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Tester BT4560 (fot. 1.) mierzy re-
zystancję wewnętrzną celi, uży-

wając do tego sygnału przemiennego 
m.cz. (metoda AC-IR). Jest w stanie 
stabilnie zdiagnozować celę już w 10 
sekund, bez potrzeby pracochłonne-
go ładowania i rozładowywania aku-
mulatora. Sprawdzając celę, mierzy 
jednocześnie trzy składowe jej rezy-
stancji wewnętrznej tj. rezystancję re-
akcji elektrody, rezystancję elektroli-
tu oraz rezystancję połączeń zgrzewa-
nych. Mierzy ponadto pozostałe 
parametry impedancyjne celi, a po-
nadto jej napięcie wyjściowe i tempe-
raturę otoczenia. Użytkownik może 
ustawiać w szerokim zakresie często-

litycznego układów zastępczych 
„ZView”.

Przyrząd jest wydajnym narzę-
dziem przydatnym zarówno w pro-
dukcji jak i pracach naukowo-badaw-
czych oraz projektowych akumu-
latorów litowo-jonowych o dużych 

pojemnościach. Oferuje go firma 
 Labimed Electronics.

układ zastępczy

Własności akumulatora litowo-
-jonowego analizuje się, korzystając 
z jego schematu zastępczego i wykre-
su Cole-Cole będącego przebiegiem re-
aktancji w funkcji rezystancji. Sche-
mat zastępczy (rys.) składa się z re-
zystancji R1 połączonej szeregowo 
z dwójnikiem będącym równoległym 
połączeniem rezystancji R2 i pojem-
ności C. BT4560 wymusza przepływ 
przez rezystancje R1 i R2 prądu o ma-
łej częstotliwości (na przykład 1 Hz), 
a przez rezystancję R1 i pojemność 
C – prądu o częstotliwości względnie 
dużej (na przykład 1 kHz). Rezystan-
cja R1 zawiera rezystancje elektroli-
tu i połączeń zgrzewanych. Gdy re-
zystancja ta, analizowana na wykre-
sie Cole-Cole, jest zbyt duża, to może 
to oznaczać zmniejszenie się gęsto-
ści elektrolitu lub wadliwe połącze-
nie zgrzewane z elektrodą. Zbyt duża 
rezystancja R2 może oznaczać z kolei 
wady elektrody powstałe na etapie 
produkcyjnym lub problemy z właś-
ciwą reakcją powierzchni elektrody.

Jeśli do sprawdzania cel akumula-
tora litowo-jonowego użyje się teste-

tliwość prądu pomiarowego, a po po-
miarze, posługując się załączonym 
oprogramowaniem, tworzyć wykresy 
Cole-Cole i analizować wewnętrzne 
defekty cel. Jeszcze więcej informacji 
jest w stanie otrzymać, korzystając 
z opcjonalnego oprogramowania ana-

Pomiar impedancji

Mierzone parametry Rezystancja R, reaktancja X, impedancja Z, kąt fazowy θ

Częstotliwość pomiarowa od 0,1 Hz do 1050 Hz

Podzakresy ustawiania częstotliwości 
i rozdzielczość

Od 0,10 Hz do 0,99 Hz, co 0,01 Hz
Od 1,0 Hz do 9,9 Hz, co 0,1 Hz
Od 10 Hz do 99 Hz, co 1 Hz
Od 100 Hz do 1050 Hz, co 10 Hz

Podzakresy pomiarowe impedancji/prąd 
pomiarowy/prąd obciążenia DC

3,0000 mΩ / 1,5 A ± 10% / ≤ 1 mA
10,0000 mΩ / 500 mA ± 10% / ≤ 0,35 mA
100,000 mΩ / 50 mA ± 10% / ≤ 0,035 mA

Pomiar napięcia stałego

Zakres pomiaru 5,00000 V (brak podziału na podzakresy)

Zakres wyświetlania Od –5,10000 do +5,10000 V

Rozdzielczość 10 µV

Dokładność ±0,0035% w.w. ± 5 cyfr

Czas pomiaru* Tryb szybki (FAST): 0,1 s
Tryb ze średnią szybkością (MED): 0,4 s
Tryb wolny (SLOW): 1,0 s

Pomiar temperatury

Zakres wyświetlania Od –10,0°C do 60,0°C

Rozdzielczość 0,1°C

Dokładność ±0,5°C – w zakresie od 10,0°C do 40,0°C
±1,0°C – w zakresie od –10,0°C do 9,9°C i od 40,1°C do 60,0°C

Czas pomiaru 2,3 s

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana, * – gdy wykonuje się samo-kalibrację, to do czasu pomiaru trzeba dodać 0,21 s.
Tab.  Podstawowe dane techniczne testera BT4560
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miernik impedancji cel 
akumulatorowych BT4560
mgr inż. Leszek Halicki, Labimed Electronics

Japońska firma Hioki produkuje przyrząd testujący cele akumulatorów litowo-jonowych 
o dużych pojemnościach (o impedancjach cel mniejszych od 1 mΩ) używanych m.in.
w pojazdach z napędem elektrycznym.

Fot. 1.   Miernik impedancji akumulatorów HIOKI BT4560
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ra pracującego w cyklach ładowania-
-rozładowywania akumulatora prą-
dem stałym (metoda DC-IR), to ten 
wymuszony prąd będzie płynął przez 
rezystancje R1 i R2. W takich warun-
kach jest trudno zmierzyć rezystancję 
elektrolitu i osobno rezystancję reak-
cji elektrody.

mierzone parametry

BT4560 testując celę akumulatora, 
może zmierzyć jej rezystancję R, reak-
tancję X, impedancję Z, kąt fazowy θ, 
napięcie V i temperaturę T. Przed po-
miarem użytkownik wybiera zestaw 
mierzonych i wyświetlanych parame-
trów (R, X, V, T/Z, θ, V, T/R, X, T/Z, 
θ, T/V, T), częstotliwość prądu po-
miarowego, podzakres rezystancji 
oraz szybkość pomiaru. Od wybra-
nego podzakresu rezystancji (3 mΩ, 
10 mΩ, 100 mΩ) zależy wartość prą-
du pomiarowego i prądu obciążenia 
DC, a od częstotliwości i szybkości po-
miaru (dostępne trzy) liczba okresów 
prądu pomiarowego. Im częstotliwość 

i szybkość są większe, tym pojedyn-
czy test obejmuje większą liczbę okre-
sów. Na przykład, gdy tester pracuje 
w trybie szybkim FAST i przy częstotli-
wości z zakresu od 0,1 Hz do 66 Hz, to 
test obejmuje tylko jeden okres, a gdy 
w trybie wolnym SLOW i przy często-
tliwości od 260 Hz do 1050 Hz, to 128 
okresów. Przyrząd używa na podzakre-
sie rezystancji 3 mΩ prądu pomiaro-
wego równego 1,5 A, poprawiając tym 
wartość stosunku sygnał-szum.

BT4560 mierzy napięcie stałe na wy-
prowadzeniach pojedynczej celi aku-
mulatora w zakresie do 5 V, z dokład-
nością i rozdzielczością 6-cyfrowego 
woltomierza laboratoryjnego, przy 
trzech szybkościach pomiaru (patrz 
tablica). Wyniku pomiaru napięcia 
używa też do obliczania impedancji.

Pomiar rezystancji reakcji elektrody 
dokonywany przy małej częstotliwości 
jest wrażliwy na temperaturę otocze-
nia, stąd każdy zestaw mierzonych pa-
rametrów obejmuje też pomiar tempe-
ratury. Gniazdo do dołączenia sondy 
temperaturowej znajduje się na pły-

cie przedniej testera. Wynik pomiaru 
temperatury jest dołączany do pozo-
stałych danych pomiarowych.

czteroprzewodowa metoda 
pomiaru impedancji

Gdy do pomiaru użyje się konwen-
cjonalnego zestawu przewodów łą-
czących przyrząd z  testowaną celą 
(przeznaczonych do pomiaru cztero-
przewodowego), to w wyprowadze-
niach pomiarowych napięcia tego 
przyrządu będzie się indukowało 
napięcie związane ze strumieniem 
magnetycznym generowanym przez 

prąd pomiarowy oraz napięcie zwią-
zane z prądami wirowymi płynący-
mi w pobliskich elementach metalo-
wych. Gdy do pomiaru użyje się kil-
ku urządzeń jednocześnie, to pojawi 
się jeszcze zewnętrzny strumień mag-
netyczny wytwarzający zakłócenia.

BT4560 korzystając z przewodów 
nowego typu L2002 lub L2003 (prze-
znaczonych do pomiaru czteroprzewo-
dowego), kontroluje strumień magne-
tyczny generowany przez prąd po-
miarowy, redukując wymienione 
niekorzystne wpływy. Rozwiązanie 
takie zmniejsza też efekt zmian okab-
lowania pomiarowego i poprawia sta-
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Rys. Schemat zastępczy akumulatora i wykres Cole-Cole

sprawdzić rezystancje elektrolitu i reakcji

rezystancja 
reakcji

rezystancja elektrolitu
i rezystancja zgrzewów

prąd o małej częstotliwości

prąd o dużej częstotliwości
wykres

Cole-Cole
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bilność, gdy przyrząd pracuje na linii 
produkcyjnej. Przewody prądowe no-
wych zestawów (łączące źródło prądu 
pomiarowego w przyrządzie z testowa-
ną celą) są dwużyłowe, a napięciowe 
(do pomiaru napięcia na wyprowadze-
niach testowanej celi) – jednożyłowe. 
Dwie żyły przewodów prądowych, po 
jednej z każdego przewodu, dołącza się 
do obiektu pomiarowego, a pozosta-
łe dwie łączy się ze sobą przewodem 
powrotnym biegnącym pobliżu wy-
prowadzeń testowanej celi. Dołącze-
nia żył pomiaru napięcia są identycz-
ne jak w konwencjonalnej metodzie 
czteroprzewodowej. Przyrząd kontro-
luje strumień magnetyczny, przepusz-
czając przez przewód powrotny prąd 
płynący w kierunku przeciwnym do 
prądu pomiarowego. Nowe przewo-
dy różnią się końcówkami pomiaro-
wym. Przewody L2002 są zakończone 
dwoma chwytakami krokodylowymi 
(z regulacją punktu styku), a przewody 
L2003 – sondami z podwójnymi szpil-
kami (z otworami w obudowach do 
mocowania do uchwytu inspekcyjne-
go). Przewody zestawów mają długość 
1,5 m. Zestaw L2002 jest przeznaczo-
ny do testowania cel akumulatorów 
o konstrukcji płaskiej laminowanej,
a L2003 – do aplikacji osadzonych na 
liniach produkcyjnych i do testów cel 
akumulatorów innych typów.

interfejsy

BT4560 ma montowane standardo-
wo interfejsy komputerowe RS-232C, 
USB (z wirtualnym portem COM) oraz 
interfejs zewnętrznego sterowania 
EXT I/O (fot. 2.). Do interfejsu EXT 
I/O doprowadza się m.in. sygnały wy-
zwalania TRIG, ładowania z pamięci 
paneli LOAD, a wyprowadza sygna-
ły decyzji komparatora (Hi, IN i Lo).

inne funkcje

Test cel akumulatorów wspomaga-
ją funkcje: komparatora, samokalibra-
cji, opóźnienia próbkowania, uśred-
niania, ograniczenia napięcia, kom-
pensacji gradientu potencjału przy 
pomiarze impedancji, ochrony przy 
ładowaniu-rozładowywaniu w trak-
cie doprowadzania sygnału przemien-
nego, blokady przycisków, testu syste-
mu oraz pamięci paneli.

Funkcja samokalibracji koryguje 
offset i dryft wzmocnienia napięcia, 
który może wystąpić w układzie po-
miarowym, poprawiając tym dokład-
ność pomiaru napięcia.

W trybie opóźnienia próbkowania 
dostępnym wyłącznie w trakcie po-
miaru impedancji napięcie pomiaro-
we przemienne jest doprowadzane 
z odpowiednim opóźnieniem tak, aby 
pomiar (próbkowanie) mógł się rozpo-
cząć dopiero po ustabilizowaniu się 
odpowiedzi układu pomiarowego na 
dołączenie próbki.

Do pracy przy pomiarze impe-
dancji jest też przeznaczona funkcja 
ochrony przed ładowaniem i rozłado-
wywaniem przy doprowadzonym na-
pięciu przemiennym. BT4560 kończy 
doprowadzanie sygnału pomiarowe-
go w momencie przejścia sygnału po-
miarowego przez zero.

Jeśli występuje dryft sygnału po-
miarowego związany z własnościa-
mi celi akumulatora lub impedan-
cją wejściową przyrządu pomiarowe-
go, to BT4560 wprowadza poprawkę 
korygującą dryft liniowy. Funkcja ta 
nazwana „korekcją zbocza” jest do-
stępna wyłącznie przy pomiarze im-
pedancji.

W trybie komparatora BT4560 mie-
rzy parametry impedancyjne i napię-
cie, po czym porównuje je z wartoś-

ciami granicznymi (górną i  dolną) 
wprowadzonymi wcześniej przez 
użytkownika i  jako wyniki oceny 
(Hi, Lo, IN) wyprowadza przez inter-
fejs EXT I/O. Do akustycznej sygna-
lizacji ocen używa dwóch dźwięków 
o różnej wysokości.

Wewnętrzna pamięć paneli, czyli
zestawów warunków pomiaru skon-
figurowanych za pomocą przycisków 
płyty przedniej ma pojemność 126 
paneli. Można je przywoływać, dopro-
wadzając przez interfejs EXT I/O syg-
nał LOAD.

Osobna grupa funkcji służy do wy-
krywania błędów pomiaru. Należą do 
niej funkcje: sprawdzania styku, błę-
du prądu pomiarowego, dryftu napię-
cia na obiekcie pomiarowym, przecią-
żenia napięciowego wejścia pomia-
rowego oraz ograniczenia napięcia.

Funkcja sprawdzania styku mo-
nitoruje w  sposób ciągły rezystan-
cję styku sondy z obiektem pomiaro-
wym, zezwalając na pomiar, gdy styk 
ten stanie się prawidłowy.

Z funkcji sprawdzania styku, kom-
paratora, przełącznika NPN/PNP i pa-
mięci paneli korzysta się przy pracy 
miernika m.in. w  automatach pro-
dukcyjnych. Na płycie tylnej mierni-
ka znajduje się przełącznik NPN/PNP 
(ujście prądowe/źródło prądowe). Usta-
wiając go w odpowiedniej pozycji, do-
stosowuje się stopień interfejsu EXT 
I/O do wyjścia urządzenia (sterownika 
PLC, przekaźnika) z nim połączonego.

oprogramowanie

Dostarczane z BT4560 bezpłatne 
oprogramowanie użytkowe wspo-
maga wykonywanie pomiarów i uła-
twia tworzenie wykresów Cole-Co-
le. Dane wyprowadza w plikach for-
matu CSV.

Więcej informacji na temat stanu 
cel testowanego akumulatora moż-
na uzyskać, korzystając z dostępnego 
w handlu oprogramowania „ZView” 
firmy Scribner Associates Inc. do ana-
lizy układów zastępczych. Bazując na 
wymienionych plikach CSV, tworzy 
się układ zastępczy, następnie przez 
porównanie z krzywą wykresu Cole-
-Cole określa się stałe układowe po-
szczególnych elementów celi. Szacu-
jąc na koniec ilościowo zmiany tych 
stałych dla poszczególnych cel aku-
mulatora nowego i zużytego, wyod-
rębnia się te fragmenty, które uległy 
zużyciu.

zasilanie, wymiary, masa

Tester BT4560 jest zasilany z sieci 
230 V AC, pobierając z niej moc 80 VA. 
Pracuje poprawnie w zakresie tem-
peratur otoczenia od 0°C do 40°C. 
Wyróżnia się małą masą ok. 3,7 kg, 
a przede wszystkim wysokością obu-
dowy, równą zaledwie 80 mm. Pozo-
stałe wymiary to 330 mm (długość) 
i 293 mm (głębokość).

wyposażenie standardowe 
i opcjonalne

Producent dostarcza wraz z teste-
rem standardowo przewód sieciowy, 
płytkę zerowania, przewód USB, in-
strukcję obsługi i CD-R z instrukcją 
obsługi rozkazów komunikacyjnych, 
programem użytkowym na kompu-
ter i sterownikiem USB. Jako opcje 
oferuje przewody pomiarowe L2002 
i  L2003 oraz czujnik temperatury 
Z2005.
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LABIMED ELECTRONICS Sp. z o.o.
02-796 Warszawa 
ul. Migdałowa 10

tel./faks 22 649 94 52, 648 96 84 
labimed@labimed.com.pl

www.labimed.com.pl
www.hioki.pl

Fot. 2.    Płyta tylna miernika BT4560


