnost přípravku. Měření prokázalo, že 

vlastní indukčnost kalibračního článku je rovna přibližně desetině měřené hodnoty, 

původ je tedy nutné hledat jinde. Soustředil jsem se tedy na upínací přípravek a mé 

podezření padlo na proudové a napěťové vodiče, které byly taženy po délce zhruba 

30 cm spolu, což by mohla být příležitost ke vzniku vzájemné indukčnosti. Oddělil jsem 

tedy dočasně trasy napěťových cest od proudových tak, aby nebyly přímo souběžné, a 

provedl nové kalibrační měření. Výsledek provedeného měření jsem opět srovnal se 

simulací, z čehož jsem zjistil, že v důsledku zmíněného zákroku došlo ke snížení 

měřené indukčnosti na 0,16 µH, tedy zhruba na polovinu. Považuji to za důkaz, že 

hypotéza o vzájemné indukčnosti přívodních vodičů byla správná, a že důsledným 

oddělením napěťových přívodů od proudových by bylo možné tuto indukčnost téměř 

eliminovat. Zde bych však rád zmínil, že zjištěná chyba závažným způsobem 

nediskredituje dosud naměřená data, neboť je možné tuto chybu na základě již 

naměřených kalibračních dat korigovat v rámci postprocessingu. Za důležité považuji, 

že byla nalezena a popsána příčina chyby a že tato chyba byla po celou dobu měření 

konstantní, neboť přívodní vodiče byly v rámci přípravku pečlivě vyvázány v prostoru. 
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5.2.2 Upínací přípravek a aparatura 

Celkově považuji upínací přípravek za velmi dobře navržený. Velmi jsem ocenil 

opakovatelnost upnutí a rychlost výměny článků pomocí pneumatických pístů, stejně 

tak možnost precizně nastavit pracovní tlak, tedy i přítlak čtyřbodových svorek. Během 

měření a třídění velkého množství článků mi upínací přípravek ušetřil mnoho času, což 

považuji za klíčovou vlastnost. Za neméně důležitou vlastnost považuji, že jsem 

nezaznamenal žádné projevy opotřebení nebo zhoršení kvality měření v čase. 

Jak jsem nakonec zjistil, uložení přívodních vodičů nebylo optimální a mezi 

napěťovými a proudovými vodiči vznikala vzájemná indukčnost. Toho je možné se 

v budoucích iteracích návrhu vyhnout tak, že přívodní napěťové a proudové vodiče 

budou taženy jako dva nezávislé kroucené páry a nejlépe odlišnou cestou.  

Připojení upínacího přípravku do zbytku aparatury pomocí konektorů XT-60 a 

MF30 hodnotím jako adekvátní, důležité bylo především použití konektorů jako 

takových, což usnadňovalo transport a manipulaci s komponentami. 

Jako další podnět k vylepšení další iterace návrhu bych uvedl možnost přesnějšího 

temperování měřeného článku, protože specifická část naměřených hodnot vykazovala 

silnou závislost na okolní teplotě. Temperováním článku by bylo možné dosáhnout 

přesnějších výsledků nebo dokonce mapy článku při různých teplotách. Očekávám 

úměrné snížení rychlosti upnutí a výměny článků, ale vzhledem k změně charakteru 

zadání bych to považoval za opodstatněné. 

 

5.2.3 Jednotlivé komponenty použité aparatury 

Po upínacím přípravku jsem se při realizaci věnoval zesilovači proudu. S jeho 

návrhem jsem s odstupem času spokojen a myslím, že se jedná o návrh vydařený. 

Naměřený nezkreslený přenos do 50 kHz je více než dostatečný, zároveň zesilovač 

hodnotím jako dostatečně stabilní pro měřené nízké kmitočty. Stabilita je dána jednak 

tím, že zesilovač disponuje adekvátně velkým chladičem, takže se teplota koncového 

stupně v závislosti na zatížení téměř nemění. Druhá podstatná vlastnost je, že zesilovač 

pracuje ve třídě AB, takže se i v nezatíženém stavu sám zahřívá klidovým proudem na 

pracovní teplotu, na které posléze během měření setrvává. Za dobře zvolenou rovněž 

považuji proudovou zatížitelnost zesilovače, a to i přestože jsem využíval zhruba 

polovinu. Používaný proud hodnotím jako optimální jednak vzhledem k linearitě 

měřeného článku, tak i vzhledem k zesilovači, neboť při nižším zatížení zesilovač méně 

zkresluje a také má menší ztráty, tedy je v nízkých frekvencích více lineární.  
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Návrh bočníku bych označil za velmi dobrý pro daný účel. Výkonový rezistor se 

dobře chladil do hliníkového tělesa krabičky a jeho teplota se pohybovala na nízké 

úrovni. Pro budoucí preciznější měření bych zvážil integraci bočníku na jednu desku 

spolu s diferenciálním zesilovačem a doplnění termistoru do těsného kontaktu 

s výkonovým rezistorem pro kompenzaci jeho teploty. Tím by bylo možné za podmínek 

dobré kalibrace a kompenzace nelinearity výkonového rezistoru dosáhnout výborné 

výsledné linearity. Vzhledem k použitému proudu 1 App, hodnotě použitého 

výkonového rezistoru 1 Ω, výkonové zatížitelnosti 3W a popsanému 

elektromechanickému provedení se však domnívám, že nelinearita použitého bočníku 

byla vzhledem k charakteru měření zanedbatelná. 

Navržený diferenciální zesilovač hodnotím jako výborný, nenarazil jsem na jediný 

parametr, který by mne při měření aspoň vzdáleně limitoval. Všechny parametry 

zesilovače byly více než dostatečné a s jeho vlastnostmi jsem byl velmi spokojen. 

Diferenciální zesilovač plnil v obvodu klíčovou roli při převodu diferenciálně měřených 

signálů proti společné zemi, což mi umožnilo použít širokou škálu měřících zařízení bez 

nutnosti, aby disponovaly diferenciálními vstupy. Přestože jsem nakonec použil měřící 

kartu s diferenciálními vstupy, byl mi diferenciální zesilovač velmi užitečný zejména ve 

fázi experimentů a sestavování výsledné aparatury. 

Rozhodnutí použít externí generátor funkcí namísto využití analogového výstupu 

měřící karty vnímám s odstupem času jako opodstatněné, zejména vzhledem k nárokům 

na frekvenční rozsah, které jsem na systém kladl. Nyní po provedení měření již vím, že 

požadovaný frekvenční rozsah 50 kHz nebyl potřebný a stejně kvalitní data bych 

naměřil i v případě použití frekvenčního rozsahu 20 kHz, tehdy jsem však chtěl mít 

k dispozici rezervu a teorii ověřit experimentem. Zároveň jsem volbou profesionálního 

generátoru sledoval záměr omezit počet komponent, které mohou vnášet do měření 

chybu. S přihlédnutím k výše uvedenému hodnotím rozhodnutí jako opodstatněné a 

správné. Pro použitý generátor bohužel neexistují ovladače pro prostředí LabView, 

musel jsem tedy provozovat komunikaci přes klasický sériový port. Komunikace 

obecně fungovala, byla ale znatelně pomalejší než komunikace s měřící kartou a 

automatizované měření bylo značně zpomaleno. Pro budoucí experimenty a měření 

podobného charakteru doporučuji použít generátor, pro který jsou k dispozici ovladače 

pro prostředí LabView, například řadu generátorů Rigol DG4000. 
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Samotné prostředí LabView hodnotím pozitivně, po překonání prvotních problémů 

s používáním programu jsem dokázal naprogramovat zvolený průběh měření a měření 

realizovat. Volbu prostředí hodnotím jako správnou. 

 

5.2.4 Metodika měření 

S metodikou měření jsem byl obecně spokojen a provedené měření vedlo k reálným 

a použitelným výsledkům. Jsou však aspekty, které bych příště provedl lépe, či zkoumal 

jejich vliv na kvalitu měření, aby provedené měření bylo dokonalejší. 

Především bych zajistil, aby zvolený krok v rámci dekády byl počítán logaritmicky, 

aby bylo dosaženo rovnoměrného rozmístění vzorků napříč měřeným spektrem. Tento 

problém jsem vnímal především po vynesení dat do Nyquistova diagramu, kde byla 

zřejmá proměnlivá hustota vzorků v rámci křivky. To je samozřejmě z části způsobeno i 

charakterem křivky samotné, pokud by ovšem tento problém byl vyřešen, křivka by 

byla v některých potřebných místech detailnější. 

Dále považuji za důležité zkoumat směr měření v rámci spektra na kvalitu měření. 

Přesněji jestli měřit od nejvyšší frekvence směrem k frekvencím nízkým nebo opačně. 

V rámci této práce jsem zvolil postup od nízkých frekvencí k vysokým, ale především 

pro snadnější programování algoritmu v prostředí LabView. Nepřikládal jsem směru 

měření velkou pozornost, s odstupem bych mu však doporučil věnovat pozornosti více. 

Domnívám se, že by bylo vhodnější postupovat od vysokých frekvencí směrem 

k nižším, protože při opačném postupu by teoreticky mohly doznívající jevy nižších 

frekvencí ovlivňovat jevy při frekvencí vyšších. Je však otázka do jaké míry by tento 

jev měření ovlivňoval a jakým způsobem. V rámci této práce jsem vliv směru měření 

nepozoroval, neboť přesnost měření omezovaly jiné aspekty. Dovedu si však představit, 

že v laboratorním prostředí by směr měření mohl kvalitu měření výše popsaným 

způsobem ovlivňovat. 

Dále bych rád zhodnotil zvolený frekvenční rozsah měření s hlediska vlivu na 

vypovídající hodnotu. Podívejme se tedy obecně na data v Nyquistově diagramu, 

popišme si jejich význam a zkonfrontujme jednotlivá místa s konkrétními frekvencemi. 

Vezměme například jeden z detailních diagramů dodatečného měření – Obrázek č. 32. 
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Obrázek č. 32 – Detailní průběh měření N002, Setup 3, Nyquist 

 

V kapitole 1.3 - Model elektrochemického zdroje jsem popsal význam jednotlivých 

částí diagramu. Začneme-li nejnižšími frekvencemi, začneme zprava od Warburgovy 

difuzní impedance. Ta ve svém průběhu sleduje asymptotu ve tvaru přímky až téměř 

k nulové imaginární hodnotě do místa, kde navazuje na přibližně půlkruhový průběh 

tvořený kapacitou Cdl a impedancí Rct. Jelikož průběh Warburgovy impedance sleduje 

přímku, nepotřebujeme mnoho vzorků, za podstatné považuji naměřit několik vzorků 

v místě, kde se již neprojevuje vliv navazujícího půlkruhového průběhu. Měření 

v uvedeném diagramu bylo zahájeno na hodnotě 50 mHz a tuto hodnotu zpětně 

hodnotím jako optimální, hodnotu 0,1 Hz pak jako hraniční. Místo, kde vliv 

Warburgovy impedance navazuje na zmíněný půlkruh, leží v poměrně širokém 

frekvenčním rozsahu, jeho střed leží přibližně u 1 Hz. Půlkruh dále pokračuje až do 

místa, kde vypovídá o SEI vrstvě a protne nulu na ose imaginární hodnoty. Je velice 

zajímavé, že tato hodnota téměř přesně leží na frekvenci 1 kHz. V tomto bodě se 

projevuje pouze reálná složka měřené impedance a původně kapacitní charakter 

imaginární složky se mění na charakter induktivní. Dále pokračuje křivka daleko mimo 

obvykle sledované oblasti Nyquistova diagramu a nad zhruba 10 kHz nemá valnou 

vypovídací hodnotu. Přesněji nemá žádnou vypovídací hodnotu o elektrochemických 
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jevech obou půlčlánků či SEI vrstvy, pouze vypovídá o indukčnosti, která je však daná 

především geometrickým uspořádáním článku a s časem se nemění. V rámci této práce 

jsem se pokusil úmyslně změřit data do co nejvyšší frekvence, potvrdil jsem si však, že 

data nad přibližně 20 kHz nejsou pro měření významným způsobem přínosná. 

Důležitým poznatkem a závěrem z mého měření je skutečnost, že pro měření 

sekundárních článků metodou EIS je možné použít aparaturu původně určenou pro 

audio techniku, pokud tato nemá frekvenční omezení v oblasti nízkých frekvencí a 

pokud výsledná přesnost měření splňuje nároky pro daný účel měření. Typicky je tak 

možné použít například integrované zesilovače nebo některé vysoce kvalitní zvukové 

karty, a to jak pro generování signálu tak záznam dat. Z omezených nároků na 

frekvenční rozsah také pramení nízká náročnost na měřící aparaturu z hlediska 

vysokých měřených frekvencí. Na druhou stranu je třeba věnovat pozornost stálosti 

měření z hlediska časového a teplotního, neboť měření nízkých frekvencí obecně 

zvyšuje časovou náročnost. 

Další podstatný parametr v rámci metodiky je velikost amplitudy aplikovaného 

proudu a s tím související zkreslení vycházející z linearity měřeného článku. Při měření 

jsem články zatěžoval proudem 1 App, což je rovno efektivní hodnotě přibližně 0,71 A. 

Výrobce uvádí v datasheetu článku nominální kapacitu 3 Ah. Vztažením zátěžného 

proudu k uvedené kapacitě lze říci, že články byly zatíženy hodnotou 0,23 C. Zátěžný 

proud lze také porovnat s maximálním dovoleným trvalým zatěžovacím proudem, který 

je stanoven na 15 A, aplikovaný proud byl více než dvacetkrát menší. Míru zkreslení 

jsem kromě uvedených parametrů zjišťoval i opticky zobrazením průběhů proudu a 

napětí na osciloskopu, přičemž průběhy nikdy nejevily známky nelinearity. Jediný 

případ, kdy jsem zkreslení pozoroval, byl při frekvencích vyšších než 55 kHz, což bylo 

způsobeno zkreslením zesilovače popsaném v kapitole 3.2 – Zesilovač proudu. 

Dále považuji za správné, že jsem se rozhodl provádět měření v galvanostatickém 

módu. Volbu módu měření jsem se detailně věnoval v kapitole 2.1.5. Kromě již 

popsaných argumentů bych rád popsal ještě jeden, který jsem si potvrdil v průběhu 

měření. Pokud budu chtít provést měření tak, abych na základě výsledků mohl 

porovnávat více článků třeba i nestejných rozměrů, kapacity či chemického principu, 

musím pro všechny články zvolit porovnatelnou jednotku, tedy vztažnou. Touto 

jednotkou je proud, protože je možné jej přímo vztáhnout ke kapacitě či dovolenému 

zatížení a protože regulací proudů je možné dosahovat opakovatelných výsledků i při 

různých úrovních napětí. Typickým srovnávacím parametrem používaným pro všechny 
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typy článků je takzvaný C-rate. Proud také vždy osciluje kolem nuly, a pokud na článek 

nijak nepůsobíme, proud vnější je vždy roven nule. Naproti tomu napětí je u 

elektrochemického zdroje veličina úzce spjatá s parametrem SOC a i bez externího 

působení na článek se napětí nachází vždy na nějaké nenulové hodnotě. Pokud bych 

chtěl článek zatěžovat napětím, musel bych kompenzovat jeho přirozený offset tak, aby 

výsledný proud osciloval kolem nuly a měření probíhalo v lineárním režimu. Takže 

jsem se oklikou dostal zpět k regulaci proudu jako primární veličiny, čímž jsem si 

potvrdil vhodnost galvanostatického módu. 

 

5.3 Korelace naměřených dat s teplotou článků 

Velmi zajímavý jev, se kterým jsem se během měření setkal, je korelace tvaru 

křivky v Nyquistově diagramu s teplotou měřených článků. Spočívá ve změně velikosti 

půlkruhu daném parametry Cdl a Rct a adekvátním posunem Weberovy impedance v ose 

x. Nejdříve jsem však nevěděl, že posun přímo souvisí s teplotou. Na začátku jsem si 

všiml korelace mezi tvarem křivky nových článků a skutečností, zda byly svařeny 

v náhradní segment nebo ponechány volně. Zjišťoval jsem nejdříve, zda rozdíl 

parametrů nemůže být způsoben tím, že články byly odlišně skladovány. Toto 

zdůvodnění jsem vyloučil, protože jsem zjistil, že články byly podstatnou dobu 

skladovány společně a navíc jeden nesvařovaný článek jevil stejné parametry, jako 

články svařované. Jako společnou vlastnost jsem tedy vyhodnotil fakt, že články byly 

testovány v jiný den, tedy mohly být měřeny za mírně odlišných podmínek. Tou 

nejdůležitější podmínkou se ukázala být teplota článků. Při provádění dodatečného 

měření jsem si všiml, že výše uvedená deformace křivky se projevovala s velkým 

rozptylem a bez zjevné příčiny. Jeden vzorek při pátém opakování projevil velmi silnou 

deformaci křivky a vymykal se všem doposud naměřeným datům, ačkoli samotná 

křivka se zdála být konzistentní a měření věrohodné. 

Provedl jsem tedy ještě jedno dodatečné měření s cílem zjistit závislost deformace 

křivky na teplotě článku. Zvolil jsem pro měření článek N001 a po upnutí jsem jej 

pomocí horkovzdušné pistole s regulací teploty a vhodným nástavcem vytemperoval a 

poté udržoval na teplotě 60°C ±2°C. Teplotu jsem přitom měřil přístrojem Brymen 

BM257s pomocí originálního termočlánkového drátu. Poté jsem provedl pět ihned po 

sobě jdoucích měření při nastavení Setup 3.  

Výsledky měření jasně potvrdily mou původní domněnku a značně mne překvapily. 

Původně popisovaný půlkruh daný parametry Cdl a Rct se zmenšil na nepozorovatelnou 
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hodnotu a přímka Weberovy impedance vychází přímo z bodu, kde imaginární hodnota 

impedance překračuje nulu. Naměřený tvar křivky lze vidět na Obrázku č. 33. 

Zároveň došlo k posunutí celé křivky nepatrně vlevo, tedy k obecnému zmenšení 

impedance. Vytvořil jsem tedy z těchto pěti měření histogram impedance při frekvenci 

2 kHz, aby bylo možné měření porovnat s měřeními předešlými. Histogram skutečně 

potvrzuje mírné, ale konzistentní snížení impedance, jak je vidět na Obrázku č. 34. Tím 

jsem tedy definitivně potvrdil hypotézu o korelaci teploty článku a uvedené deformaci 

křivky. 

Zajímavé je, že podle zjištěných vlastností má článek při teplotě 60 °C mnohem 

lepší parametry než při teplotě pokojové. Toto zjištění je v souladu s obecně známou 

strategií některých výrobců elektromobilů (například TeslaMotors) temperovat články 

na teplotu vyšší než teplotu okolní v případě požadavku na poskytnutí maximálních 

výkonů. 

 

Obrázek č. 33 – Měření na článku N001, t = 60 °C, Setup 3, Nyquist 

 



59 

 

Obrázek č. 34 – Histogram impedance článku N001, t = 60 °C, Setup 3 
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Závěr 

V rámci mé diplomové práce jsem se zabýval elektrochemickou impedanční 

spektroskopií (EIS). Tato pokročilá diagnostická metoda je používána pro 

vyhodnocování širokého spektra elektrochemických procesů včetně elektrochemických 

zdrojů, o kterých dokáže poskytnout velmi podrobné informace. Vzhledem 

k současnému vzestupnému trendu použití sekundárních článků v dynamických 

trakčních aplikacích roste mimo jiné potřeba jejich vlastnosti detailně modelovat a 

právě elektrochemická impedanční spektroskopie je účinný nástroj, pomocí kterého je 

možné toho dosáhnout. 

Cílem práce bylo seznámit se s metodou EIS v souvislosti s diagnostikou 

elektrochemických zdrojů a popsat její základní principy. Dále navrhnout obvod pro 

měření pomocí jedné z vybraných metod, navržený obvod realizovat a provést sérii 

měření na různě degradovaných vzorcích jednoho článku. Nakonec na základě 

hodnocení výsledků rozdělit články do jednotlivých kategorií. 

Popsal jsem základní principy EIS a metody, kterými je možno ji provádět. Pro účely 

této práce jsem si vybral metodu postupného sinu (singlesine), především pro její nižší 

komplexnost. Pro danou metodu jsem navrhl měřící obvod a popsal zadání pro jeho 

dílčí komponenty. Obvod byl koncipován modulárně a byl řízen v prostředí LabView. 

Následně jsem obvod realizoval a provedl několik sérií měření. Obvod byl navržen pro 

měření všech článků v pouzdru 18650. Jako předmět měření jsem konkrétně použil 

článek Sony VTC-6, jakožto jeden z nejkvalitnějších současných článků svého typu, 

který stále častěji nalézá uplatnění v lehké trakci. Článek je založen na chemii Li-ion 

NCA, měření bylo podrobeno 56 nových a 72 použitých článků. 

Na základě provedených měření jsem zkoumal vlastnosti článku a hledal korelace 

s naměřenými daty. Jako kritérium pro hodnocení článků jsem zvolil impedanci při 

frekvenci 2 kHz a podle toho kritéria rozdělil články formou histogramů do skupin 

s krokem 0,1 mΩ. V rámci verifikace výsledků jsem zjistil a prokázal silnou závislost 

specifických měřených parametrů na teplotě článku, což znamená, že metoda je velmi 

dobře použitelná pro vytváření pokročilých modelů zohledňujících teplotu článku. 

V poslední části práce jsem zhodnotil vypracovaný návrh měřícího obvodu a 

metodiky měření, popsal některé problémy a jejich řešení a shrnul nabyté poznatky. 
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Elektrochemická impedanční spektroskopie 

elektrochemických zdrojů 

Adam Podhrázský 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá elektrochemickou impedanční spektroskopií. 

Cílem práce je seznámit se s touto metodou v souvislosti s diagnostikou 

elektrochemických zdrojů. V rámci práce je popsán návrh obvodu pro měření 

zvoleného typu článků, jeho realizace v praxi a následně provedené reálné měření na 

vybrané skupině článků. Na základě měření byla skupina článků rozdělena do 

jednotlivých skupin dle zvoleného kritéria. Následně bylo provedeno vyhodnocení 

kvality návrhu obvodu, byly popsány některé problémy a jejich řešení a byly 

zformulovány podněty pro další zlepšení a optimalizaci při aplikaci metody. 

 

Keywords 
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Primary Cell, Secondary Cell, Diagnostics, Measurement, Battery, Accumulator. 

 

Úvod 

Tato pokročilá diagnostická metoda používaná pro vyhodnocování širokého 

spektra elektrochemických procesů včetně elektrochemických zdrojů, o kterých 

dokáže poskytnout velmi podrobné informace. Vzhledem k současnému vzestupnému 

trendu použití sekundárních článků v dynamických trakčních aplikacích roste mimo 

jiné potřeba jejich vlastnosti detailně modelovat a právě elektrochemická impedanční 

spektroskopie je účinný nástroj, pomocí kterého je možné toho dosáhnout. 

Rozbor 

Princip metody spočívá v aplikaci periodického signálu sinusového charakteru 

na zkoumaný elektrochemický systém a následném měření odezvy systému na daný 

signál. [1] Měření je opakováno v iteracích za postupné změny frekvence tak, aby bylo 

sérií měření pokryto celé dané spektrum. Měření je možné provádět v širokém rozsahu 

frekvencí (10
6
–10

-6
 Hz), čímž je možné vyhodnocovat celou řadu elektrochemických 

dějů. Z každé odezvy systému na přivedený signál je možné určit komplexní 

impedanci Z v závislosti na dané frekvenci. Tyto dílčí výsledky souhrnně tvoří 

impedanční spektrum, které je výstupem měření. Impedanční spektrum lze dále použít 

pro vytvoření modelu nebo dokonce mapy článku v závislosti na různých podmínkách. 

Očekávání 

Předmětem práce bylo seznámení s metodou, návrh a realizace měřícího 

obvodu a provedení série měření na různě degradovaných vzorcích jednoho typu 

článku. Kromě toho, že měly být články na základě měření roztříděny, jsem od 

výsledků očekával detailnější informace o vlastnostech článku, které by mohly přispět 

k hlubšímu poznání jeho vlastností a chování. 
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Experiment 

Navržený obvod jsem koncipoval úmyslně modulárně, jeho koncepci 

znázorňuje Obrázek č. 1. Měřený článek (1) je upnut v čtyřbodovém upínacím 

přípravku (2). Na silové výstupy z přípravku je zapojen výstup zesilovače proudu (3), 

přičemž do série s upínacím přípravkem je ještě zapojen bočník (4). Na vstup 

zesilovače proudu je připojen výstup generátoru funkcí (5). Měřící výstup upínacího 

přípravku a měřící výstup bočníku jsou připojeny na příslušné kanály diferenciálního 

zesilovače (6), který signály referencuje vůči společné zemi. Výstupy diferenciálního 

zesilovače jsou připojeny na vstupy A/D převodníku (7), které signály zpracovává a 

převádí do digitální formy. Generátor funkcí i A/D převodník jsou propojeny s 

nadřazeným systémem resp. prostředím (8), které ovládá generátor s měřící kartou a 

zároveň integruje uživatelské rozhraní celého systému. 

Výsledkem měření jsou data, na jejichž základě jsem články roztřídil do 

jednotlivých skupin dle impedance. Příklad naměřených dat v Nyquistově diagramu je 

na Obrázku č. 2. Zároveň jsem v rámci verifikace výsledků zjistil a prokázal silnou 

závislost specifických měřených parametrů na teplotě článku, což znamená, že metoda 

je velmi dobře použitelná pro vytváření pokročilých modelů zohledňujících teplotu 

článku.  

  
Obrázek č. 1 – Blokové schéma měřícího obvodu (vlevo) 

Obrázek č. 2 – Příklad naměřených dat pro skupinu článků (vpravo) 

Závěr 

Cílem práce byl seznámit se s metodou EIS v souvislosti s diagnostikou 

elektrochemických zdrojů. Výsledky práce potvrdily, že metoda EIS může poskytnout 

cenná data o vlastnostech elektrochemických zdrojů, jedná se o efektivní diagnostický 

nástroj a má smysl tuto metodu dále rozvíjet. 
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