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Li-ion akude mahutavus väheneb aja jooksul sõltumata sellest, kas nad on olnud kasutuses 

või mitte. Järelikult  on vaja hinnata aku mahutavust  ka kasutamata või vähekasutatud 

seadmetel. Integreeritud akudega seadmetel  puudub kasutajal otsene ligipääs aku 

klemmidele, mis ei lase aku mahutavuse mõõtmisel kasutada traditsioonilisi meetodeid. 

Seetõttu tuleb kasutada aku mahutavuse hindamiseks väiksema täpsusega meetodeid, s.t. 

mõõta aku laadimisel kulutatud energiat ja hinnata, kui suure osa sellest moodustab 

kasulik, seadme poolt kasutatav akusse salvestatud energia. 

Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldada kahte erinevat meetodit testseadmes oleva aku 

mahutavuse mõõtmiseks, kasutades ainult testseadme laadimisprotsessi käigus mõõdetud 

andmeid ning hinnata nende meetodite täpsust. Kasutades Li-ion akude 

laadimisprotsesside ning testseadme laadimisenergia jagunemise uurimisel saadud 

teadmisi määratleti kaks meetodit. Meetodid erinevad peamiselt kasutatud mõõteseadmete 

poolest. Esimene meetod kasutab laadimisenergia mõõtmiseks mõõteseadet Agilent 



 

 

34972A, mis ei ole tavakasutajale kättesaadav. Teine meetod kasutab akupanka, USB-

toitega koormavat seadet ja ajamõõtjat, mis on tavakasutajale kättesaadavad. 

Testitavaks seadmeks valiti mobiiltelefon Sony Xperia V, mille akut sai telefonist 

eraldada. See võimaldas testseadme aku mahutavust mõõta nii laadimisenergiat mõõtes 

kui ka otse aku klemmidelt. Vastavalt kirjeldatud meetoditele viidi läbi kaks mõõtmist 

ning kontrollmõõtmine, mille tulemuse abil hinnati teiste meetodite täpsust. Autor leidis, 

et esimese meetodiga tehtud mõõtmine on piisavalt täpne, andmaks hinnangut aku 

mahutavuse säilimisele, võrreldes esialgse mahutavusega. Teise meetodi puhul leidis 

autor, et mõõtmistulemuse täpsus sõltub testseadme laadimisprotsessis kontrollmooduli 

poolt tarbitud energia suhtest aku mahutavusse. 

Edaspidistes uuringutes soovitab autor edasi arendada meetodit II, tehes katseid erinevate 

seadmetega, et suurendada meetodi mõõtetulemuste usaldusväärsust.  
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Li-ion battery capacity decreases over time, regardless of whether they have been in use 

or not. Consequently, there is also a need to assess the capacity of unused or less used 

batteries. Devices with built-in batteries do not allow for direct access to the terminals of 

the battery, making traditional capacity measurement methods unusable. Therefore, less 

accurate indirect methods must be used to assess capacitance, i.e. to measure the energy 

used in charging the battery and assess how much if it is useful, usable energy. 

The aim of this thesis is to describe and evaluate the accuracy of two different methods of 

battery capacity measurement, using only the data gathered during the charging process. 

Two methods of measurement were formulated using knowledge derived from studying 

the charging processes and distribution of charging energy of Li-ion batteries. The 

methods differ primarily in terms of the measuring equipment used. The first method uses 

an Agilent34972a charging device, which is not available to the average user. The second 

method uses a battery bank, USB device and a stopper, which are available to the average 

user. 

A mobile phone with a removable battery was used as the test device, which allowed for 

both direct battery capacity measurement, using the terminals, and indirect measurement 

using the charging energy. In accordance with the formulated methods, two indirect 

measurements and a control measurement were carried out. The control measurement was 



 

 

used to assess the accuracy of the indirect measurements. The author found that the 

measurements made using the first method were sufficiently accurate to assess the 

capacity of the battery in relation to the nominal capacity. The author also concluded that 

the precision of Method 2 depends mostly on the ratio of energy used by the control 

module and the capacity of the battery. In later trials, the author wishes to further develop 

Method 2 by testing with various devices, in order to increase the measurement accuracy 

of the method. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

C –  laadimisvoolu kordsus 

Eaj –   osaliselt laetud akupangast saadav energiahulk, J 

Eap –   täielikult laetud akupangast saadav energiahulk, J 

Ecm –  kontrollmooduli tarbitud energiahulk, J 

Ejääk –  Li-ion akus olev energiahulk, mida ei tarbita, J 

Ekadu –  Li-ion aku laadimisel tekkiv kaoenergia, J 

Ekasulik – Li-ion aku laadimisel akusse salvestatud kasutatav energiahulk, J 

Elaadimis – Li-ion aku laadimisel kulunud energiahulk, J 

EN –  Li-ion aku nimimahutavus, J 

Etegelik –  kogu akus olev energiahulk, J 

E* –  Li-ion aku suhteline mahutavus 

P –   koormava seadme võimsus, W 

Uj –   Li-ion aku minimaalne allikapinge, V 

UN –   Li-ion aku nimipinge, V 

ɳ –  aku laadimise kasutegur. 
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SISSEJUHATUS 

  

Li-ion akude mahutavus väheneb aja jooksul sõltumata sellest, kas nad on olnud kasutuses 

või mitte (calendar aging). Samuti väheneb nende mahutavus sõltuvalt laadimistsüklite 

arvust (cycle life). Millest tulenevalt on Li-ion akude eluiga keskmiselt 3-5 aastat sõltuvalt 

hoiustamistingimustest. Järelikult on vajadus hinnata aku mahutavust ka kasutamata või 

vähekasutatud seadmetel. 

Järjest rohkem seadmeid (nutitelefonid, tahvelarvutid, GPS seadmed, e-lugerid, 

videokaamerad jne.) on konstrueeritud selliselt, et nende akusid ei saa kasutaja vahetada. 

Seega on oluline teada akude mahutavust, sest sellest sõltub otseselt seadmete eeldatav 

kasutusaeg. Valdav enamus sellistest seadmetest kasutavad liitium-ioon (Li-ion) akusid. 

Li-ion akude laadimisel tuleb vältida nende ülelaadimist, sest see viib aku temperatuuri 

tõusmiseni ja sealt edasi süttimiseni. Liigne tühjendamine omakorda võib viia aku 

riknemiseni. Kuna Li-ion akud on väga tundlikud nii ülelaadimisele kui ka liigsele 

tühjendamisele, on neid kasutavatesse seadmetesse alati paigaldatud üheltpoolt ohutuse (aku 

süttimise vältimiseks) ja teisalt aku kasutusea (aku liigtühjenemise vältimiseks) pikendamise 

eesmärgil kontrolli- ja laadimismoodul (control module). Kontrollmooduli ülesandeks on 

vajadusel katkestada aku ühendus laadija ja/või energiat tarbiva seadmega, olenevalt sellest, 

kas aku temperatuur on tõusnud liiga kõrgele, aku on täis laetud või on aku tühjenenud 

lubatud piirini. 

Integreeritud akudega seadmetel puudub kasutajal otsene ligipääs aku klemmidele, mis ei 

lase aku mahutavuse mõõtmisel kasutada traditsioonilisi meetodeid. Seetõttu tuleb kasutada 

aku mahutavuse hindamiseks vähem täpseid meetodeid, s.t. mõõta aku laadimisel kulutatud 

energiat ja hinnata, kui suure osa sellest moodustab kasulik, akusse salvestatud ja seadme 

poolt kasutatav energia. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldada kahte erinevat meetodit 

testseadmes oleva aku mahutavuse mõõtmiseks, kasutades ainult testseadme 

laadimisprotsessi käigus mõõdetud andmeid ning hinnata nende meetodite täpsust. 
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Eesmärgi saavutamiseks on vaja lahendada järgnevad ülesanded: meetodite loomiseks tuleb 

uurida Li-ion akude laadimisprotsesse, selgitada välja testseadme laadimisprotsessis 

osalevate komponentide energiavajadus ning hinnata aku laadimise kasutegurit. Järgnevalt 

tuleb mõõta saadud meetodeid kasutades testseadme aku mahutavust ning võrrelda  tulemusi 

testseadmest eemaldatud aku mahutavuse mõõtmise tulemusega ning analüüsida võimalike 

erinevuste põhjusi. 

Käesolev töö koosneb neljast peatükist, millest esimeses vaadeldakse Li-ion akude 

mahutavust, teises kirjeldatakse Li-ion aku laadimisprotsesse, kolmandas kirjeldatakse Li-

ion aku mahutavuse mõõtmise meetodid ning neljandas analüüsitakse tulemusi. 

Autor tänab oma juhendajaid Mart Hovit ja Külli Hovit abi ja nõuannete eest. 
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1. LI-ION AKUDE MAHUTAVUS 

  

1.1. Akude mahutavuse mõõtühikud 

 

Akudes salvestatud maksimaalse kasutatava energia EN kirjeldamiseks kasutatakse tavaliselt 

ühikuid mA∙h ja W∙h . (nt. 1700 mA∙h  /6,3W∙h ), mis ei ole SI ühikud. Joonisel 1 on  

mobiiltelefoni aku nimiandmed.  

 

Joonis 1. Mobiiltelefoni Sony Xperia V aku nimisilt 

Sagedamini kasutatav mA∙h kirjeldab energiahulka, mida aku annab nimetatud voolu juures 

tunni aja jooksul aku nimipingel UN. Selleks, et konverteerida ampertundides väljendatud 

aku mahutavust EN SI ühikutesse (J), tuleb energia ampertundides korrutada aku 

nimipingega UN ja 3600 sekundiga:  

ENJ = ENA∙h ∙ UN ∙ 3600,                                                                                                      (1) 

kus  EN  aku nimimahutavus J; 

ENA∙h   – aku nimimahutavus A∙h; 

UN   – aku nimipinge V.  
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Selleks, et teisendada vatt-tundides väljendatud aku mahutavust EN SI ühikutesse (J), tuleb 

energia vatt-tundides korrutada 3600 sekundiga: 

ENJ = ENW∙h ∙ 3600,                                                                                                             (2) 

kus EN  on aku nimimahutavus J; 

ENW∙h    – aku nimimahutavus W∙h . [1] 

Aku mahutavuse mõõtmise täpsust kirjeldab ilmekalt olukord, kus aku nimisildilt võetud 

nimimahutavuse suurus džaulides sõltub sellest, mis ühikust on lähtutud – s.t.  

1) kui on väljendatud nimimahutavus ampertundides 

EN = 1,7 ∙ 3,7 ∙ 3600 = 22644 J  

2) kui on väljendatud nimimahutavus vatt-tundides 

EN = 6,3 ∙ 3600 = 22680 J. 

Aku mahutavust tähistatakse enamasti ampertundides, mistõttu võetakse selles töös aku 

nimimahutavuseks EN nimisildil ampertundides tähistatud energiahulk. Selguse huvides 

kasutatakse töös edaspidi aku mahutavuse väljendamiseks ühikut džaul (J). 

 

 

1.2. Laadimistsüklitest põhjustatud mahutavuse vähenemine 

 

Täielike laadimistsüklite arv on oluline näitaja, mis iseloomustab Li-ion akude mahutavuse 

vähenemist. Täielikuks laadimistsükliks loetakse aku tühjenemist lubatud allikapinge piirini 

(2,5-3,2 V) ja seejärel aku laadimist maksimaalse allikapingeni (4,2 V). Kui alustatakse tühja 

aku laadimist ja see katkes enne maksimaalse allikapinge saavutamist, loetakse kõiki 

vahepealseid laadimisi, mis toimuvad kuni maksimaalse allikapinge saavutamiseni, ühe 

tsükli hulka kuuluvateks. 

Kuna äärmuslikud olukorrad (pinged) kulutavad akuelemendi elektroode, on akuelemendi 

ja seega ka kogu aku kasutusaeg otseses sõltuvuses laadimistsüklite arvust. Akude tootjate 

poolt antud laadimistsüklite arv (cycle life) tähendab laadimistsüklite arvu, mille juures aku 
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säilitab vähemalt 80% oma esialgsest ehk nimimahutavusest. Enamasti on akude 

laadimistsüklite arvuks antud 300-500. [2] 

Laadimistsüklite arvu suurendamiseks ei tohiks akut laadida täiesti täis ega tühjendada täiesti 

tühjaks. Sel juhul väheneb küll kasutatava energia hulk kuid aku mahutavust see ei mõjuta. 

Optimaalne vahemik oleks 40-85%.  

 

 

1.3. Ajaline vananemine  

 

Li-ion akude ajaline vananemine sõltub nende hoiustamis - või töötemperatuurist ning nende 

laetuse astmest. Suuremad temperatuurid, nagu ka suurem laetuse aste mõjuvad aku 

mahutavusele negatiivselt [3]. Li-ion aku mahutavuse vähenemist iseloomustab tabel 1. 

Tabel 1. Li-ion aku mahutavus võrreldes esialgsega pärast aasta kestnud hoiustamist [4] 

Temperatuur Aku laetus 40% Aku laetus 100% 

0 °C 98% 94% 

25 °C 96% 80% 

40 °C 85% 65% 

60 °C 75% 60% 

 

Kõrge laetuse tase koos kõrge temperatuuriga vähendab aku mahutavust kõige rohkem. 
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2. LI-ION AKUDE LAADIMINE- JA KOORMAMINE 

 

2.1. Li-ion akude laadimine 

 

Li-ion akusid soovitatakse laadida 0,5..1 C juures, kus C tähendab laadimisvoolu, mis on 

võrdeline nimimahutavusega. Näiteks, kui aku nimimahutavus on 1700 mA∙h , siis C=1,7 

A. Li-ion akude laadimisprotsessi kirjeldab joonis 2. 

 

Joonis 2. Aku allikapinge ja laadimisvoolu muutumine laadimisprotsessi eri faasides [2] 

Jooniselt 2 on näha, et laadimisprotsessi võib jaotada kolme faasi. Esimeses faasis on 

laadimisvool ühtlane ja aku allikapinge tõuseb maksimaalse lubatud pingeni 4,2 V. Teises 

faasis jääb aku allikapinge stabiilseks ja laadimisvool hakkab vähenema, kuni laadimine 

lakkab. Kolmandas faasis on aku laetud, laadimisvool puudub ja allikapinge langeb 

nimipingeni. 
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Aku laetuse sõltuvust aku allikapingest laadimisprotsessis iseloomustab joonis 3. 

  

Joonis 3. Aku laetuse taseme sõltuvus allikapingest [2] 

Jooniselt 3 on näha, et Li-ion akude maksimaalse laetuse saavutamiseks on oluline mitte 

katkestada laadimist enne teise faasi ehk küllastumisfaasi lõppu. Kui katkestada laadimine 

kohe peale maksimaalse lubatud allikapinge saavutamist, jääb aku laetuse tase ca 85% 

juurde. 

 

 

2.2. Li-ion akude koormamine 

 

Esimese põlvkonna Li-ion akudel oli probleeme kiire koormamisega, tänapäeval on need 

probleemid lahendatud . Koormamise juures tuleb jälgida, et akut ei tühjendatakse liiga 

tühjaks, muidu võib aku rikneda. Allikapinge, mille juures tuleb aku koormamine lõpetada, 

on 2,5 V. Kuna aku isetühjenemine toimub ka pärast allikapinge 2,5 V saavutamist, lõpetab 

enamus seadmeid aku riknemise vältimiseks aku koormamise 3 -3,3 V allikapinge juures, et 

aku uuesti laetuks. Lisaks vähendab sage äärmuslik aku tühjendamine tema eluiga.[5] 
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2.3. Li-ion akude laadimis- ja koormamisprotsesside ohutus 

Li-ion akude laadimisel ja koormamisel tuleb ennekõike vältida aku kuumenemist, mis viib 

aku purunemiseni ning kuna akus olev liitium süttib kokkupuutel hapnikuga, järgneb 

vältimatu tulekahju.[6] Sellepärast on igasse Li-ion akut kasutavasse seadmesse paigaldatud 

kontrollmoodul, mis jälgib aku temperatuuri ja selle tõusmisel üle lubatud piiri katkestab 

ühenduse aku ja seadme vahel. Lisaks jälgib kontrollmoodul ka aku allikapinget, et hoida 

ära aku liigset tühjenemist, mis viib aku riknemiseni ning sõltuvalt aku kasutusrežiimist 

kontrollib aku laetuse taset. 
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3. MEETODID JA KATSESEADMED  

 

3.1. Mõõtmismeetodid 

 

3.1.1. Integreeritud akudega seadmete akude mahutavuse mõõtmine 

 

Kuna integreeritud akudega seadmetel puudub kasutajal ligipääs aku klemmidele, ei saa aku 

mahutavuse mõõtmiseks kasutada traditsioonilisi meetodeid, näiteks aku koormamist mingi 

tuntud tarbijaga ja aja mõõtmisega, mis kulub antud koormuse juures aku tühjenemiseks. 

Nutiseadmed kasutavad enda aku mahutavuse mõõtmiseks tarkvaralisi meetodeid ning 

vastavaid rakendusi on toodetud palju [7]. Kõigile seadmetele ei ole aga võimalik kasutajal 

rakendusi installeerida. Ainus universaalne meetod selliste seadmete akude mahutavuse 

mõõtmiseks on mõõta akude laadimiseks kulunud energiat ja tundes aku laadimisprotsesse 

ja seadme ehitust, arvutada välja aku ligikaudne mahutavus. 

Selleks tuleb esmalt katsealust seadet koormata seni, kuni ta ise välja lülitub. Kuna seade 

lülitab ennast välja enne, kui aku täielikult tühjeneb, jääb akusse jääkenergia Ejääk, mis koos 

seadme kasutada oleva energiaga Ekasulik moodustavad energiahulga Etegelik. Kuna iga Li-ion 

aku on ajas väheneva mahutavusega, siis Ekasulik<EN. Jättes seadme väljalülitatud asendisse 

ja laadides tema akut kuni aku täitumiseni, on võimalik mõõta laadimiseks kulunud energiat 

Elaadimis. Laadimiseks kulunud energia jaguneb järgmiselt: 

Elaadimis = Ekasulik + Ekadu + Ecm,       (3) 

kus Elaadimis on aku laadimiseks kulunud energia J;  

Ekasulik - akusse salvestunud kasulik energia J; 

Ekadu -  aku laadimisel tekkiv energiakadu J; 

Ecm -   kontrollmooduli omatarve J. 

 



17 

 

Ekadu antud meetoditega mõõta ei saa, kuid teades Li-ion akude kasutegurit η, saame: 

Ekasulik = η(E
laadimis

− Ecm),                                                                                              (4) 

 

kus Ekasulik on akusse salvestunud kasulik energia J;  

Elaadimis -  aku laadimiseks kulunud energia J;  

Ecm -   kontrollmooduli omatarve J; 

η- aku laadimise kasutegur. 

Li-ion akude laadimise kasutegur on 95% [8]. 

Hindamaks, palju esialgsest (EN) mahutavusest on säilinud, kasutatakse suhtelise 

mahutavuse mõistet. Suhteline aku mahutavus on leitav valemiga: 

E∗ =
Ekasulik

EN
,                                                                                                                                  (5)  

kus   E* on aku suhteline mahutavus; 

Ekasulik   - akusse salvestunud kasulik energia J; 

EN   - akus salvestatud nimienergia J. 

Järgnevalt kirjeldatakse kahte meetodit laadimisenergia mõõtmiseks ning suhtelise 

mahutavuse leidmiseks. Katsed tehakse toatemperatuuril 20 °C. 

 

 

3.1.2. Meetod I 

 

Selle meetodi raames kasutatakse laadimisenergia mõõtmiseks mõõteseadet Agilent 34972a, 

mille abil mõõdetakse kindla intervalli järel mobiiltelefoni Sony Xperia V (edaspidi 

testseade) laadimiseks kasutatav laadimisvool ning pinge.[9] Testseade on laadimisprotsessi 

käigus välja lülitatud olekus. Mõõtmiste intervall tuleb täpsuse huvides valida võimalikult 

väike, sest nii laadimisvool kui ka -pinge muutuvad ajas pidevalt. 
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Laadimisenergia on kirjeldatav valemiga: 

 Elaadimis = ∫ U(t) ∙ I(t)dt.                                                                                                            (6)
t

0
 

Mõõtmisandmed salvestab Agilent 34972a mälupulgale ning neid on võimalik pärast 

mõõtmise lõppu töödelda tabelarvutusprogrammidega. Mõõtmise saab lugeda lõppenuks, 

kui Agilent 34972a ekraanil kuvatav laadimisvool ei muutu ning on esialgsest märgatavalt 

väiksem. 

Laadimisprotsessi käigus kogutud andmete abil on võimalik laadimisenergiat arvutada 

valemiga: 

Elaadimis = ∑ Ii ∙ Ui ∙ ti

n

i=1

,                                                                                                                   (7) 

 

kus Elaadimis on aku laadimiseks kulunud energia J; 

n – mõõtmiste arv; 

Ii – laadimisvool A; 

U – laadimispinge V; 

ti – mõõtmiste intervall s. 

Vastavalt valemile (3) koosneb laadimisenergia kasulikust energiast, energiakaost ja 

kontrollmooduli omatarbest. Testseadme kontrollmooduli omatarbe Ecm saab leida, kui 

mõõta laadijaga ühendatud ja täislaetud akuga väljalülitatud olekus testseadme voolutarvet. 

Kuna täislaetud aku korral lülitab seadme kontrollmoodul aku ülelaadimise vältimiseks 

laadijast lahti, kulub kogu tarbitav energia laadimis-kontrollimooduli omatarbeks.  

Olemaks kindel, et testseadme aku on saavutanud maksimaalse laetuse, tuleb teda laadida 

piisavalt kaua, et aku laadimisprotsess jõuaks läbida ka küllastumisfaasi. Sellisel juhul saab 

olla kindel, et aku on kontrollmooduli poolt laadijast lahutatud ning tarbitav vool kulub 

ainult kontrollmooduli omatarbeks. Kui analüüsida mõõdetud andmeid tabelarvutus-

programmiga ja vaadelda laadimisvoolu muutumist ajas, on lihtne näha, millise voolu juures 

tarbimine stabiliseerub. 
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Võttes arvesse laadimiseks kulunud aega, saab arvutada välja kontrollmooduli 

omatarbe: 

Ecm = ∑ In ∙ Un ∙ ti

n

i=1

,                                                                                                                     (8) 

 

kus Ecm on kontrollmooduli omatarve J; 

n – mõõtmiste arv; 

In – laadimisvool väljalülitatud aku korral A; 

Un – laadimispinge väljalülitatud aku korral V; 

ti – mõõtmiste intervall s. 

Olles arvutanud laadimiseks kulunud energiahulga ja kontrollmooduli omatarbeks kulunud 

energia, saab valemite (4) ja (5) abil arvutada akusse salvestunud kasuliku energia Ekasulik ja 

suhtelise mahutavuse E*. 

 

 

3.1.3. Meetod II 

 

Meetod II eesmärgiks on hinnata testseadmesse sisse ehitatud aku mahutavust kasutades 

käepäraseid vahendeid. Nendeks vahenditeks on eraldiseisev akupank ja ajamõõtja ning 

teadaoleva tarbimisvõimsusega USB toitega valgusti. [9] Võib kasutada ka mõnda teist 

tarbijat nt. ventilaatorit, kuid valgusti eeliseks on asjaolu, et kui toide kaob, kustub valgus 

kohe. 

Kuna akupank on seade, mida saab kasutada nii energiasalvesti kui ka energiaallikana, on 

võimalik tema mahutavust mõõta traditsioonilise tühjendamismeetodi abil. Koormates 

laetud akupanka valgustiga ja teades kasutatava valgusti tarbitavat võimsust ning mõõtes 

selle väljalülitumiseni kuluvat aega, saame arvutada täielikult laetud akupangast saadava 

energiahulga Eap. 
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𝐸𝑎𝑝 = 𝑃 ∙ 𝑡,                                                                                                                                        (9) 

kus Eap on täielikult laetud akupangast saadav energia J); 

P  – koormava seadme võimsus W; 

 t   – akupanga tühjenemiseks kulunud aeg s. 

  

 Analoogselt saab arvutada osaliselt tühjendatud akupangas oleva energia hulka: 

𝐸𝑎𝑗 = 𝑃 ∙ 𝑡,                                                                                                                                      (10) 

kus Eaj on osaliselt laetud akupangast saadav energia J; 

P  – koormava seadme võimsus W; 

 t   – akupanga tühjenemiseks kulunud aeg s. 

 

Selleks, et mõõta akupanga abil integreeritud akuga seadme aku mahutavust, tuleb: 

1. Mõõta täislaetud akupangast saadav energia Eap. 

2. Koormata testseadet, kuni ta ennast välja lülitab. 

3. Laadida akupank täis. 

4. Laadida täislaetud akupangast väljalülitatud olekus testseadet, kuni testseade annab 

märku aku täielikust laetusest. 

5. Mõõta akupanka jäänud jääkenergia Eaj. 

 

Teades täislaetud akupangast saadavat energiahulka Eap ja pärast testseadme laadimist 

akupanka jäänud energiahulka Eaj on võimalik arvutada testseadme laadimiseks kulunud 

energiahulk Elaadimis.  
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Elaadimis = Eap − Eaj,                                                                                                                                   (11) 

kus Elaadimis on testseadme laadimiseks kulunud energia J; 

Eap -  täielikult laetud akupangast saadav energia J; 

Eaj - osaliselt tühjendatud akupangast saadav energia J. 

Antud meetodiga ei saa mõõta kontrollmooduli omatarvet, seega eeldame, et kogu laadimisel 

kulutatud energia läks otse aku laadimiseks ja Ekasulik on arvutatav valemiga: 

Ekasulik = 0,95 ∙ Elaadimis,                                                                                                                          (12) 

kus Ekasulik on testseadme akusse salvestunud energia J; 

Elaadimis - testseadme laadimiseks kulunud energia J. 

 Suhteline mahutavus on arvutatav valemiga (6). 

 

 

3.2. Kontrollmõõtmine 

 

Kontrollmõõtmise eesmärk on hinnata eelmiste mõõtmiste täpsust. Selleks mõõdetakse 

testseadme aku mahutavust otse aku klemmidelt. Kontrollmõõtmise juures tuleb jälgida, et 

aku koormamine lõppeks allikapingel, mille juures testseadme kontrollmoodul lülitab 

seadme aku liigtühjenemise vältimiseks välja. Samuti on oluline, et aku laetaks täis 

testseadmes. 

Selleks: 

1. Koormatakse testseadet, kuni ta ennast välja lülitab. 

2. Aku eemaldatakse seadmest ja mõõdetakse tema allikapinge Uj. 

3. Aku paigaldatakse seadmesse ja laetakse täis. 

4. Aku eemaldatakse seadmest ja ühendatakse aku mahutavuse mõõtjaga, nii et akut 

koormatakse seni, kuni tema allikapinge saavutab pinge Uj. 

5. Võetakse aku mahutavuse mõõtmise seadmelt lugem, mis on Ekasulik. 

Kasutades valemit (5) arvutatakse välja suhteline mahutavus E*. 
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3.3. Katseseadmed 

 

Testseadmeks on valitud mobiiltelefon Xperia V, sest antud telefonil on võimalik akut 

telefonist eraldada, nii et on võimalik läbi viia kontrollmõõtmist. Meetodites I ja II kasutatud 

seadmed on kirjeldatud tabelis 2. Andmetöötluseks kasutati tarkvara MS Excel. 

Tabel 2. Meetodites I ja II kasutatud riistvara. 

Katseseadmed Meetod I Meetod II 

Mobiiltelefon Sony Xperia V Sony Xperia V 

Telefoni aku EN = 1700 mA∙h  ; UN = 3,7 V EN = 1700 mA∙h  ; UN = 3,7 V 

Laadija LG, 5 V, 0,7 A LG, 5 V, 0,7 A 

Mõõteseade Agilent 34972A Agilent 34972A 

Akupank - RIVACASE VA2004 4A∙h  

Koormus - USB toitega valgusti, PN = 3W 

 

Kontrollmõõtmisel kasutati akude mahutavuse mõõteseadet Imax B6 mini. 
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4. KATSETULEMUSED  

 

4.1. Meetod I 

 

Testseadet Sony Xperia V koormati seni, kuni ta lülitas ennast välja. Seejärel ühendati 

väljalülitatud olekus testseade mõõteseadme Agilent 34972A kaudu laadijaga ning asuti 2 

sekundiliste intervallidega salvestama laadimisvoolu ja pinget. [10, 11] 

Joonis 4. Testseadme laadimisparameetrite mõõtmine 

Mõõdetud andmed salvestas mõõteseade mälupulgale. Laadimise lõppemisest andis märku 

laadimisvoolu järsk vähenemine ja stabiliseerumine. Laadimisvool stabiliseerus 0,075 A 

juures, mis on järelikult testseadme kontrollmooduli omatarve Icm=0,075 A. Laadimise 

lõppfaasi kirjeldab joonis 5. Pärast mõõtmisprotsessi lõppemist töödeldi saadud andmeid 

tabelitöötlusprogrammiga MS Excel. 
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Joonis 5. Laadimise lõppfaas [9] 

Vastavalt valemile (8) arvutati välja kontrollmooduli omatarve Ecm. 

Ecm = ∑ In ∙ Un ∙ ti

n

i=1

= 3632 J. 

Vastavalt valemile (7) arvutati välja testseadme aku laadimiseks kulunud energia Elaadimis : 

Elaadimis = ∑ Ii ∙ Ui ∙ ti

n

i=1

 = 19351 J. 

Kogu laadimisprotsessi iseloomustab joonis 6. 
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Joonis 6. Testseadme aku laadimisprotsess [9] 

Vastavalt valemile (4) arvutati välja laadimise käigus testseadme akusse salvestunud kasulik 

energia Ekasulik : 

Ekasulik = 0.95(E
laadimis

− Ecm) = 14933 J.  

Laadimisenergia jaotumist laadimisprotsessis iseloomustab joonis 7. 

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0
5

7
6

1
1

5
2

1
7

2
8

2
3

0
4

2
8

8
0

3
4

5
6

4
0

3
2

4
6

0
8

5
1

8
4

5
7

6
0

6
3

3
6

6
9

1
2

7
4

8
8

8
0

6
4

8
6

4
0

9
2

1
6

9
7

9
2

1
0

3
6

8
1

0
9

4
4

1
1

5
2

0
1

2
0

9
6

1
2

6
7

2
1

3
2

4
8

1
3

8
2

4
1

4
4

0
0

1
4

9
7

6
1

5
5

5
2

1
6

1
2

8
1

6
7

0
4

1
7

2
8

0
1

7
8

5
6

1
8

4
3

2

L
aa

d
im

is
v

o
o

l 
(A

)

Aeg (s)



26 

 

 

Joonis 7. Laadimisenergia jaotus meetodis I  

Testseadme nimienergia on: 

EN = ENAh ∙ UN ∙ 3600 = 1,7 ∙ 3,7 ∙ 3600 = 22644 J. 

Vastavalt valemile (5) arvutati testseadme aku suhteline mahutavus E*: 

 

𝐸∗ =
14933

22644
= 0,66 

 

Aku esialgsest mahutavusest on seega säilinud 66%. 

 

  

Ecm

19%

Ekasulik

77%

Ekadu

4%
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4.2. Meetod II 

 

Vastavalt meetodi II kirjeldusele mõõdeti kõigepealt katses kasutatava akupanga 

mahutavust. Selleks laeti akupank täis ning koormati 3 W nimivõimsusega USB-toitega 

valgustiga kuni akupanga tühjenemiseni, mis võttis aega 13306 s (joonis 8). 

 Vastavalt valemile (9) on akupangast saadav energia Eap: 

Eap = 3 ∙ 13306 = 39918 J. 

Testseadme aku laadimisenergia leidmiseks koormati testseadet kuni aku tühjenemiseni ning 

seejärel laeti eelnevalt täislaaditud akupangast kuni testseade andis märku, et aku on laetud, 

misjärel testseade lahutati akupangast. Akupanka jäänud energia mõõtmiseks koormati 

akupanka uuesti 3 W nimivõimsusega USB-toitega valgustiga kuni akupanga tühjenemiseni, 

mis võttis aega 8014 s. 

Joonis 8. Akupanga koormamine valgustiga 

Vastavalt valemile (10) on akupanga jääkenergia Eaj arvutatav: 

Eaj = 8014 ∙ 3 = 24042 J. 
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Vastavalt valemile (11) on testseadme laadimiseks kulutatud energia Elaadimis arvutatav: 

Elaadimis = 39918 − 24042 = 15276 J. 

Vastavalt valemile (12) on testseadme akusse salvestunud kasulik energia Ekasulik arvutatav: 

Ekasulik = 0,95 ∙ 15276 = 14512,20 J. 

 

Testseadme nimienergia on: 

EN = ENAh ∙ UN ∙ 3600 = 1,7 ∙ 3,7 ∙ 3600 = 22644 J. 

Vastavalt valemile (5) arvutati testseadme aku suhteline mahutavus E*: 

𝐸∗ =
14512,2

22644
= 0,64 

Ehk aku esialgsest mahutavusest on säilinud 64%. 

 

 

4.3. Kontrollmõõtmine 

 

Aku mahutavust mõõdeti mõõteseadmega IMAX B6 mini [12]. Mõõteseadme 

häälestamiseks on vaja teada allikapinget, mille juures lõpetada aku koormamine. Vastavaks 

allikapingeks tuleb määrata allikapinge, mille juures testseadme kontrollmoodul eraldab aku 

liigtühjenemise vältimiseks seadmest. Nõutava allikapinge leidmiseks koormati testseadet 

seni, kuni ta ennast välja lülitas. Seejärel eemaldati temast aku ja mõõdeti mõõteseadmega 

IMAX B6 mini aku allikapinget Uj. Allikapinge väärtuseks saadi Uj=3,2 V.  

Seejärel paigaldati aku tagasi testseadmesse ja laeti täis. Laadimise juures jälgiti, et aku 

laadimine läbiks kindlasti küllastumisfaasi, et olla kindel aku täielikus laetuses. Tagamaks 

küllastumisfaasi läbimist, laeti testseadet väljalülitatud olekus kuus tundi. Täis laetud aku 

eemaldati uuesti testseadmest ning ühendati mõõteseadmega IMAX B6 mini, et mõõta aku 

mahutavust. Kuna telefoni akut ei saanud otse mõõteseadme külge ühendada, tegi autor 

abivahendi, mille abil sai testseadme aku ühendada mõõteseadme külge. Abivahendit on 



29 

 

näha joonisel 9. Jooniselt 9 on näha, et mõõteseadme juurde kuulub ka temperatuuriandur, 

mis kinnitatakse aku vastu. Temperatuurianduri ülesanne on katkestada aku koormamine 

juhul, kui aku temperatuur peaks tõusma üle lubatud väärtuse. Olles aku ühendanud 

mõõteseadmega, häälestati mõõteseade mõõtma aku mahutavust kuni aku allikapinge 

saavutab eelnevalt mõõdetud väärtuse Uj=3,2 V. 

 

Joonis 9. Testseadme aku mahutavuse mõõtmine seadmega IMAX B6 mini 

Mõõtmise tulemusena saadi aku mahutavuseks Ekasulik=1101 mA∙h . 

Kasutades valemit (5) arvutati välja suhteline mahutavus E*: 

𝐸∗ =
1101

1700
= 0,65 

. 

Suhtelise mahutavuse arvutamisel ei ole oluline, millistes mõõtühikutes mahutavus on antud, 

seega kasutati sel korral mõõteseadmelt IMAX B6 mini saadud mahutavust 

milliampertundides. 
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4.4. Tulemuste analüüs 

 

Esimese ja teise meetodi ning kontrollmõõtmise tulemused on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Mõõtmistulemuste võrdlus 

 Meetod I Meetod II Kontrollmõõtmine 

Ekasulik, J 14933 14512,2 14665,32 
Ekasulik, mA∙h            1121,15   1089,5            1101 
E*    0,66    0,64   0,65 

 

Tabelist 3 on näha, et nii esimese kui teise meetodi tulemus erines kontrollmõõtmisest ühe 

protsendipunkti võrra. Esimese meetodi puhul laeti akut küllastumiseni, s.t. aku saavutas 

maksimaalse laetuse, samuti võeti arvutustes arvesse ka kontrollmooduli omakulu, mistõttu 

on meetodi tulemuse sarnasus kontrollmõõtmise tulemusega ootuspärane. Teises meetodis 

seevastu loeti ka kontrollmooduli omakulu akusse salvestunud kasuliku energia hulka ning 

võib eeldada, et meetodit II abil arvutatud aku mahutavus on suurem kui esimeses meetodis 

saadud mahutavus.  

Teises meetodis lõppes laadimisprotsess siis, kui testseade andis märku, et aku on täis laetud. 

Vastava märguande põhjuseks oli tõenäoliselt laetava aku allikapinge jõudmine kõrgeima 

lubatud pingeni 4,2 V. Sellisel juhul lõpeb laadimine enne küllastumisfaasi sisenemist ning 

vastavalt joonisele 3 saavutas aku laetuse tasemeks ca 85%. Kui testseadme kontrollmooduli 

omakulu laadimise käigus oli suurusjärgus 15% aku mahutavusest, on teises meetodis 

saavutatud tulemus täiesti ootuspärane. 

Esimeses meetodis mõõdetud kontrollmooduli omatarve Icm=0,075 A ja teise meetodiga leiti 

laadimiseks kulunud energiahulk Elaadimis=15276 J. Laadimisel kasutatud akupangal puudub 

eraldi info suurima väljundvoolu kohta, kuid võib eeldada, et see on USB 2.0 standardis 

kirjeldatud Imax=0,5 A [13]. Eeldades, et kogu laadimisprotsess lõppes enne küllastumisfaasi, 

oli ka kogu laadimise ajal laadimisvool püsiv ning laadimiseks kulunud aeg on leitav 

valemist: 
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𝑡 =
Elaadimis

Imax ∙ U
,                                                                                                                                  (13) 

kus t on laadimiseks kulunud aeg s; 

Imax – akupangast saadav suurim vool A; 

Uap – akupanga väljundpinge V. 

t väärtuseks on: 

t =
15276

0,5 ∙ 5
= 6110,4 s 

Teades laadimisaega, saab arvutada Ecm : 

Ecm = t ∙ Icm ∙ Uap,                                                                                                            (14) 

kus     Ecm on kontrollmooduli omakulu  J; 

Icm – kontrollmooduli omatarve A; 

Uap – akupanga väljundpinge V. 

Ecm = 6110,4 ∙ 5 ∙ 0,075 = 2291,5 J. 

 

Võrreldes arvutatud kontrollmooduli omakulu kontrollmõõtmisel mõõdetud aku 

mahutavusega saame, et 2291,5 J moodustab 15,62% 14665,32 J -st. See sobib oletusega, et 

meetod II korral oli kontrollmooduli omakulu laadimisprotsessis ca 15% aku mahutavusest. 

Joonis 10 kirjeldab laadimisenergia tegelikku jaotumist meetod II mõõtmistulemuste korral. 

Jooniselt on näha, et aku mahutavusest kasutati ära ca 85%. 
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Joonis 10. Tegelik laadimisenergia jaotus meetodi II puhul 

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et teise meetodi puhul sõltub mõõtmise täpsus kontrollmooduli 

omatarbe suhtest aku mahutavusse ja esimese meetodi puhul peamiselt mõõteriistade 

mõõtemääramatusest.   

Ecm

15%

Ekadu

4%
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85%

Kasutamata 
mahtuvus

15%
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KOKKUVÕTE 

 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli võrrelda kahte meetodit integreeritud Li-ion akudega 

seadmete aku mahutavuse mõõtmiseks, kasutades ainult aku laadimisprotsessis mõõdetud 

andmeid ning hinnata nende meetodite täpsust. Selleks uuris autor kõigepealt Li-ion akude 

laadimisprotsessi ning laadimiseks kulunud energia jaotumist testseadmes. Kasutades Li-ion 

akude laadimisprotsesside ning testseadme laadimisenergia jagunemise uurimisel saadud 

teadmisi kehtestati kaks meetodit. 

Testseadmeks valiti mobiiltelefon, mille akut oli võimalik eemaldada. Selline telefon 

võimaldas viia läbi kontrollmõõtmist, s.t. aku mahutavust sai mõõta otse aku klemmidelt. 

Kontrollmõõtmine andis võimaluse hinnata eelnevalt kirjeldatud mõõtmismeetodite täpsust. 

Meetod I seisnes kindla intervalli järel laadimisvoolu ja -pinge mõõtmises aku 

küllastumisfaasi lõpuni. Samuti mõõdeti testseadme kontrollmooduli omatarvet ning saadud 

andmete abil arvutati välja testseadme aku mahutavus. Võrreldes saadud tulemust aku 

nimimahutavusega on näha, et säilinud on 66% esialgsest mahutavusest. Kuna 

kontrollmõõtmise tulemusena selgus, et testseadme aku on säilitanud 65% esialgsest 

mahutavusest, leidis autor, et meetod I on kasutatav aku mahutavuse mõõtmiseks. Antud 

meetodi puuduseks on keerukas mõõteaparatuur (Agilent 34972A), mis raskendab 

tavakasutajatel meetodi kasutamist.  

Meetod II puhul kasutati mõõtevahendite keerukuse vähendamise eesmärgil laadimisenergia 

mõõtmiseks eraldiseisvat akupanka. Kuna akupanka saab koormata teadaoleva 

tarbimisvõimsusega seadmega, on võimalik arvutada akupangast saadav energia mõõtes 

ainult aega. Meetod II kasutades saadi konkreetse testseadme aku puhul küll 

kontrollmõõtmisele sarnane tulemus (64% mahutavust nimimahutavusega võrreldes), kuid 

tulemust lähemalt analüüsides leidis autor, et saavutatud täpsus tulenes asjaolust, et 

testseadme kontrollmooduli omatarve laadimisprotsessi kestel oli 15,62% aku mahutavusest. 

See omakorda viitas asjaolule, et testseade pidi andma märku aku laetusest esimese 

laadimisfaasi lõpus, mil saavutatakse aku laetuse tasemeks ca 85%. 
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Autor järeldas, et meetod II mõõtmistulemuse täpsus sõltub enamasti testseadme 

laadimisprotsessis kontrollmooduli poolt tarbitud energia suhtest aku mahutavusse. 

Edaspidistes uuringutes soovitab autor edasi arendada meetodit II, tehes katseid erinevate 

seadmetega, et suurendada meetodi mõõtetulemuse täpsust. Samuti tasub tähelepanu pöörata 

laadimisprotsessis kontrollmooduli poolt tarbitud energia suhtele aku mahutavusse erinevate 

aku mahutavuste juures erinevate seadmete korral. 
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SUMMARY 

The aim of the thesis was to formulate two methods of measuring the battery capacity of 

devices equipped with built-in li-on batteries, using only data measured during charging the 

device, and to assess the accuracy of these methods. To this end, the author first studied the 

charging processes of Li-ion batteries and the distribution of the charging energy in the test 

device. A mobile phone with a removable battery was chosen as the test device, so that its 

capacity could be measured directly from the battery terminals. This provided an opportunity 

to compare the different methods of measurement and evaluate their accuracy. Two methods 

of measurement were formulated using knowledge derived from studying the charging 

process and distribution of charging energy. Method 1 consisted of measuring the charging 

current and voltage periodically until the battery was fully charged. The self-consumption 

of the control module of the device was also measured and the data was used to calculate the 

capacity of the battery. It was found that the battery had maintained 66% of the original 

capacity in comparison to the nominal value. When the result was compared to the result 

obtained by measuring the battery directly, which showed the battery had maintained 65% 

of its original capacity, the author concluded that Method 1 is a viable method of capacity 

measurement. The disadvantage of this method is the complex apparatus used (Agilent 

34972A), which restricts the use of this method. In Method 2, a separate battery bank was 

used for the purpose of reducing the complexity of the measurement instruments. Since a 

battery bank can be burdened using a device with a known power consumption, the energy 

received from a battery bank can be measured simply by measuring time. Although a similar 

result to the direct measurement was achieved with Method 2 (64% capacity in relation to 

the nominal capacity), the author found the accuracy was due to the fact that the self-

consumption of the control module was 15.62 % of the battery capacity. Which, in turn, led 

to the conclusion that the test device must have signalled the end of the charging at the end 

of the first phase of charging, during which the battery is charged to 85%. Of which the 

author concluded that the precision of Method 2 depends mostly on the ratio of energy used 

by the control module and the capacity of the battery. In later trials, the author recommends 

developing Method 2 further, by testing with various devices, in order to increase the 

measurement accuracy of the method.  
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