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TIIVISTELMÄ 
 
Kandidaatintyössä mallitettiin litiumioniakun ja nikkelimetallihydridiakun toimintaa 
LTspice-piirisimulaattorilla. Akkujen mallittamisessa käytettiin kahden erillisen piirin 
yhdistelmäpiiriä, jonka varauksen mukaan vaihtuvien komponenttien arvot 
muunnettiin matemaattisesti virtayhtälöiksi ja mallitettiin ohjatuilla virtalähteillä.   
Piirin napajännite ja lähtöimpedanssiin vaikuttavat komponentit muodostettiin 
piirisimulaattorin table-funktioilla. Yhdistelmäpiirin toinen osapuoli määrittää akun 
eliniän ja toinen mallittaa akun ominaisuudet sekä purkuvirran.  

Akkujen ominaisuuksien tutkimisen sekä parhaan akkumallin valinnan jälkeen 
tutkittiin akkujen varauskäyriä ja simulaatiossa tarvittavien komponenttien arvoja. 
Tutkittaviksi purkuvirroiksi valittiin litiumioniakulle 320 mA ja 160 mA ja 
nikkelimetallihydridiakulle 100 mA ja 300 mA. Simulointi suoritettiin 
transienttianalyysilla ja tuloksista huomattiin akulle ominaiset piirteet kuten 
litiumioniakun tasainen virranantokyky sekä nikkelimetallihydridiakun jännitepiikit 
virran muuttuessa. Akkusimulaatioista näkyi virran vaikutus akun kestoon, ja myös 
lämpötilan, akun nimellisen kapasiteetin sekä lataussyklien määrät pystyttiin ottamaan 
huomioon simulaatioissa. Muisti-ilmiötä ja akun elinikää ei pystytty 
havainnollistamaan testeissä johtuen siitä, että pitkäaikaisia testauksia useille 
akkuyksilöille ei suoritettu.  

 

Avainsanat: litiumioniakku, nikkelimetallihydridiakku, mallitus, LTspice, 
simulaatio. 



 

Karhu V-M. (2016) Modelling the Battery performance in circuit simulator. 
University of Oulu, Degree Programme in Electrical Engineering. 

 
 

ABSTRACT 
 
In this Bachelor’s thesis the operation of the lithium-ion battery and the nickel-metal 
hydride battery were modelled using the freeware circuit simulator LTspice. 
Modelling the batteries was done with the combination of two separate circuits. 
Components following the state of charge were transformed mathematically to current 
equations and they were modelled with behavioural current sources in the battery 
model. The terminal voltage and the components affecting the output impedance were 
formed with the circuit simulator’s table-function. The first part of the combination 
circuit defined the lifespan of the battery and the second part modelled characteristics 
of the battery and the discharge current. 

After investigating characteristics of the batteries and selecting the best battery 
model, the state of charge curve and the components needed for the simulation were 
examined mathematically. Analysed discharge currents for lithium-ion battery were 
320 mA and 160 mA, and the same values for nickel-metal hydride battery were 100 
mA and 300 mA. The simulation was performed with transient analysis and the 
characteristics of batteries were identified from the results of the simulations. The 
lithium-ion battery had a stable voltage and the nickel-metal hydride had large voltage 
peaks when the discharge current rapidly changed. The battery simulations showed the 
effect of the current to the lifespan of the battery and the impact of the temperature, 
the battery’s nominal capacitance and the loading cycle of the battery. The memory 
effect and the whole lifespan of the battery were not visualized in the simulations 
because they need long-term tests for several individual batteries. 
 

Key words: lithium-ion battery, nickel-metal hydride battery, modelling, 
LTspice, simulation. 
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ALKULAUSE 
 
Tämä kandidaatintyö akkujen mallittamisesta LTspice-piirisimulaattorilla on laadittu 
osana sähkötekniikan kandidaatin tutkintoa. Työn tarkoitus on esittää keinoja mallittaa 
litiumioni- ja nikkelimetallihydridiakkujen toimintaa ilmaisella sekä 
helppokäyttöisellä piirisimulaattorilla. Kandidaatintyö aloitettiin työn valvojan, 
professori Timo Rahkosen avustuksella keväällä 2015, mutta työn valmistumista 
saimme odottaa hieman yli vuoden verran. Kandidaatintyön teko ei sujunut ongelmitta, 
sillä väliin mahtui fyysisesti rankat kesätyöt Vaasassa ja ongelmallisia simulaatioita, 
mutta periksi antaminen ei kuitenkaan ollut vaihtoehto missään vaiheessa. Haluan 
kiittää kärsivällistä ohjaajaani Timo Rahkosta, joka antoi heti alkuun hyvän 
pohjustuksen työlleni ja auttoi virheideni korjauksessa aina tarvittaessa. Haluan kiittää 
myös motivoivia opiskelutovereitani neljästä opiskeluvuodestani sähkötekniikan 
parissa. Ilman heitä en ehkä olisi selvinnyt tähän pisteeseen saakka opinnoissani. 
Lopuksi haluan kiittää tyttöystävääni Elinaa sekä perhettäni, sillä he ovat aina olleet 
tukenani niin opinnoissani kuin opintojeni ulkopuolisissa asioissa. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
 
A Ampeeri, virran yksikkö 

AC Vaihtovirta 

Ah Ampeeritunti 
DC Tasavirta 

F Faradi, kapasitanssin yksikkö 

Li-ion Litiumioni 

NiMH Nikkelimetallihydridi 

RC Vastus-kondensaattori 

SOC State of Charge 
V Voltti, jännitteen yksikkö 

 

Ω Ohmi, resistanssin yksikkö 



 

1. JOHDANTO 
 
Litiumioni- ja nikkelimetallihydridiakut ovat lyijyakkujen ohella käytetyimpiä 
akkutyyppejä. Akku on lähes kaikille sähkötekniikasta kiinnostuneille perusteiltaan 
tuttu komponentti, mutta sen toiminta voi olla monelle ensimmäisiä oletuksia 
monimutkaisempi. 

Tässä kandidaatintyössä pyritään havainnollistamaan litiumioniakun ja 
nikkelimetallihydridiakun toimintaa mahdollisimman realistisesti käyttäen LTspice-
piirisimulaattoria. Akun toiminnan suunnittelussa tarvitaan muun elektroniikan tavoin 
simulointeja ennen konkreettisen komponentin valmistusta. Tarkat simulaatiot lisäävät 
todellisen komponentin toiminnan määrittämisen tarkkuutta.  Akkua voidaan mallittaa 
useilla eri tavoilla, joista tässä kandidaatintyössä tutkitaan enimmäkseen 
mahdollisimman kattavaa sekä samalla havainnollistavaa kytkentää. Sähkötekniikalle 
tyypillisesti emme voi koskaan saavuttaa täysin realistista simulaatiota tai 
akkukytkentää, mutta huomioimalla useita eri muuttujia akun lämpötilasta ja 
itsepurkautumisesta lähtien voidaan saavuttaa jopa teollisuuteen kelpaava akkumalli. 
Harmillisesti akun eliniän ja muisti-ilmiön simuloiminen ei onnistu ilman pitkäaikaista 
konkreettista testausta, joten niiden simuloiminen ei työssä valitulla kytkennällä 
onnistu. 

Simuloinneissa käytettävien piirisimulaattorien lähteet ovat ideaalisia, ja 
akkukäyttöisen laitteen simuloimiseksi pitää olla malli, joka kuvaa tarkoin akun 
virranantokykyä ja jännitteen muutoksia. Erityisen tärkeää tämä on akun 
latauselektroniikkaa kehittäessä. 
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2. AKKUTYYPPEJÄ JA NIIDEN OMINAISUUKSIA 
 

 

Tutkimuksessa keskitytään kahteen yleiseen akkutyyppiin eli litiumioniakkuun (Li-
ion) ja nikkelimetallihydridiakkuun (NiMH) sekä niiden ominaisuuksiin. Yleisesti 
akkuteknologian kehityksessä pyritään ratkaisemaan olemassa olevat akkuihin 
liittyvät ongelmat, lisäämään akkujen toiminta-aikaa ja keventämään sekä 
pienentämään niitä. Tärkeimpiä akkuihin liittyviä termejä on SOC (State of Charge), 
joka ilmaisee akkujen sen hetkisen varaustilanteen prosentteina. SOCia mitatessa 
100 % tarkoittaa täyttä akkua ja 0 % tyhjää akkua. SOC riippuu paljon akkutyypistä, 
ja tyypillisesti SOC-käyrä ei nouse tai laske lineaarisesti, vaan lähellä akun täysin 
tyhjiä ja täysiä tiloja muutos on jyrkkä ja keskivaiheilla loivempi.  

2.1. Litiumioniakku 

Litiumioniakut saivat alkunsa New Yorkilaisen Binghamtonin yliopiston 
tutkimuksesta 70-luvulla, jossa tutkittiin turvallisempaa tapaa hyödyntää litiumin 
akkuteknologiaan liittyvät erinomaiset ominaisuudet. [1] Litiumioniakkuteknologia 
on jatkuvasti kehittynyt, mutta kaikkia ongelmia akun ikääntymiseen ja vaaralliseen 
käyttäytymiseen liittyen ei ole osattu ratkaista. Litiumioniakuissa ei esiinny jännitteen 
romahdusilmiötä ja itsepurkautumisen määrä on melko pieni. Litiumioniakuista ei 
myöskään tarvitse vaihtaa kennoja kuten vanhemmista akkumalleista. 
Litiumioniakuissa ei ole myöskään muisti-ilmiötä, eli akkua ei tarvitse tyhjentää 
täydellisesti ennen uutta latausta. 

Litiumioniakku vanhenee erittäin nopeasti, sillä jo vuoden kestävällä aktiivisella 
käytöllä akku menettää suuren osan toimintakunnostaan ja muutamassa vuodessa akku 
on käytännössä käyttökelvoton. Litiumioniakkujen toimintakyky heikkenee 
huomattavasti, vaikka sitä ei olisi edes käytetty. [2] Litium on herkkä kemiallinen aine 
ja sen vuoksi litiumioniakku vaatii oman akustonvalvontajärjestelmän (BMS, Battery 
Management System), joka seuraa akun jännitettä, virtaa, lämpötilaa, State of Chargea 
ja akun ”terveydentilaa”. Akku tuhoutuu herkimmin sitä ladatessa, ja ilman 
akustonvalvontajärjestelmää akku yli-latautuisi ja todennäköisesti tuhoutuisi. 

Litiumioniakkuja käytetään keveytensä vuoksi erittäin paljon esimerkiksi 
mobiilisovelluksissa, mutta maapallon litiumvarantojen ehtyessä pitää keksiä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Natriumioniakku saattaa olla toimiva ratkaisu sillä sen 
kapasiteetti on jopa 1000-kertainen verrattuna litiumioniakkuun, mutta sen lataaminen 
on hidasta. [3] 
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2.2. Nikkelimetallihydridiakku 

NiMH-akkujen tutkimus aloitettiin jo 60-luvulla, mutta markkinoille ne pääsivät vasta 
vuonna 1989. Tyypillisesti NiMH-akkuja käytetään ladattavina paristoina, kameroissa 
ja hybridiautoissa. Siitä esimerkkinä on Toyota, joka käytti NiMH-akkuja Prius-
sähköautoissaan jo vuodesta 1997 lähtien. NiMH-akut ovat erittäin hyviä sovelluksiin, 
jotka tarvitsevat paljon virtaa hetkellisesti.  
    NiMH-akut eivät ole aivan yhtä hyviä energiatiheydeltään kuin litiumioniakut ja ne 
itsepurkautuvat voimakkaasti, mutta ne ovat turvallisia verrattuna litiumioniakkuihin, 
ja myös edullisia valmistaa. Litiumioni-akkujen käyttölämpötila on huomattavasti 
pienempi kuin nikkelimetallihydridiakkujen, jotka voivat kestää nykyään jopa yli 100 
°C lämpötiloja. Ympäristöystävällisyyttä ajatellen NiMH-akut ja litiumioniakut voi 
kierrättää erilliskeräyksissä, joten ne eivät ole ongelmajätettä. [4][5] 

2.3. Vertailua 

Vertailutaulukosta nähdään Li-ioniakkujen ja NiMH-akkujen eroavaisuuksia. [5][6] 
 

Akkutyyppi NiMH Li-Ion 

Energiatiheys [Wh/kg] 60 – 120 110 – 160 
Purkauskerrat 300 – 500 500 – 1000 
Lämpötila-alue [°C] -20 – +60 -20 – +60  
Itsepurkaus [% / kk] 20 – 30 10 
Kennojännite [V] 1.25 3.6 
Kennon sisäresistanssi 
[] 

0.2 – 0.3 0.15 – 0.25 

Pikalatausaika [h] 2 – 4 2 – 4 
Ylilatauksen sieto heikko todella heikko 
Maksimi purkausvirta [C] 5 > 2 
Paras purkausvirta [C] < 0.5 < 1 
Hinta/lataus-kerta [US $] 0.12 0.14 
Käytössä vuodesta 1989 1991 
Säilytys tyhjänä 70 – 90 % täydestä 

 
Taulukon tuloksien perusteella voidaan todeta litiumioniakun olevan parempi kuin 
NiMH-akun, mutta NiMH-akun virranantokyky on parempi. Se mahdollistaa NiMH-
akkujen käytön esimerkiksi autoteknologiassa, jossa auton käynnistys vaatii 
hetkellisesti paljon virtaa. Lisäksi NiMH-akut kestävät hieman paremmin ylilatausta 
verrattuna litiumioniakkuihin. 
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3. AKUN MALLITTAMINEN 
 
Akun mallinnukseen on useita eri vaihtoehtoja, kuten Thevenin-kytkentään, 
impedanssimittauksiin tai toiminta-aikaan (”runtime”) perustuvia malleja. 
Yhdistämällä edellä mainittuja kytkentöjä saadaan lähes realistinen malli akusta ja 
kyseisen kytkennän parametreja muuttamalla voidaan vertailla akkutyyppien ja 
ulkoisten tekijöiden vaikutuksia. Tässä kandidaatintyössä akun lopullisesta 
kytkentämallista käytetään nimitystä ”realistinen akkumalli”. 

3.1. Kytkennät 

Erilaisissa akkupiirimalleissa on omat hyötynsä ja haittansa. Vaatisi laajoja ja 
pitkäkestoisia simulaatioita, jos akku haluttaisiin mallittaa aivan realistisesti. 
Peruskytkennöillä ei voi tutkia esimerkiksi akun elinikää tai muisti-ilmiötä. [7] 

3.1.1. Thevenin-kytkentä 

Sarjavastusta sekä transienttivastuksen ja transienttikondensaattorin rinnankytkentää 
hyödyntävällä mallilla voi ennustaa akun vastetta transienttikuorman eri arvoilla sekä 
tietyillä SOC-arvoilla. Thevenin-kytkennällä ei voi kuitenkaan ennustaa DC-vastetta, 
ja AC-vasteen ennustuskin on rajoitettua. Toiminta-ajan mittauskaan ei Thevenin-
kytkennällä onnistu ilman komponenttimuutoksia. Kuva 1 esittää Thevenin-kytkentää.  
[7] 

 

 
Kuva 1. Akun mallitus Thevenin-kytkennällä. 

3.1.2. Impedanssimalli 

Impedanssimalli perustuu sähkökemialliseen impedanssi-spektroskopiaan, jolla 
voidaan muista malleista poiketen ennustaa akun AC-vastetta. Impedanssimallia on 
tosin erittäin hankala saada luotettavaksi ilman monimutkaista sovitusprosessia ja sen 
transienttivasteen simulointi on rajoitettua. DC-vasteen ja toiminta-ajan mittaaminen 
ei pelkällä impedanssimallilla onnistu. Kuvassa 2 esitetään impedanssimallin kytkentä 
yksinkertaistettuna.  [7] 
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Kuva 2. Impedanssimallin kytkentä. 

3.1.3. Toiminta-aikaan perustuva akkumalli 

Toiminta-aikaan (”runtime”) perustuvalla akkumallilla voidaan simuloida akun 
toiminta-aikaa ja DC-vastetta, kun akun purkuvirta on vakio. Akkumalli on kolmen eri 
piirin verkosto ja se vaatii ohjattujen jännitelähteiden hallintaa. Piireistä 
ensimmäisessä hyödynnetään purkuvirtaa laskemaan seuraavan piirin häviöiden 
määrää. Toisen piirin tarkoitus on edellisen piirin laskennan lisäksi tutkia 
itsepurkautumista ja elinikää. Toisen piirin jännitepisteen arvo VSOC toimii kolmannen 
piirin käyttöjännitteen ohjaajana. Kolmannesta piiristä voidaan tutkia akun jännitettä 
sekä purkuvirtaa. Koska kytkennän piirit ovat toisistaan jatkuva-aikaisesti 
riippuvaisia, voidaan sanoa piirin olevan toiminta-aikaan perustuva. Seuraavassa 
luvussa esiteltävä realistinen akkumalli on vahvasti pohjautunut toiminta-aikaan 
perustuvaan akkumalliin. Kuva 3 esittää toiminta-aikaan perustuvan akkumallin 
piirikaavion.  [7] 
 
 

 
Kuva 3. Toiminta-aikaan perustuva akkumalli. 

3.2. Realistinen Li-ion akkumalli 

”Realistinen akkumalli” ottaa huomioon edellä esiteltyjen akkumallien piirteitä ja 
pyrkii hyödyntämään useita eri parametreja lähes realististen tulosten saamiseksi. 
Simuloidun akun tulee olla mahdollisimman lähellä todellista akkua, joten realistisessa 
mallissa voidaan ottaa huomioon myös akun lataus-syklien määrä ja lämpötilan 
vaikutus.  

Toiminta-aikaan perustuvasta mallista saadaan käyttöön kuvan 3 keskimmäinen 
piiri, jossa kondensaattori Ccapacity ja virta-ohjattu virtalähde I_battery muodostavat 
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akun kapasiteetin, varauksen tilan ja toiminta-ajan. Akun itsepurkautumista mallittaa 
Rself-discharge-vastus, jonka voi asettaa hyvin suureksi tai jopa jättää kokonaan 
huomioimatta. Thevenin-kytkennästä saadaan malli RC-piirille, jolla voidaan 
simuloida transienttivastetta. LTspicellä SOC-arvo ei suoraan siirry RC-piirille, joka 
mallittaa jännitteen ja virran ominaisuuksia, mutta se voidaan mallittaa ohjatulla 
jännitelähteellä, joka seuraa SOC-arvoa. Kuva 4 esittää realistisen akkumallin 
simulointipiiriä yksinkertaistettuna. 

 
Kuva 4. Realistisen akkumallin yksinkertaistettu piirikaavio. 

 
Jokaiselle komponentille on matemaattisesti johdetut kaavat, ja kaikkien 

komponenttien arvot riippuvat varauksen senhetkisestä tilasta, eli SOC-arvosta. Kuvan 
4 SOC-piste antaa jännitearvon kyseisessä pisteessä, mutta LTSpice ei osaa hyödyntää 
piirin jänniteiden arvoja komponenttiarvojen laskukaavoissa. Lähtöimpedanssin 
resistiivistä ja kapasitiivista osaa ei siis voi mallittaa tavallisilla R- ja C-
komponenteilla, vaan niihin on käytettävä LTspicen käyttäytymistasoista virtalähdettä 
BI. 

3.2.1. Li-ion akun komponenttien arvot 

Polymeeri Li-ion akun sekä NiMH-akun komponenteille saadaan matemaattiset 
kaavat, joista seuraavaksi tutkitaan polymeeri Li-ion akkuja. Akun State of Charge – 
arvo muuttuu nollan ja yhden välillä varauksesta riippuen. Kuvan 4 oikeanpuoleisen 
piirin ohjattu jännitelähde Voc noudattaa kaavaa 1.1. [7] 

 
 VOC(SOC) = -1,031 ∙ e(-35 ∙ SOC) + 3,685 + 0,2156 ∙ SOC – 

0,1178 ∙ SOC2 + 0,3201 ∙ SOC3  
(1.1) 

 
Sarjavastuksen Rseries ja transienttivastusten Rtransient_S ja Rtransient_L ketju 

mallittaa konkreettisesti havaittuja häviöitä akun lataussyklin, lämpötilan, käyttöiän ja 
purkuvirran perusteella. Ctransient_S ja Ctransient_L tarvitaan transienttivasteen 
mittaukseen, koska purkuvirta on askelmaista ja akun jännite vastaa todellisuudessa 
muutoksiin hitaasti. Kaavat 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6 esittävät matemaattisia keinoja 
laskea komponenttien arvot. [7] 

 
 Rseries(SOC) = 0,1562 ∙ e(-24,37 ∙ SOC) + 0,07446 (1.2) 

 
 Rtransient_S(SOC) = 0,3208 ∙ e(-29,14 ∙ SOC) + 0,04669 (1.3) 

 
 Ctransient_S(SOC) = -752,9 ∙ e(-13,51 ∙ SOC) + 703,6 (1.4) 

 
 Rtransient_L(SOC) = 6,603 ∙ e(-155,2 ∙ SOC) + 0,04984 (1.5) 
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 Ctransient_L(SOC) =-6056 ∙ e(-27,12 ∙ SOC) + 4475 (1.6) 
 
Suuremmilla purkuvirran arvoilla kondensaattorien arvot eivät enää ole luotettavia 

kaavoilla laskettujen arvojen kanssa, mutta nekin saadaan kokeellisesti selville. 
Matkapuhelimien akuille sopivia purkuvirran arvoja on esimerkiksi simulointiin 
sopivat 160 mA ja 320 mA. 

Esimerkiksi Matlabilla saadaan komponenteille ominaiset käyrät SOC:n suhteen 
laittamalla edellä mainittuihin kaavoihin SOC-arvot. Kuvassa 5 esitetään ohjatun 
jännitelähteen VOC(SOC) arvot, kuvassa 6 esitetään sarjavastuksen Rseries(SOC) arvot, 
kuvassa 7 esitetään transienttivastuksen Rtransient_S(SOC) arvot, kuvassa 8 esitetään 
transienttikondensaattorin Ctransient_S(SOC), kuvassa 9 esitetään transienttivastuksen 
Rtransient_L(SOC) arvot ja kuvassa 10 esitetään transienttikondensaattorin 
Ctransient_L(SOC) arvot.  

 

 
Kuva 5. Ohjatun jännitelähteen VOC jännite varaustilan SOC funktiona. 

 

 
Kuva 6. Vastuksen Rseries resistanssi varaustilan funktiona. 
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Kuva 7. Vastuksen Rtransient_S resistanssi varaustilan suhteen. 

 

 
Kuva 8. Kondensaattorin Ctransient_S kapasitanssi varaustilan suhteen. 

 

 
Kuva 9. Vastuksen Rtransient_L resistanssi varaustilan suhteen. 
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Kuva 10. Kondensaattorin Ctransient_L kapasitanssi varaustilan suhteen. 

 
Akun eliniän vaikutukset voidaan huomioida kuvan 4 Ccapacity:lla, kun se 

asetetaan toimimaan kaavan 1.7 mukaisesti 
 

 CCapacity = 3600 ∙ KapasiteettiN ∙ f1(Sykli) ∙ f2(Lämpötila)  (1.7) 
 
jossa KapasiteettiN on nimellinen kapasiteetti sekä f1 ja f2 ovat korjauskertoimia. 

Kerroin f1 kertoo syklien määrän ja f2 kertoo lämpötilan vaikutuksen. 
Huoneenlämpötilassa ja ensimmäisellä syklillä f1 ja f2 ovat 1. KapasiteettiN voidaan 
asettaa normaaleissa olosuhteissa arvoon 1 Ahr. Syklien määrää voisi asettaa 
suuremmaksi, mutta itsepurkautuminen kestää kauan, joten simulaatioissa sen 
kannattaa olla 1. [7] 

3.2.2. Litiumioni-akun simulaatio 

Aiemmin mainittiin, että komponenttien arvoja ei saada suoraan siirrettyä SOC-arvoa 
hyödyntämällä, joten on turvauduttava taulukoihin ja ohjattuihin virtalähteisiin. 

LTspicen ohjattu virtalähde ymmärtää erilaisia siirtofunktioita, mutta se ei hallitse 
toisesta piiristä samaan aikaan simuloituja jännitearvoja laskutoimitusten 
suorittamiseen. Taulukoimalla vastuksien resistanssikäyrät ja kondensaattorien 
kapasitanssikäyrät voidaan jokaiselle komponentille muodostaa oma jänniteohjattu 
virtalähde. Tähän toimenpiteeseen tarvitaan LTspicen table-funktiota, jänniteohjattuja 
jännitelähteitä ja jännitteen muunnoskaavoja. 

Esimerkkinä voidaan tutkia sarjavastusta Rseries, jonka resistanssi saadaan aiemmin 
Matlabilla lasketusta taulukosta. Kuvassa 11 on selkeyden vuoksi taulukoitu vain 
muutama resistanssin arvo jänniteohjattuun jännitelähteeseen. Viereisessä piirissä 
vastus Rseries on toteutettu ekvivalentilla virtalähteellä Rseries_eq ja Ohmin laista, eli 
yliolevan jännitteen ja taulukoidun resistanssin jakolaskusta saadaan komponentille 
virran suuruus. Edellä mainittu esimerkki esitetään kuvassa 11. 
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Kuva 11. LTspice-esimerkki taulukko-funktiosta ja vastuksen muunnos 

jänniteohjatuksi virtalähteeksi. 
 

Kondensaattorin kapasitanssin muuttaminen jännitteeksi vaatii kondensaattorin yli 
olevan jännitteen derivointia ajan suhteen ja kertomista taulukosta saaduilla 
kapasitanssin arvoilla. Kuvassa 12 esitetään kondensaattorin muunnos 
jänniteohjatuksi virtalähteeksi. 

 

 
Kuva 12. LTspice-esimerkki kondensaattorin muunnoksesta jänniteohjatuksi 

virtalähteeksi. 
 

Vaihtamalla kuvan 4 realistisen akkumallin piirikaavioon vastukset ja 
kondensaattorit jänniteohjatuiksi virtalähteiksi voidaan muodostaa haluamamme 
LTspicellä toimiva akkumalli. Tämä akkumalli on esitetty kuvassa 13, josta puuttuvat 
taulukoilla ohjatut jännitelähteet.  
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Kuva 13. Realistinen akkumalli ekvivalenteilla komponenteilla. 

 
Tutkitaan ensin tyypillistä Litiumioni akun tilannetta, jossa pulssimainen purkuvirta 

on 320 mA. Vastus Rself-discharge asetetaan simuloinneissa arvoon 10 MΩ, sillä 
itsepurkautumisen tulee olla erittäin hidasta. Ccapacity-kondensaattorin parametrit 
määriteltiin aiemmin, eli kapasitanssi huoneenlämmössä, ensimmäisellä lataussyklillä 
ja täydestä kapasiteetista lähtien on 3600 F.  

Kuvassa 14 esitetään vastuksien resistanssiarvon SOC-riippuvuutta kuvaavat 
ohjatut jännitelähteet ja kuvassa 15 esitetään kondensaattorien kapasitanssiarvon 
SOC-riippuvuutta kuvaavat ohjatut jännitelähteet. Kondensaattorien arvot poikkeavat 
Matlabilla lasketuista arvoista, mutta tarkat arvot saadaan Min Chenin ja Gabriel A. 
Rinćon-Moran tutkimuksesta. [7] 

 

 
Kuva 14. Li-ion akun vastuksien arvot, kun purkuvirta on 320 mA. 

 

 
Kuva 15. Li-ion akun kondensaattorien arvot, kun purkuvirta on 320 mA. 

 
Kuvassa 16 simuloidaan jännitelähteen Ctransient_L kapasitanssikäyrä esimerkiksi 

taulukko-funktion toiminnasta. Transienttisimulaatio on asetettu viiden tunnin (18000 
s) mittaiseksi, eli tarpeeksi suureksi akun tyhjentymistä varten. Akku tyhjennetään 
tässä simulaatiossa kuvan 17 purkuvirtalähteen asetuksilla. Akkua puretaan niin 
monella 320 mA:n pulssilla, että se varmasti tyhjenee. Simulaatiossa yhden pulssin 
kesto on 1000 s ja niitä on yhteensä 10. Pulssien välissä on 140 sekunnin laskuaika ja 
samanmittainen nousuaika. Tperiod(s) arvoa kasvattamalla pulssin lasku- ja nousuajat 
voisivat olla pienempiä, sillä silloin pulssi olisi nollassa ampeerissa pidempään, mutta 
silloin transienttiajo lopettaa oikean toiminnan. Voidaan olettaa virheen johtuvan 
kondensaattoreista, sillä ilman niitä simulaatio suostuu nopeampiin lasku- ja 
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nousuaikoihin ja pidempään Tperiod(s) aikaan. Kuvassa 18 esitetään päällekkäin 
lähtöjännite Vbattery, tulojännite pisteessä n1 ja purkuvirtapulssit.  

 

 
Kuva 16. Li-ion akun transienttikondensaattorin kapasitanssikäyrä ilmaistuna 

jännitteellä ajan suhteen. 
 

 
Kuva 17. Li-ion akun purkavan virtalähteen asetukset 320 mA purkuvirralla. 
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Kuva 18. Li-ion akun tulojännite, lähtöjännite ja 320 mA virtapulssit. 

 
Huomataan, että virta aiheuttaa vastuksien ja kondensaattorien vuoksi 

lähtöjännitteeseen (sininen signaali) pieniä piikkejä pulssien väleillä, mutta muutoin 
lähtöjännite seuraa tulojännitettä n1 (vihreä signaali) melko tarkasti. Vastukset 
aiheuttavat häviöitä, joten lähtöjännite on lähdössä hieman pienempi kuin tulojännite. 

Vertailun vuoksi simuloidaan samaa piiriä 160 mA:n purkuvirtapulsseilla. 
Vaihdetaan jänniteohjattujen virtalähteiden, eli sarjavastuksen Rseries, 
transienttivastusten Rtransient_S ja Rtransient_L resistanssien arvot sekä 
transienttikondensaattoreiden Ctransient_S ja Ctransient_L kapasitanssien arvot Min Chenin 
ja Gabriel A. Rinćon-Moran tutkimustulosten perusteella.  [7] 

Vastusten arvot esitetään kuvassa 19 ja kondensaattoreiden arvot esitetään kuvassa 
20. Lisäksi muokataan purkuvirtalähde kuvan 21 mukaiseksi, eli nostetaan pulssin 
päällä oloaikaa T(on), sekä lasku- ja nousuaikoja kaksinkertaiseksi. Samalla lasketaan 
huippuvirta 160 mA:iin. 

 

 
Kuva 19. Li-ion akun vastuksien arvot, kun purkuvirta on 160 mA. 

 

 
Kuva 20. Li-ion akun kondensaattoreiden arvot, kun purkuvirta on 160 mA. 
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Kuva 21. Li-ion akun purkavan virtalähteen asetukset 160 mA purkuvirralla. 

 
Nostetaan simulointiaikaa kahdeksaan tuntiin ja simuloidaan vastaavasti kuin 

kuvassa 18 niin saadaan kuvan 22 simulointitulokset. 
 

 
Kuva 22. Li-ion akun tulojännite, lähtöjännite ja 160 mA virtapulssit. 

 
Simulaatioita vertaamalla nähdään selkeästi, että pienemmällä virralla akku kestää 

pidempään. Ensimmäisessä simulaatiossa virta on 320 mA:n arvossa, nousu- ja 
laskuajat huomioon ottaen, 12800 sekunnista 10700 sekuntia. Toisessa simulaatiossa 
virta on 160 mA:n arvossa, nousu- ja laskuajat huomioon ottaen, 25600 sekunnista 
21400 sekuntia. Virran ja ajan suhteet ovat molemmissa simulaatiossa siis samat, joten 
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simulaatiot ovat vertailukelpoisia keskenään. 160 mA:n purkuvirralla akun varaus siis 
kestää kaksi kertaa kauemmin kuin 320 mA:n purkuvirralla. Tutkimuksessa käytettiin 
850-mAh TCL PL-383562 polymeeri litiumioni-akkua, jonka purkautumisen cut-off-
jännite jäi simulaatiossa hieman korkeammaksi kuin datalehdessä, jossa sen sanottiin 
olevan 3.0 V. [8] 

3.3. Nikkelimetallihydridiakun simulaatio 

Nikkelimetallihydridiakkua voidaan tutkia vastaavalla simulaatiolla, kuin litiumioni-
akkuakin tekemällä jänniteohjatun jännitelähteen taulukkofunktioon sekä vastuksien 
että kondensaattorien arvoihin muutoksia. Materiaalistaan johtuen virta aiheuttaa 
NiMH-akkuun enemmän muutoksia kuin litiumioniakkuihin. Vastuksille ja 
kondensaattoreille annettavat arvot on saatu selville kokeellisesti. NiMH-akun 
tutkimuksessa on käytetty 750-mAh Duracell HR03 nikkelimetallihydridiakkua. 
Hämmentävästi esimerkiksi vastuksen Rseries resistanssin arvot ovat lähellä toisiaan 
alle 100 mA:n virralla sekä yli 500 mA:n virralla kuin 100 mA:n virralla ja 150 mA:n 
virralla. [7] 

Tutkitaan virran vaikutusta simuloimalla akkupiiriä 100 mA:n ja 300 mA:n 
virtapulsseilla. Ensimmäisenä määritetään 100 mA:n virtapulssille purkuvirtalähde 
Discharge_current ja ohjattu jännitelähde Voc. Koko piiri sekä arvot 
Discharge_current virtalähteelle ja jännitelähde Voc:lle on esitetty kuvassa 23. 

 

 
Kuva 23. NiMH-akun piirikaavio ja arvot purkuvirtalähteelle ja ohjatulle 

jännitelähteelle, kun purkuvirta on 100 mA. 
 

Tämän jälkeen asetetaan arvot vastuksille ja kondensaattoreille Min Chenin ja 
Gabriel A. Rinćon-Moran tutkimuksen perusteella. Vastusten arvot on esitetty kuvassa 
24 ja kondensaattoreiden arvot on esitetty kuvassa 25. 

 

 
Kuva 24. NiMH-akun vastuksien arvot, kun purkuvirta on 100 mA. 
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Kuva 25. NiMH-akun kondensaattoreiden arvot, kun purkuvirta on 100 mA. 

 
Simuloimalla piiriä ja tarkastelemalla purkuvirtapulsseja sekä pisteitä Vbattery ja 

n1, saadaan kuvan 26 kuvaaja.  
 

 
Kuva 26. NiMH-akun tulojännite, lähtöjännite ja 100 mA virtapulssit. 

 
Vertailun vuoksi muutetaan piirin vastuksien ja kondensaattoreiden arvot 300 mA:n 
virtapulsseille optimaalisiksi. 

Kuvasta 27 voidaan nähdä jänniteohjatun jännitelähteen Voc jännitearvot ja 
purkuvirtalähteen Discharge_current asetukset. Kuvassa 28 esitetään vastuksien arvot 
ja kuvassa 29 kondensaattoreiden arvot. Simuloimalla kytkentä sekä tutkimalla 
tulojännitteen, lähtöjännitteen ja purkuvirtapulsseja saadaan kuvan 30 signaalit. 

 
 

 
Kuva 27. NiMH-akun piirikaavio ja arvot purkuvirtalähteelle ja ohjatulle 

jännitelähteelle, kun purkuvirta on 300 mA. 
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Kuva 28. NiMH-akun vastuksien arvot, kun purkuvirta on 300 mA. 

 

 
Kuva 29. NiMH-akun kondensaattoreiden arvot, kun purkuvirta on 300 mA. 

 

 
Kuva 30. NiMH-akun tulojännite, lähtöjännite ja 300 mA virtapulssit. 

 
Vertaamalla eri virran arvoja huomataan nikkelimetallihydridiakun varastoivan 

huomattavia määriä varausta ja sen nopea hyödyntäminen. Vastaavaa ominaisuutta ei 
ole litiumioni akuilla, joten sen takia nikkelimetallihydridiakkua edelleen käytetään 
sovelluksissa, joissa tarvitaan räjähtävää voimaa tai suurta jännitepulssia. 
Tämmöisestä sovelluksesta yleisimpänä esimerkkinä ovat sähköautot ja etenkin auton 
käynnistäminen sähköisesti. 
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4. POHDINTA 
 
Litiumioni-akun ja nikkelimetallihydridiakun simulointi onnistui melko realistisesti 
LTspice-piirisimulaattorilla. Suurin osa vertailutuloksista oli Min Chenin ja Gabriel 
A. Rinćon-Moran tutkimuksesta, ja kävi ilmi, ettei aivan vastaavaa kytkentää voi tehdä 
Ltspicellä, vaan vastukset ja kondensaattorit täytyi korvata ohjatuilla virtalähteillä. 
Suurimman ongelman tuotti purkuvirtalähde, jolla täytyi olla todella lyhyet nousu- ja 
laskuajat sekä sen täytyi olla pulssien väleissä satoja sekunteja nollassa ampeerissa. 
Edellä mainitun virtalähteen teko onnistui LTspicessä helposti, mutta silloin piirin 
lähtöjännite ei simuloitunut oikein, vaan piirisimulaatio jumittui ja lopulta LTspice 
kaatui. Ongelman pystyi ohittamaan asettamalla virtapulssien nousu- ja laskuajoille 
isommat arvot, ja pulssien väleissä oltiin nollassa ampeerissa vain äärettömän lyhyt 
aika. Simulaatioiden tulokset eivät kuitenkaan poikenneet Min Chenin ja Gabriel A. 
Rinćon-Moran tutkimuksesta.  

Simulaatioista näkee merkittävimmät erot eri purkuvirtojen välillä ja materiaalista 
johtuvat eroavaisuudet. Jokaisessa simulaatiossa käytetään kondensaattorin Ccapacity 
arvona 3600 F, mutta siihen voi vaikuttaa säätämällä lämpötila- tai sykliparametria. 
Testiksi asetin lämpötilaparametriksi f2 alkuperäistä suuremman arvon, eli kasvatin 
Ccapacity:n kapasitanssia ja tuloksena oli odotetusti suurempi akun kesto. Kun Ccapacity 
oli 4320 F ja akkua purettiin 320 mA:n virtapulsseilla kuten ensimmäisessä 
simulaatiossa, akun kesto parantui noin 2500 sekuntia. Aivan realistinen 
lämpötilaparametri f2 ei kuitenkaan ole, sillä todellisuudessa lämpötilan asettaminen 
reilusti yli valmistajan kertomien arvojen tuhoaa akun. Vastavuoroisesti akku ei 
myöskään kestä liian matalia lämpötiloja ilman, että suorituskyky laskisi. 
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5. YHTEENVETO 
 
Kandidaatintyössä pyrittiin löytämään ratkaisut litiumioniakun ja 
nikkelimetallihydridiakun simuloimiseksi LTspice-piirisimulaattorilla. Akkutyyppejä 
vertailtiin keskenään ja niiden sähköteknisiin ominaisuuksiin sekä akkuihin liittyvään 
terminologiaan perehdyttiin. Tärkeimpänä mittarina akkuteknologiassa on akun SOC-
käyrä, joka kertoo akun varauksen prosentuaalisesti ajan suhteen. SOC-käyrä ei ole 
akuille lineaarinen vaan varauksen muutos lähes tyhjässä sekä täydessä tilassa on 
jyrkempi ja muulloin loivempi. 

Hyvän akkumallin valitsemiseksi käytiin läpi kolme kytkentää, joiden hyödylliset 
ominaisuudet valjastettiin valittuun akkumalliin. Mahdollisimman realistiset 
simulaatiotulokset havainnollistavalla tavalla saatiin kytkentä, joka ilmaisee virran 
vaikutuksen jännitteeseen sekä akun kestoon. Piiri jaettiin kahteen osaan, joista toinen 
piiri ohjasi akun toimintaa sekä elinikää ja toinen piiri antoi akulle ominaiset 
resistiiviset ja kapasitiiviset arvot. Näistä ensimmäisen piirin lähtöjännitteen täytyi 
ohjata toista, muttei se onnistunut suoraan. Ongelma ratkesi käyttämällä ohjattua 
jännitelähdettä, jolle annettiin ensimmäisen piirin jännitearvot taulukkomuodossa. 
Akun resistiiviset ja kapasitiiviset ominaisuudet ilmaisevat komponentit täytyi myös 
asettaa taulukkomuotoisiksi ohjatuiksi virtalähteiksi, jotta niiden epälineaarinen 
toiminta akun varauksen mukaan saataisiin mahdollistettua simulaatioissa. 

Litiumioniakkua tutkittiin 320 mA:n ja 160 mA:n purkuvirtapulsseilla ja 
nikkelimetallihydridiakkua ajettiin 300 mA:n ja 100 mA:n purkuvirtapulsseilla. Akun 
resistanssien ja kapasitanssien arvot asetettiin simulaatiokohtaisesti, mutta akkuja 
vertailtaessa akun nimellinen kapasitanssi oli asetettu 3600 F:n arvoon, lämpötila 
huoneenlämpöön ja lataussyklien määrä ensimmäiselle syklille. 

Simulaatiotuloksista näkyi selvästi purkuvirran vaikutus akun kestoon ja 
lähtöjännitteeseen. Litiumioniakulla lähtöjännite oli huomattavasti tasaisempi 
virtapulssien välissä verrattuna nikkelimetallihydridiakkuun, jolla jännitepiikit olivat 
huomattavia. Suurempi virta tyhjensi akun odotusten mukaisesti pienempää virtaa 
nopeammin ja lämpötilan hillitty kasvattaminen pidensi akun kestoa.  
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