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TIIVISTELMÄ 

 

Kandidaatintyössä mallinnetaan Li-Ion- ja NiMH-akun sähköiset ominaisuudet 

LTspice-piirisimulaattorilla. Mallinnus toteutettiin kahdella piirillä. Ensimmäinen 

piiri ohjaa varaustason tilaa akun kapasiteetin mukaan. Toinen piiri mallintaa akun 

I-V-ominaisuuksia vastuksilla ja kondensaattoreilla. Nämä komponentit 

mallinnettiin ohjattujen virta- ja jännitelähteiden avulla, koska niihin oli 

mahdollista rakentaa haluttu taulukkopohjainen epälineaarisuus. Ohjattujen 

lähteiden arvo riippuu kahdesta ohjauksesta: ensimmäisen piirin kehittämästä 

varaustasosta ja purkuvirran suuruudesta. 

Tulokset olivat kohtuullisen tarkkoja ja realistisia. Simuloinneissa otettiin myös 

huomioon akkujen lämpötilat ja latauskerrat. Lopuksi voitiin todeta, että LTspice-

malli oli tarkka, nopea käyttää ja kaikkien saatavilla. 

 

Asiasanat: LTspice, simulaatio, mallinnus, Li-Ion-akku, NiMH-akku  
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Pakaslahti M. T. T. (2017) Battery modeling with the analog circuit simulator 

LTspice. University of Oulu, Electric Engineering Degree Programme. Bachelor’s thesis, 

17 s. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this Bachelor’s thesis, the Li-Ion and the NiMH batteries were modeled with the 

analog circuit simulator LTspice. Modeling was carried through with two circuits. 

The first circuit calculates the state of charge with a capacity of the battery. Second 

circuit models the battery’s I-V-characteristics with table-defined resistors and 

capacitors. These components were modeled with the help of arbitrary behavioral 

voltage and current sources, because those can be defined as tables. Behavioral 

voltage sources were depending the first circuit state of charge and value of 

discharge current. 

The results were reasonable accurate and realistic. Batteries temperatures and 

charging cycles were also simulated. In conclusion, it can be stated that the LTspice 

model was accurate, fast to use and available for everybody.  

 

Key words: LTspice, simulation, modeling, Li-Ion battery, NiMH battery  
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

A ampeeri, yksikkö sähkövirralle 

Ah ampeeritunti, tunnin aikana ampeerin sähkövirran kuljettama sähkövaraus 

Li-Ion litiumioni 

NiMH nikkelimetallihydridi 

SOC varaustaso (State of Charge) 

V voltti, yksikkö jännitteelle 

 

Ω ohmi, yksikkö resistanssille  
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1. JOHDANTO 

 

Tässä opinnäytetyössä mallinnetaan litiumioni- ja nikkelimetallihydridi-akut LTspice-

piirisimulaattorilla. Piirin suunnittelun pohjana käytetään Min Chenin ja Gabriel A. 

Rinćon-Moran tutkimusta [1]. Työn tarkoitus on parantaa mallia toimimaan nopeasti ja 

käyttäjäystävällisesti, sekä tuoda se kaikkien ulottuville LTspice-ilmaisohjelman avulla. 

 

 

LTspice-ohjelmassa käytetään taulokkomallia, johon voi syöttää kaikki mahdolliset 

simuloinnin muuttujat. Taulukkomalli on erillisessä parametritiedostossa, jota LTspice 

lukee. Näin kaikki muuttujat voidaan sijoittaa yhteen paikkaan, jolloin itse piiriin ei 

tarvitse koskea.  
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2. MALLINNUS 

 

2.1. Alkuperäinen malli 

 

Työssä käytettiin kuvassa 2 näkyvää Min Chenin ja Gabriel A. Rinćon-Moran esittelemää 

piirimallia [1] akun simulointiin. He olivat yhdistelleet oman mallinsa kolmesta yleisesti 

käytössä olevasta mallista, jotka löytyvät kuvasta 1 (Thevenin-, impedance- ja runtime-

mallit). Mallissa on kaksi erillistä piiriä. Ensimmäinen piiri simuloi akun varauksen tilaa 

eli SOC:ia (State Of Charge), kun taas toinen simuloi akun I-V-ominaisuuksia. 

 

 

Kuva 1. a) Thevenin-, b) impedance- ja c) runtime-mallit. 

 

SOC-piirin kuormavirta otetaan akun läpi menevästä virrasta. Kondensaattori määrää 

akun kapasiteetin ja kuormavirta kuluttaa sen lopulta tyhjäksi. Rinnakkaisvastus simuloi 

akun itsepurkautumista. Sen on oltava tarpeeksi suuri, jotta toiminta olisi realistista. 

Kondensaattorin kaavalla (1) voidaan ottaa huomioon kapasiteetin lisäksi myös akun 

latauskerrat sekä purkulämpötilat. Akun kapasiteetti annetaan ampeeritunteina, jolloin 

kerroin 3600 muuttaa sen simulaattoriin sekunneiksi. Latauskerrat ja purkulämpötila 

voidaan asettaa niistä riippuvilla korjauskertoimilla, funktioilla f1() ja f2(). 

 

𝐶𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 = 3600 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 ∗ 𝑓1(𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒) ∗  𝑓2(𝑇𝑒𝑚𝑝)  (1)  
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I-V-ominaisuudet mallinnetaan ohjatulla jännitelähteellä, jonka arvot muuttuvat 

kapasiteetin-funktion SOC:in mukaan. Kolme vastusta ja kaksi transistoria simuloivat I-

V-ominaisuuksia, myös ne ovat riippuvaisia SOC:sta. Akkujen mittauksista käy ilmi, että 

edellä mainitut arvot ovat myös riippuvaisia purkuvirrasta. Virtalähde kuvaa purkuvirtaa, 

jolla akkua kuormitetaan. 

 

 

Kuva 2. Min Chenin ja Gabriel A. Rinćon-Moran esittelemä malli. 

 

2.2. LTspice-malli 

 

2.2.1. SOC-piiri 

 

Kaikki LTspice-mallissa käytetyt komponentit, paitsi itsepurkautumista simuloiva vastus, 

ovat häviöttömiä. Kuvan 3 SOC-mallissa on 10 MΩ vastus itsepurkautumiseen. 

Kapasiteetti säädetään erikseen muuttujalla C_capacity, joka määritellään erillisessä 

parametritiedostossa. Parametritiedoston sisältö käsitellään kappaleessa 4.2. Kuormavirta 

on I-V-piirin jännitelähteen eli V_oc(SOC):in läpi kulkeva virta, joten sen negaatio on 

akun virta. Kuvan 4 SOC:in lähtötaso, eli kapasiteetin määrä simuloinnin alussa, 

simuloidaan jännitelähteellä. Sen parametri SOC_start määritellään parametritiedostossa. 

 

 

Kuva 3. LTspice SOC-malli.  
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Kuva 4. SOC eri lähtökapasiteeteilla. 

 

 

2.2.2. I-V-piiri 

 

Kuvan 5 I-V-mallissa lähdön sarjaresistanssit ja näiden rinnakkaiskapasitanssit on 

mallitettu behavioral-tyyppisillä virtalähteillä BI (R_series,..), joille syötetään mitatut 

arvot SOC:in ja purkuvirran funktioina erillisen taulukkomuotoisen jännitelähteen B2-B6 

avulla. Purkuvirrat näkyvät kuvassa 6 ja Table-funktion käyttö selitetään myöhemmin 

kappaleessa 4.2. 

Mallin vastukset ja kondensaattorit ovat myös riippuvaisia SOC:sta ja purkuvirrasta, 

kuvissa 7 ja 8 näkyvät esimerkit näistä. LTspice ei voi mallintaa ohjattuja passiivisia 

komponentteja, jonka vuoksi jokaiselle komponentille on luotu ohjattu jännitelähde. 

Lähteet ovat riippuva eri purkuvirroilla olevista SOC-arvoista. Itse piirissä on ohjatut 

virtalähteet, jotka simuloivat näitä komponentteja. Seuraavalla sivulla olevista kaavoista 

(2) ja (3) näkyy miten lähtöimpedanssin vastusten ja kondensaattorien läpi kulkeva virta 

on laskettu resistanssi- tai kapasitanssiarvon antavan lähteen B2-B6 avulla.. 

Pulssimainen kanttiaalto-kuormavirta purkaa akkua. Tämä virta määritellään 

parametritiedostossa. 

 

 

Kuva 5. I-V-malli.  
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𝐼 =
𝑉(𝑛2,𝑛1)

𝑉(𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠)
       , 𝑒𝑙𝑖     𝐼 = 𝑉/𝑅 (2) 

 

𝐼 = 𝑑𝑑𝑡(𝑉(𝑛3, 𝑛2)) ∗ 𝑉(𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠)     , 𝑒𝑙𝑖    𝐼 = 𝐶 ∗
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 (3) 

 

 

Kuva 6. Li-Ion-akun Voc(SOC) eri purkuvirroilla. 

 

 

Kuva 7. R_series(SOC) 320 mAh purkuvirralla. 

 

 

Kuva 8. C_transient_S(SOC) 320mAh purkuvirralla.  
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3. SIMULOINNEISSA KÄYTETYT AKUT 

 

Simuloinneissa käytettiin 850-mAh TCL PL-383562 Li-Ion- ja 750-mAh Duracell HR03 

NiMH-akkuja. Ne ovat kapasiteetiltaan samaa kokoluokkaa keskenään. Akkujen 

suurimmat erot löytyvät I-V-ominaisuuksista sekä jännitteen suuruudesta. 

Li-Ion-akun kennon nimellisjännite on 3,7 V. Akkujen korkea yksittäisen kennon 

jännite ja suuri energiatiheys ovat tärkeitä ominaisuuksia valmistettaessa pieniä akkuja. 

Itsepurkaus akuilla on hyvin alhainen, mikä mahdollistaa niiden käyttämisen laitteissa, 

joiden kuorma on hyvin pieni (esim. kellot ja sykeanturit). Li-Ion-akut kestävät 

kohtuullisen hyvin äärilämpötiloja verrattuna muihin akkuihin. Li-Ion-akut yleensä 

suunnitellaan tietyille laitteille, jolloin niiden fyysinen koko ei ole standardi (mm. AA, 

AAA, D…). Erilaiset akut tarvitsevat omanlaisensa laturit, koska ne eivät kestä yhtään 

ylilatausta. Ylilatauksessa tai muuten kennon rikkoutuessa akku pahimmassa tapauksessa 

jopa räjähtää, mikä alentaa hieman akun turvallisuutta. Li-Ion-akkujen suuret 

valmistuskustannukset antavat vielä tilaa muillekin akuille markkinoilla.  

NiMH-akun kennon jännite on 1,2 V. Tällöin kennoja on käytettävä useampia, jotta 

päästäisiin korkeampaan jännitteeseen. Akkuja on saatavilla standardikokoisina (mm. 

AA, AAA, D…). Itsepurkaus on NiMH-akkujen merkittävin haittapuoli. Myös akkujen 

”muisti-ilmiö”, eli jännitteen ehtyminen ja aleneminen, kuuluu haittapuoliin. Tämä 

kuitenkin voidaan yleensä korjata purkamalla akku alle yhden voltin ja lataamalla se sen 

jälkeen täyteen. NiMH-akun halpuus ja hyvä energiatiheys ovat sen parhaimpia puolia. 

[2][3][4] 

 Taulukossa 1 vertaillaan Li-Ion- ja NiMH-akkuja. Valmistajien tarkempien tietojen 

puuttuessa taulukon arvot ovat yleisiä arvoja kannettavien laitteiden Li-Ion- ja NiMH-

akuille. 

 

Taulukko 1, Kannettavien Li-Ion- ja NiMH-akkujen vertailu [5][6]. 

 NiMH-akku Li-Ion-akku 

Kennon nimellisjännite [V] 1,24 3,7 

Avoimen piirin jännite [V] 1,4 4,1 

Käyttöjännite [V] 1,25  ̶  1,1 4,0  ̶  3,0 

Cut-off jännite [V] 1,0 3,0 

Käyttölämpötila [°C] -20  ̶  45 -20  ̶  60 

Energiatiheys [Wh / Kg] 75 150 

Itsepurkaus / kuukausi [%] 15  ̶  25 2 

Kestoikä [sykliä] 400  ̶  500 1000 

Hinta / Wattitunti [$ / kWh] 18,5 (2015) 24 (2015) 
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4. LI-ION-AKUN SIMULOINTI 

 

4.1. Valmis LTspice-malli 

 

Valmiiseen kuvan 9 piirisimulaatio-malliin liitetään kuvan 10 parametritiedosto, jonka 

avulla erilaiset simuloinnit voidaan ajaa. Spice-direktiivi .inc <file_name> antaa liittää 

simulaatioon tekstitiedoston, johon kaikki parametrit voidaan sisällyttää 

simulaatiokohtaisesti [7]. Simulaation kesto määräytyy komennon .tran parametrilla 

S_Time. 

 

 

Kuva 9. Lopullinen akun piirisimulaatiomalli. 

 

 

4.2. Parametritiedosto 

 

Kuvan 10 parametritiedostossa SOC-start:lla voidaan asettaa akun simulaatioiden 

lähtövaraustasot. C_capacity ja S_Time määräävät akun kapasiteetin ja simuloinnin 

keston. Muuttuja N määrittelee simulaatioiden määrän ja sen alle voidaan luoda 

halutunlainen purkuvirtapulssi. Kuvan 10 Battery characters kohtaan syötetään 

simuloitavasta akusta mittauksilla saadut SOC-Voc -arvoparit. Ohjatut jännitelähteet ovat 

määritelty kahdella table-funktiolla kaksiulotteisiksi, eli lähteet esitetään purkuvirtojen ja 

SOC:in funktioina. Esim. jos purkuvirraksi annetaan 249 mA, SOC-arvot interpoloidaan 

160 mA tablen ja 320 mA tablen väliltä. [7]  
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Kuva 10. Parametritiedosta Li-Ion-akulle. 

 

 

4.3. Simulointi 

 

Simuloinnissa akkua purettiin 80 mA, 160 mA, 320 mA ja 640 mA kanttiaalloilla. 

Jokaiselle purkuvirralle pulssien määrä asetettiin siten, että akku menee tyhjäksi (SOC < 

0 V). Jokaiseen simulaatioon asetettiin pulssien määräksi 10, jolloin akun tyhjeneminen 

tuli säätää pulssien pituuksilla. Pulssien välissä käytettiin 10 minuutin taukoa, jotta akun 

jännite saavuttaa vakaan tilan. Simulaatiosta (kuva 11) voidaan huomata, että 

kuormavirran puoliintuessa akun tyhjeneminen kestää kaksi kertaa pitempään. I-V-

ominaisuudet ovat mallintuneet hyvin seuraamaan V(Voc):ia. Pulssimaisesta 

purkuvirrasta johtuen V(battery) tekee pieniä ”kumpareita” pulssien välillä, mikä johtuu 

I-V-piirin kondensaattoreista sekä tauosta jolloin jännite tasaantuu. Cut-off jännite on n. 

3 V, joka on myös mainittu valmistajan antamissa arvoissa [2].  
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Kuva 11. Li-Ion-akun simulaatio eri purkuvirroilla. 

 

 

4.3.1. Akun lämpötilan vaikutus kapasiteettiin 

 

Kuvassa 12 lämpötilan vaikutus akkuun on simuloitu 425 mA jatkuvalla purkuvirralla. 

Akun valmistaja ilmoittaa kapasiteetin olevan -20 °C:ssa vähintään 50 % alkuperäisestä 

ja 95 % 60 °C:n lämmössä [2]. Nämä ovat pahimmat mahdolliset tapaukset, jolloin 

todelliset arvot ovat jostain tältä väliltä. Näiden arvojen alittuessa akku on viallinen. 

Lämpötilan vaikutus simuloitiin laittamalla kapasiteetin kaavaan f2() kertoimeksi 0,5 ja 

0,95. 

 

 

Kuva 12. Lämpötilan vaikutus Li-Ion-akun purkautumiseen.  
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4.3.2. Akun latauskertojen vaikutus kapasiteettiin 

 

Kuvassa 13 latauskertojen vaikutus akkuun simuloitiin myös 425 mA jatkuvalla 

purkuvirralla. Valmistaja on ilmoittanut, että 400 latauskerran jälkeen akun kapasiteetin 

on oltava vähintään 680 mAh [2]. Simulointi toteutettiin asettamalla kapasiteetin f1() 

kertoimeksi 0,8. Tämä on jälleen kerran pahin mahdollinen tapaus, jolloin todellisuus on 

jotain näiden käyrien väliltä. 

 

 

Kuva 13. Latauskertojen vaikutus Li-Ion-akun purkautumiseen.  
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5. NIMH-AKUN SIMULOINTI 

 

NiMH-akkua simuloitiin 75 mA, 100 mA, 150 mA, 300 mA, 500 mA ja 750 mA 

kanttiaalto purkuvirroilla, joka näkyy kuvissa 14 ja 15. I-V-ominaisuudet seuraavat 

Voc(SOC):ia, kuten myös Li-Ion-akun simuloinnissa. V(battery):n ”kumpareet” ovat 

suuremmat ja ne suurenevat purkuvirran kasvaessa. Näiden ”kumpareiden” erot, 

verrattuna Li-Ion-akkuihin, johtuvat erilaisista I-V-ominaisuuksista. Purkuvirtojen tauot 

ovat suhteellisen suuret verrattuna pulssin kestoon, jolloin suurilla virroilla jännite menee 

lähes sahalaitaiseksi. Cut-off jännite on kaikissa NiMH-akku simuloinneissa n. 1 V, mikä 

vastaa tämän kokoisten akkujen yleisiä arvoja [6]. 

 

 

Kuva 14. NiMH-akun simuloinnit 75 mA, 150 mA ja 500 mA purkuvirroilla. 

 

 

Kuva 15. NiMH-akun simuloinnit 100 mA, 300 mA ja 750 mA purkuvirroilla.  
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6. POHDINTA 

 

LTspice-simulaatiot onnistuivat riittävällä tarkkuudella akkujen ominaisuuksien esille 

tulemiseen. Tulokset mallinsivat hyvin akkuvalmistajan antamia arvoja [2] sekä Min 

Chenin ja Gabriel A. Rinćon-Moran mittauksia [1], jotka näkyvät simulointiin verrattuna 

kuvassa 16. Erilaisten akkujen simulointi nopeutui, koska käyttöliittymään on nyt helppo 

syöttää uudet arvot akuille ja erilaisille simuloinneille. Ohjattujen jännitelähteiden 

kaksiulotteisuus tarkensi tuloksia entisestään, eikä se lisännyt merkittävästi 

parametritiedoston täyttämiseen kulunutta aikaa. 

 

 

Kuva 16. Min Chenin ja Gabriel A. Rinćon-Moran mittausten ja simulaation 

vertaus LTspice-simulaatioon. 
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7. YHTEENVETO 

 

Työssä tarkoituksena oli etsiä keinoa parantaa Min Chenin ja Gabriel A. Rinćon-Moran 

esittelemää akun mallinnusmallia. Uusi malli tehtiin LTspice-piirisimulaattorilla, joka on 

kaikkien saatavilla oleva ilmaisohjelma. Mallille tehtiin oma parametritiedosto, jonka 

arvoja muuttamalla voidaan mallintaa erilaisia akkuja nopeasti. Mallinnustarkkuus saatiin 

pysymään hyvällä tasolla tekemällä I-V-ominaisuuksia ohjaavat jännitelähteet 

kaksiulotteisiksi, eli riippuvaisiksi varaustasosta ja purkuvirroista. 

Kaikki Min Chenin ja Gabriel A. Rinćon-Moran tekemät simulaatiot ja mittaukset 

toistettiin LTspice-simuloinnilla. Tulokset olivat selkeästi yhdenmukaiset. Tämän lisäksi 

simuloitiin myös Li-Ion-akun lämpötilan ja latauskertojen vaikutukset valmistajan 

testausraja-arvojen mukaan. Työn lopputuloksena saatiin aikaan toimiva ja nopea 

työväline erilaisten akkujen simulointiin.  
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