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Paristojen sekä akkujen varaustilan tarkka määrittäminen on paljon tutkittu asia, jota varten 

on luotu monia eri malleja. Tämän kirjallisuustyönä toteutetun kandidaatintyön tarkoituk-

sena on koota ja verrata eri varaustilan määrittämiseen käytettyjen mallien ominaisuuksia 

litiumpohjaisille paristoille, joita käytetään teollisuuden kunnonvalvonnan antureissa tehon-

lähteenä. Usein tehonsyöttö antureille toteutetaan paristojen avulla. Teollisuuden kunnon-

valvonta muun muassa sähkökoneille on tarpeen mahdollisten vaurioiden ennaltaehkäise-

miseksi.  

Pariston varaustilan määrittäminen on olennaista sillä se määrittää suurilta osin anturin jäl-

jellä olevan käyttöiän. Varaustilan määritettyä voidaan anturin tehonkulutusprofiilin perus-

teella arvioida, milloin pariston varaustilan arvo on riittävän alhainen toimenpiteitä varten.  

Osa tässä työssä esitellyistä metodeista soveltuu myös eri käyttötarkoituksiin ja eri kapasi-

teetin omaaville paristoille sekä eri purku- taikka latausvirroilla toimiville paristoille ja 

akuille. Milloin kukin varaustilan määrittämiseen käytetty metodi on paras, on tapauskoh-

taista. 
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Estimating the state of charge of a battery has been a well-researched topic. For this reason 

many different methods have been invented and created for state of charge estimation. The 

purpose of this Bachelor’s Thesis is to collate and compare different methods for estimating 

the state of charge for lithium-based primary and secondary batteries. Lithium-based primary 

cell batteries are often used as a power source for industrial condition monitoring sensors 

due to their usually challenging location. Industrial condition monitoring for example elec-

trical drives is necessary for preventing costly hazards and material accidents. 

Determining the charge of the state of charge for the battery is essential as it for the most 

part determines the remaining lifetime of the sensor. Once the state of charge has been esti-

mate accurately, it can be estimated from the power consumption profile of the sensor when 

to change the used battery or the sensor. Some of the methods presented in this thesis are 

also applicable to batteries of different applications and capacities as well as batteries with 

different discharge or charge currents. The best state of charge estimation method often dif-

fers depending on the case. 
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1. JOHDANTO  

Työn tarkoituksena on koota ja tutkia erilaisia kirjallisuudesta löytyviä menetelmiä sulautet-

tujen teollisuusanturien litiumparistojen varaustilan määrittämiseksi. Litiumparistojen tar-

kan varaustilan määrittäminen on ollut jo pitkään esillä ja se on paljon tutkittu asia kirjalli-

suudessa. 

Sulautettujen teollisuusanturien usein hankalan sijainnin sekä suljetun rakenteen syystä pa-

riston tilan selvittäminen ei välttämättä ole niin yksinkertaista. Jännitteen taikka virran mit-

taaminen yleismittarilla sulautetusta anturista voi olla käytännössä mahdotonta, jolloin va-

raustila joudutaan estimoimaan muilla menetelmillä. Tieto arvioidusta varaustilasta lähete-

tään usein erilaisilla tiedonsiirtomenetelmillä edelleen esimerkiksi kunnonvalvontajärjestel-

mään. Varaustilan approksimointi voidaan toteuttaa kunnonvalvontajärjestelmässä, joka 

suorittaa tarvittavat laskelmat varaustilan arvosta, anturilta saatavien varaustilan kannalta 

oleellisten mittausten perusteella, tässä tapauksessa mitatun jännitteen avulla. Tätä varten on 

tarpeen asentaa anturin piiriin ainakin jännitemittari sekä prosessori, joka lähettää kunnon-

valvontajärjestelmään haluttuja arvoja, joko suoraan varaustilan taikka varaustilan määrittä-

miseen tarvittavia parametrejä.  

Ideaalinen metodi varaustilan määrittämiseen on seuraavanlainen: 

• Helppo implementoida 

• Edullinen 

• Reaaliaikainen 

• Ei vaadi suurta määrää prosessointitehoa anturilta 

• Riittävän tarkka approksimaatio käyttökohteen konteksti huomioon ottaen 

Kun tiedetään paristojen varaustila, voidaan estimoida paristojen jäljellä oleva käyttöikä ku-

lutuksen perusteella. 

2. LITIUMPARISTOT TOIMINTA JA RAKENNE 

Paristot varastoivat sähköenergiaa kemiallisen energian muodossa. Paristoa purettaessa ke-

miallinen energia muuttuu sähköenergiaksi. Litiumparistoissa varaustilan purkamisen ai-

kana anodi hapettuu, jolloin muodostuu litiumioneja (Li+). Li+-ionit kulkevat elektrolyytin 

välityksellä anodilta katodille, jossa ionit pelkistyvät.  Hapettumisreaktion aikana anodi 

päästää ulkoiselle piirille elektroneja ja samaan aikaan katodilla tapahtuva pelkistyminen 

ottaa ulkoiselta piiriltä elektroneja. Näin saadaan aikaa sähkövirta piiriin. Katodilla olevat 

alueet (ns. reaction sites), joissa pelkistysreaktio on tapahtunut eivät ole enää käytettävissä 
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muodostuneen kemiallisen sivutuotteen syystä. Pariston kennon jäljellä olevan varauksen ja 

eliniän määrittää katodilla olevien vapaana olevien aktiivisten alueiden määrän ts. alueiden, 

jotka voivat vielä pelkistää Li+-ioneja. (Paningrahi, 2001). 

Kuva 1. Kuvasta nähdään perinteisen litiumpariston purkautuminen. Elektrodien välillä on sopiva eristemate-

riaali ja elektrolyytti, joka kuljettaa Li+-ioneja katodille. Kuvasta huomataan myös Li+-ionien epätasainen ja-

kautuminen katodille. Suuremmalla purkuvirralla litiumionit jäävät todennäköisemmin katodin pintaan. (Pop, 

2008)   

 

Pienellä purkuvirralla litiumionit jakautuvat tasaisemmin katodille, kun taas suurella purku-

virralla litiumionit jäävät todennäköisemmin katodin pintaan, jolloin aktiivinen alue on pie-

nempi ja katodin käyttämätön alue on suurempi. Kun ionit jakautuvat tasaisesti katodin si-

säpuolelle ts. puretaan paristoa pienellä virralla, saadaan maksimoitua aktiivisten alueiden 

määrä ja täten maksimoitua pariston energiakapasiteetti sekä käyttöikä. (Paningrahi, 2001)   

Litiumparistot ovat jääneet markkinoilla osittain median vaikutuksesta litiumakkujen var-

joon. Litiumakkuja voidaan uudelleen ladata, kun taas litiumparistoja ei. Tästä syystä eten-

kin kuluttajaelektroniikassa, jossa tehontarve on yleensä jatkuvaa, ovat litiumakut syrjäyttä-

neet litiumparistot. Litiumparistojen etuna on kuitenkin hyvin pitkä käyttöikä sekä huomat-

tavasti suurempi varaustiheys, jonka takia litiumparistoja käytetään usein mobiileina tehon-

lähteinä muun muassa sydämentahdistimissa, rannekelloissa sekä teollisuusantureissa. Li-

tiumparistojen pitkä käyttöikä sekä suuri varaustiheys tekevät paristoista usein kustannuste-

hokkaampia tehonlähteitä. Kuvassa 2 olevasta taulukosta nähdään eri alkaliparistojen ja -

akkujen ominaisuuksia. 
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Kuva 2. Huomataan, että litiumpohjaisilla akuilla sekä paristoilta saadaan suurempi jännite. Niillä on myös 

suurempi energiatiheys sekä pienempi itsepurkutahti. Varsinkin suuri energiatiheys sekä pieni itsepurkutahti 

tekevät litiumpohjaisista paristoista tällä hetkellä parhaita tehonlähteitä sulautetuille antureille. (Pop, 2008)   

 

Paristojen kapasiteetti ilmoitetaan ampeeritunteina. Suurimmat tekijät paristojen varaustilan 

tyhjenemiseen ovat purkuvirran suuruus sekä purkujen kesto ja niiden välissä kulunut aika. 

Purkuvirta on yleensä sulautettujen anturien litiumparistoissa huomattavasti alhaisempi kuin 

pariston C-arvo. Esimerkkinä kolikkoparisto CR2477N, jonka C-arvo (1C) on 950 mA, val-

mistaja on ilmoittanut pariston standardiksi purkuvirraksi 1.0 mA, joka vastaa noin 0.001C-

arvoa. (datalehti CR2477N). Mikäli tällaista paristoa puretaan suuremmilla arvoilla kuin val-

mistaja on ilmoittanut, voi pariston käyttöikä lyhentyä huomattavasti tai paristo voi ylikuu-

meta ja vioittua. Tyypillinen nimellisjännitetaso yksittäiselle kolikkomaiselle litiumparis-

tolle on noin 3 volttia. Rinnankytkennällä saadaan aikaan haluttu jännite suuremmalla ener-

giakapasiteetilla, kun taas sarjakytkennällä saadaan aikaan suurempi jännite. Rinnankytken-

nässä saadaan sama virta kuin saataisiin yksittäisellä paristolla, mutta virran tullessa eri haa-

roista eri paristoilta saadaan yksittäiselle paristolle muodostuva kuorma pienemmäksi. 

Yleensä sulautetuissa antureissa paristot kytketään rinnakkain juuri tästä syystä. Tällöin tu-

lee käyttää paristoja, joilla on sama varaustaso. (Pop, 2008)   

3. SULAUTETUT ANTURIT YLEISESTI 

Sulautetuilla järjestelmillä voidaan tarkoittaa kaikkia elektronisia piirejä, joiden toimintaa 

ohjaa jokin prosessori taikka tietokone. Siksi on tärkeää tarkentaa konteksti, kun puhutaan 

sulautetuista järjestelmistä. Nykyään ”sulautettu järjestelmä” termiä käytetään, kun puhu-

taan järjestelmistä, joilla on jokin spesifi käyttötarkoitus, kuten älykellot taikka teollisuus-
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anturit. Verrattuna vaikkapa älykellon sulautettuun järjestelmään, jossa on yleensä vain pro-

sessori tiedonkäsittelyä varten sekä jännitelähde usein akku tai paristo, teollisuudessa käyte-

tyissä sulautetuissa järjestelmissä sekä antureissa yhdistyvät usein mekaniikka sekä sähköi-

nen piiri. Tässä työssä tarkastellaan lähinnä teollisuudessa käytettäviä sulautettuja järjestel-

miä ja antureita.  

Mekaaninen liike voidaan teollisuusantureissa muuttaa sähköiseksi signaaliksi erialisilla tek-

niikoilla, jonka anturin prosessori käsittelee käyttökohteeseen sopivan protokollan avulla. 

Tämän jälkeen kerätty informaatio voidaan lähettää eteenpäin esimerkiksi johonkin tieto-

kantaan. Teollisuusanturit hyödyntävät mekaanisen signaalin muuttamista sähköiseksi sig-

naaliksi nykypäivänä pitkälti MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) teknologiaa. Ku-

vassa 3 on esimerkki MEMS-teknologiaa soveltavasta teollisuusanturista.  

 

Kuva 3. Kuvassa on Valmetin valmistama WVS-100 teollisuuteen tarkoitettu anturi. Anturi kykenee mittaa-

maan kohteesta valmistajan mukaan kohteen mekaanista kuntoa värähtelymittausten perusteella. Anturin te-

honlähteenä toimii litiumpohjainen akku. Kyseinen anturi kykenee mittaamaan vain värähtelyjä. (datalehti 

WVS-100)  

 

MEMS-anturit ovat mahdollistaneet teollisuusanturien koon pienemisen, mikä on helpotta-

nut anturien asentamista yhä vaikeampiin paikkoihin. Antureilla valvotaan usein käyttökoh-

teen kuntoa sekä toiminnallisuutta. Mikäli anturi havaitsee jotain poikkeavaa esimerkiksi 

värähtelyissä anturi voi lähettää tästä signaalin. Värähtelyn poikkeavuus voi kertoa esimer-

kiksi laakerien kulumisesta. Järjestelmä voi myös itse sulkea itsensä turvallisesti.  

Mittauksia sekä valvontaa voidaan parantaa, kun muodostetaan antureista verkko, jossa an-

turit kykenevät viestimään keskenään. Esimerkkinä Valmetin valmistama WVS-100 anturit 

pystyvät valmistajan mukaan mittamaan parametrejä samanaikaisesti useasta eri kohteesta. 

Kyseisen anturivalmistajan mukaan anturi soveltaa MEMS-sensorin lisäksi pietsosähköistä 
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sensoria. Antureissa voi myös esiintyä useita eri mittaustekniikoita  kompensoimaan yksit-

täisten mittaustekniikoiden puutteita. Anturi soveltaa pietsosähköistä ilmiötä suurien taa-

juuksien värähtelyjen mittauksiin ja MEMS-teknologiaa matalien taajuuksien värähtelyjen 

mittaamiseen. Kyseinen anturi kykenee mittaamaan vain värähtelyjä. Värähtelyjen mittaa-

minen on olennaista, sillä siitä voidaan päätellä esimerkiksi kohteessa olevien mekaanisten 

osien kunto. 

Antureilla voidaan mitata esimerkiksi sähkökäytöistä tai putkistoista kunnonvalvonnassa 

tarvittavia lähtötietoja, kuten lämpötilaa, värähtelyjä tai magneettivuota. On myös mahdol-

lista, että yksi anturi pystyy samanaikaisesti useita muut mutta se vaatii enemmän mittaus-

tekniikoita ja mittalaitteita anturin sisälle. Esimerkiksi iQunet:n IVIB161010-ACC3-016 an-

turi kykenee mittaamaan kohteesta värähtelyjen lisäksi myös lämpötilaa. Sulautettujen an-

tureiden suurimpana etuna voidaankin pitää langatonta tiedonsiirtoa ja automaattista mit-

tausta.  

3.1 Anturien tehontarve 

Anturin tehontarvetta on vaikea arvioida, koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella suuresti. 

Tästä syystä valmistaja ei välttämättä ilmoita anturin tehonkulutusta, ja jos ilmoittaa, saattaa 

ilmoitettu arvo poiketa valmistajan antamasta arvosta todellisuuden käytännön tilanteesta.  

Mittausten taltioiminen sekä lähettäminen edelleen kuormittavat anturia huomattavasti, ver-

rattuna anturin tyhjäkäyntiin. Täten tarkka approksimaatio anturin energiankulutuksesta on 

usein tilannekohtainen matemaattinen malli, joka simuloi anturin ennalta määriteltyä tai ha-

luttua käyttäytymistä. Toimiva malli on usein stokastinen, sillä anturin tehontarve on harvoin 

tasaista. Stokastisilla malleilla pyritään ottamaan huomioon anturin tiedonsiirto, koska tie-

donsiirron tapahtuessa anturin energiankulutus voi kasvaa huomattavasti verrattuna tilantee-

seen, jossa anturin suorittaa mittauksia pelkästään tyhjäkäynnillä. Anturin tehontarpeeseen 

vaikuttaa suurilta osin myös prosessointiteho ja kuormitus sekä olosuhteiden puolesta ym-

päristön lämpötila. Prosessointitehoon vaikuttaa muun muassa anturin näytteenottotaajuus, 

mittausten tiedonsiirto langattomasti anturilta jollekin palvelimelle, anturin mekaanisten 

mittausten vastaavan sähköisen signaalin kuormitus ja mitattavien parametrien määrä. Mitä 

enemmän arvoja kohteesta halutaan mitata, sitä enemmän tarvitaan eri sensoreita anturiin, 

mikä taas lisää tarvittavan tehon määrää mittausten aikana. Mikäli anturin tehonsyöttö on 

toteutettu paristoilla, on myös tärkeää, että anturiin on ohjelmoitu jokin algoritmi, jolla anturi 

itse voi määrittää akun tai pariston varaustilan ja haluttaessa lähettää tämän tiedon eteenpäin. 
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Varaustilan määrittäminen on olennaista sulautetuille antureille, koska varaustila suhteessa 

estimoituun energiankulutukseen korreloi suoraan anturin jäljellä olevan käyttöiän kanssa.  

  

 

4. PARISTON VARAUSTILAN MÄÄRITTÄMINEN 

Varaustilalla tarkoitetaan pariston senhetkisen varaustilan osuutta suurimmasta mahdolli-

sesta varaustilan arvosta mikä paristolla taikka paristoilla voi olla. Yleinen kirjallisuudessa 

käytetty lähestymistapa varaustilan määrittämiseen on tietää yksittäisen pariston varausten 

määrä coulombeina toisin sanoen kapasiteetti, sekä paristosta virtaavan virran määrä. Yk-

sinkertaistettuna hetkellinen prosentuaalinen varaustilan arvo SOC on:  

𝑆𝑂𝐶 =
𝑄

𝑄max
∗ 100         (1) 

, missä  Q on mitattavalla ajan hetkellä määritetty varaus 

ja  Qmax suurin mahdollinen varaus. 

Yksittäisen pariston jännite on myös tunnettava. Kun tiedetään tehonlähteessä olevien paris-

tojen lukumäärä ja kuinka ne ovat kytketty keskenään, voidaan näin arvioida varaustilaa 

koko tehonlähteelle. Useimmissa varaustilan määritys metodeissa on tärkeää, että käytössä 

olevalle paristolle on jo valmiiksi tehty mittauksia, joita voidaan käyttää referenssinä, kun 

paristoa käytetään jossain käytännön sovelluksessa. Referenssimittaukset helpottavat va-

raustilan määrittämistä Laboratoriomittauksia voidaan tehdä eri lämpötiloissa, eri purkuvir-

roilla ja esimerkiksi eri ikäisillä paristoilla, kunhan saadaan riittävästi mittausdataa, johon 

verrata käytännön sovelluksessa käytettävää paristoa. Referenssimittaukset pääasiassa pa-

rantavat mitattavan pariston OCV-SOC kuvaajan luetettavuutta. Riippuen siitä, kuinka tar-
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kasti etukäteen tehdyt referenssimittaukset ovat tehty ja kuinka hyvin ne vastaavat käyttö-

kohteen olosuhteita, saadaan tarkempi taikka epätarkempi approksimaatio varaustilasta. 

Lämpötilan vaikutus pariston kapasiteettiin voidaan havaita kuvasta 4. 

Kuva 4. Huomataan, että kapasiteetti on noin 60% ympäristön lämpötilan ollessa -10 oC, kun verrataan lämpö-

tilaan 25 oC. Kuvassa on tyypillisen litiumpohjaisen pariston purkukäyrät eri ympäristön lämpötiloilla. [8][9] 

Lämpötilan vaikutus voidaan ottaa erilaisilla kertoimilla huomioon varaustilaa määrittäesssä.  

 

Varaustilojen määrittämiseen käytetään laajasti kolmea eri metodia: Jännitteen mittaus ja 

jännitteen vaikutus varaustilaan, Kalman suodin metodi sekä Coulombi-laskuri. Kalman 

suodinta voidaan käyttää myös parantamaan varaustilan approksimaatiota, kun käytetään jo-

tain muuta varastilan määritysmenetelmää. Varaustila voidaan myös määrittää kokonaan 

Kalman suotimella. Resurssien puitteissa voidaan samanaikaisesti käyttää samanaikaisesti 

useita edellä mainittuja metodeja. Esimerkiksi Coulombi-laskuria sekä Kalman-suodinta 

käyttäessä voidaan pariston varaustilan alkutila määrittää jännitteen avulla OCV-SOC ku-

vaajista. Pariston varaustilan voidaan määrittää myös suoraan OCV-SOC kuvaajista. 

4.1 Jännitteen ja varaustilan yhteys 

Ensimmäiset varaustilan approksimaatiot ovat toteutettu jännitteen mittaamisella ja tutki-

malla jännitteen yhteyttä varaustilaan. Voidaan puhua myös varaustilan ”suorasta” mittaa-

misesta. Varaustila voidaan estimoida avoimen piirin jännitteen VOC toisin sanoen lepotilassa 

lähdejännitteen E sekä varaustilan funktiona %.  Näin saadaan yksinkertaisesti kuvattua pa-

riston jännitettä vastaava varaus. Jännitteen ja varaustilan funktio riippuu voimakkaasi pur-

kuvirrasta lämpötilasta, pariston sisäisestä resistanssista, sekä itse varaustilan tasosta. Jäljellä 
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oleva varaustila saadaan, kun tiedetään jännite sen hetkinen jännite ja verrataan sitä pariston 

jännite-varaustilakuvaajaan. Avoimen piirin jännite voidaan määrittää yhtälöllä: 

 

𝐸 = 𝑈 + 𝑅 ⋅ 𝐼𝑠          (2) 

, missä E on pariston lähdejännite 

, U napajännite  

, R pariston sisäinen resistanssi  

ja I piirin senhetkinen virta. 

 

Yhtälöstä 2 huomataan, että paristosta saatava jännite riippuu purkuvirran suuruudesta, sillä 

termi 𝑅 ⋅ 𝐼𝑠 , kasvaa virran kasvaessa. Pariston lähdejännite E on sama-asia kuin pariston 

avoimen piirin jännite OCV, kun paristoa ei kuormiteta. 

OCV-SOC kuvaajista voidaan nähdä, että jännitteen sekä varaustilan yhteys ei usein ole li-

neaarinen vaan jännitteen arvo putoaa nopeasti varaustilan ollessa vähäinen. Lineaarista mal-

lia voidaan kuitenkin käyttää riittävällä tarkkuudella joissain applikaatiossa, kunhan on 

otettu huomioon, että OCV-SOC kuvaajat eivät todellisuudessa ole lineaarisia (Pop, 2008).   

Kuvasta 5 nähdään pariston jännitteen, sekä varaustilan että purkuvirran vaikutus pariston 

varaustilan funktioon. 

 

Kuva 5. Pystyakselilla on pariston avoimen piirin jännite VOC ja vaaka-akselilla varaustila SOC. OCV-SOC 

kuvaajista voidaan nähdä, että jännitteen sekä varaustilan yhteys ei ole lineaarinen vaan jännitteen arvo putoaa 

nopeasti varaustilan ollessa vähäinen. Kyseisessä kuvassa on tyypillisen litiumpohjaisen pariston jännite-va-

raustilakuvaaja eri purkuvirroilla. (Pop, 2008)   
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OCV-SOC kuvaajat määritetään usein kokeellisesti ja ne ovat paristokohtaisia ja niiden 

muoto sekä jännitteen arvon muutokset vaihtelevat muun muassa ympäristön lämpötilan 

sekä paristotyypin mukaan. OCV-SOC kuvaajille on kehitetty useita matemaattisia malleja, 

joilla approksimoidaan näiden kahden suureen suhdetta käyttämällä apuna aikaisempia re-

ferenssimittauksia. Malleja voidaan näin verrata laboratoriossa tehtyihin mittauksiin, jolloin 

voidaan approksimoida matemaattisen mallin virhettä ja toimivuutta käytännössä.  

Menetelmän käyttö myös edellyttää, että OCV-SOC kuvaaja käytettävälle paristolle on en-

nalta tunnettu. Käyttökohteen ympäristön olosuhteet voivat luoda myös epätarkkuutta, kun 

verrataan mitatun jännitteen sekä varaustilan yhteyttä, referenssinä käytettyyn pariston 

OCV-SOC kuvaajaan. 

Jännitemittaus on vaikea toteuttaa reaaliaikaisena mittauksena, mikäli mitatusta jännitteen 

arvosta halutaan määrittää varaustila suoraan käyttäen OCV-SOC kuvaajia. Kuormituksen 

aikana jännite ei ole sama kuin avoimen piirin jännite OCV, johon kuvaajissa usein verra-

taan.  Mittaustarkkuuteen syntyy helposti virhettä muun muassa ympäristön taikka pariston 

lämpötila vaihteluista sekä etenkin purkuvirran vaihtelun suuruudesta, mikäli näitä kohtia ei 

oteta huomioon. (Pop, 2008) 

Mikäli purkuvirta pysyy likimain vakiona sekä anturin ympäristön lämpötilat ja lämpötilan 

mahdollinen vaiheelevuus on hyvin arvioitu ja otettu huomioon, voidaan jännitemetodin 

tarkkuuteen luottaa enemmän. Toisaalta mikäli prosessointitehoa ei ole riittävästi on mallia 

vaikea ylläpitää jatkuvana, jolloin esimerkiksi varaustilan määrittäminen virtamittausten 

avulla on tehokkaampaa. 

4.1.2 Taulukoiden käyttäminen 

 

Taulukoiden käyttäminen perustuu ennalta mitattuihin tai matemaattisesti määriteltyihin pa-

rametreihin, joiden avulla katsotaan varaustila, kun tiedetään jännite. Haittapuolia taulukoi-

den käyttämisessä tulee vastaan, kun halutaan määrittää varaustila jatkuvana. Tällöin mita-

tuiden parametrien, kuten jännitteen, arvoja tulisi jatkuvasti vertailla taulukkoarvoihin otta-

matta huomioon vielä mahdollisten ulkoisten tekijöiden, kuten sääolosuhteiden taikka läm-

pötilan muutosten, luomaa epätarkkuutta, kun verrataan mitattuja arvoja taulukkoarvoihin. 

Taulukoita on myös mahdollista integroida anturin piirin muistiin, jolloin anturi voi käyttää 

tätä tietopankkia referenssinä pariston varaustilan määrittämiseen. Taulukoita voidaan so-

veltaa myös kunnonvalvontajärjestelmässä. Tällöin anturin energiankulutus laskee. 
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Taulukoiden implementointi täytyy ottaa huomioon anturia suunniteltaessa. Mahdolliset 

huomiotta jättämät parametrit, kuten anturin ympäristön olosuhteet, voivat luoda epätark-

kuutta taulukkoarvojen sekä todellisten arvojen välille. Epätarkkuuksia voidaan korjata käyt-

tämällä muun muassa Kalman-suodinta. 

Mallista saa tarkan, mikäli sulautetun piirin prosessointiteho on riittävä ylläpitämään tauluk-

koarvoja sekä mahdollisesti myös korjaamaan sekä päivittämään itse taulukoiden- ja todel-

listen arvojen erotuksia ja näin tarkentaen mallia. (Pop, 2008) 

4.1.3 Jännite ja varaustila -funktion määrittäminen paloittain 

Paloittain määritelty menetelmä perustuu jännitte käyrän paloitteluun tiettyjen jännite-erojen 

ΔV välein. Jokaiselle jännite-erolle on vastaavat varaustilan muutokset. Kuvassa 6 jännitteen 

funktio on paloiteltu kymmeneen osaan. 

Kuva 6. Paloittain määritelty jännitteen funktio Sonyn US18500G3 Li-ion akulle. Akun ja pariston jännite - 

varaustila käyrät eivät poikkea suuresti toisistaan. (Pop, 2008) 

Kyseiselle paloittain määritetylle jännitteen kuvaajalle voidaan määrittää taulukko, josta 

nähdään jännitteen sekä varaustilan yhteys. Taulukosta 1 voidaan nähdä tämä yhteys kysei-

selle Sonyn akulle. 
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Taulukko 1. Kuvassa 6 olevalle jännitekäyrälle määritetyt intervallit taulukoituna 

 

Kun jännitteen funktio on paloittain määritelty, voidaan jokaiselle jännitteen arvolle määrit-

tää vastaava varaustilan arvo yhtälöllä: 

𝑆𝑂𝐶 = 𝑆𝑂𝐶𝑙 +
𝐸𝑀𝐹− 𝑉𝑙

𝑉ℎ−𝑉𝑙
∗ (𝑆𝑂𝐶ℎ − 𝑆𝑂𝐶𝑙)      (3) 

, missä EMF on käyrän jännitteen hetkellinen arvo varaustilan funktiona, Vl ja Vh ovat pa-

loittain määritellyn sektorin alin jännitteen arvo ja ylin jännitteen arvo, SOCl ja SOCh ovat 

sektorin varaustilan alin arvo sekä ylin arvo. 

Mitä pienempiin osiin pariston jännitteen funktio jaetaan, sitä tarkempi kyseinen metodi on 

eri paristotyypeille. (Pop, 2008) 

 

4.1.4 Varaustilan määrittäminen jännitteen avulla käytännössä 

Pariston varaustila voidaan määrittää pelkästään jännitemittauksen avulla, joka on helppo 

toteuttaa. Anturin tulee mitata vain pariston jännite ja verrata jännitettä OCV-SOC kuvaa-

jaan varaustilan määrittämiseksi. Tämä toimii hyvin, mikäli OCV-SOC kuvaaja on luotet-

tava ja ympäristön lämpötilan vaihtelu sekä purkuvirran suuruuden vaihtelu on otettu huo-

mioon. 

Varaustilan määrittäminen pelkästään jännitemittauksen avulla luo helposti virhettä arvioi-

tuun varaustilan arvoon muun muassa ympäristön lämpötilan, sekä purkuvirran suuruuden 

vaihtelun seurauksena. Täten varaustilan määrittäminen jännitteen avulla toimii parhaiten 

varaustilan alkutilan määrittämiseen. Approksimaatio varaustilasta kulutuksen aikana voi-

daan määrittää käyttäen muita metodeja, kuten Coulombi-laskuria taikka Kalman-suodinta.   
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4.2 Kalman-suodin 

Kalman-suodin englanniksi Kalman filter on algoritmi, jonka on kehittänyt unkarilainen Ru-

dolf Emil Kalman. Algoritmilla voidaan approksimoida minkä tahansa lineaarisen dynaami-

sen systeemin tilaa häiriöistä riippumatta. Algoritmi mahdollistaa myös mittausten tekemi-

sen kohteista, joista ei voida suoraan mitata arvoja, kuten varaustila. Algoritmi perustuu ai-

kaisempiin mittauksiin, joissa häiriösignaalit ovat otettu huomioon. Kalman-suotimen so-

veltaminen vaatii tarkat tiedot tehonlähteestä, tarkan approksimaatio ulkoisista parametreistä 

sekä suhteellisen paljon prosessointitehoa algoritmin laskentaa varten. Kalman-suotimella 

kuitenkin pystytään puitteiden täyttyessä luomaan tarkka reaaliaikainen approksimaatio pa-

riston varaustilasta. Suotimen implementointi anturiin vaatii anturilta enemmän laskentate-

hoa, mikäli laskenta toteutetaan anturilla, ja täten kasvattaa tehonkulutusta. Tulevia purku-

kertoja varten saadaan ajan myötä luotua yhä tarkempi malli varaustilasta suotimen avulla, 

kunhan vain saadaan talteen tarvitut parametrit tehonlähteen varaustilalle olennaisista ar-

voista. 

4.2.1 Kalman-suotimen mallintaminen 

Kalman suotimen (KF) tarkoitus on antaa estimaatteja tuntemattomista muuttujista ajan 

myötä mittausten perusteella. Lineaariset mallit, jotka sisältävät Gaussin jakauman mukaisia 

häiriösignaaleja, voidaan ennustaa käyttäen Kalman-suodinta. Ei-lineaarisille malleille, ku-

ten paristoille, voidaan käyttää laajennettua Kalman-suodinta (Extended Kalman filter). 

(Youngjoo, 2018) 

Diskreettiä aikasysteemiä voidaan kuvata käyttäen yhtälöitä: 

xk = Axk-1 + Buk-1 + wk-1 

zk = Hxk + vk,          (4) 

, missä xk kuvaa systeemin tilaa hetkellä k 

 xk-1 sekä uk-1 ovat tila- sekä tulomatriisit systeeminen edellisestä tilasta  

A on kerroinmatriisi 

B on tulomatriisi 

H kuvaa tehtyjä mittauksia 

w kuvaa prosessista syntyvää häiriötä 

v kuvaa mittauksista syntyvää häiriötä. 

Matriisit w sekä v ovat toisistaan riippumattomia satunnaismuuttujia, jotka noudattavat nor-

maalijakauma. Laajennettu Kalman-suodin hyödyntää ensimmäisen asteen Taylorin sarjaa 

parametrien määrittämiseksi.  
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Kuvasta 7 huomataan, miten parametrit voidaan määrittää tarvittavia yhtälöitä varten va-

raustilan määrittämiseen. 

Kuva 7. Theveninin ekvivalentti piiri paristosta. Yhtälön 5 matriisit saavat arvokseen jännitteen sekä virran 

arvoja. R1, R2, R0, C1 ja C2 kuvaavat pariston dynamiikkaa purkauksen aikana. 

Kalman-suodin saa tarvittavat parametrit pariston ekvivalenttisestä piiristä. Kyseinen 

Theveninin ekvivalenttinen pariston malli saattaa vaihdella eri kirjallisuuksien välillä. 

Systeemin tilan estimaatti syntyy kahdesta prosessista, tilan määrittäminen sekä tilan päivit-

täminen. Tila määritetään aluksi käyttäen yhtälöä (5). Tätä kutsutaan a prioriksi ja toista 

prosessia kutsutaan a posterioriksi. Tulomuuttujat ensimmäiseen prosessiin saadaan sitä 

edeltäneen tilan arvoista. A posteriori päivittää tilan mittausten perusteella ja se voidaan im-

plementoida takaisin kytkennällä, jonka perusteella saadaan uusi a priori. Tätä prosessia ha-

vainnollistaa kuva 8. (Jokić, 2018) 

Kuva 8. Kuva havainnollistaa kuinka Kalman-suodin voi päivittää mittaustulosten avulla iteratiivisesti edelliset 

arvot uusiksi arvoiksi. 
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Kalman suotimen idea on tuottaa optimaalinen estimaatti mittausten sekä arvioitujen para-

metrien avulla. Kalman-suotimen hyvänä puolena on se, että arvio sekä parametrien todelli-

set arvot eivät ole välttämättä vakiota vaan ne voivat muuttua tuottaen tarkemman approk-

simaation systeemin tilasta, tässä tapauksessa pariston varaustilasta. Täten voidaan saada 

hyvinkin tarkka tulos varaustilasta huolimatta siitä, että anturin tehon kulutus saattaa vaih-

della satunnaisesti ajan funktiona. Kuvassa 9. verrataan laajennetun Kalman-suotimen 

EKF:n sekä UKF:n (Unscented Kalman filterin) eroja.  

Kuva 9. Kuvista huomataan Kalman-suotimen sovelluksien virheiden kasvavan pariston tyhjentyessä var-

kiovirralla. Virhe on kuitenkin suhteellisen pieni, suurimmillaan noin 1%. (Jokić, 2018) 

On huomattu, että UKF antaa tarkempia tuloksia kuin EKF, varsinkin kun häiriösignaali 

otetaan huomioon. (Jokić, 2018) 

4.2.2 Kalman suotimen implementointi anturiin 

Kalman suotimen implementointia varten anturin piiristä täytyy mitata jännite, jonka avulla 

voidaan arvioida varaustila käyttäen OCV-SOC kuvaajia. Koska OCV-SOC kuvaajien yh-

teys on vahvasti lämpötilariippuvainen, saattaa kuvaajista määritetyt arvot poiketa todelli-

sista arvoista. OCV-SOC kuvaaja täytyy selvittää etukäteen, joko pariston valmistajan pa-

riston datalehdestä tai tekemällä laboratoriomittauksia. Tätä virhettä voidaan korjata käyt-

täen Kalman-suodinta. (2017, Sangwan) 

Kalman suodin voidaan ohjelmoida suoraan anturiin, jolloin anturi itse päivittää ja korjaa 

alkuperäisestä kuvaajasta syntyvää mahdollista virhettä. Tämä kuitenkin nostaa anturin te-

hon kulutusta. Vaihtoehtoisesti anturilta voidaan lähettää tieto mitatun jännitteen arvosta, 

johonkin palvelimelle, jossa Kalman-suodin toteuttaa tarvittavat korjaukset varaustilan ar-

voon ja ilmoittaa anturin pariston varaustilan arvon anturista mitatun jännitteen perusteella.   

4.3 Coulombi-laskuri 

Coulombi-laskuri on teollisuudessa käytetyistä menetelmistä ehkäpä käytetyin metodi sen 

helpon implementoinnin ja jatkuvien suorien mittausten ansiosta. (Murnane, 2017) 
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Coulombi-laskurilla voidaan määrittää varaustila mittaamalla virtaa sekä integroimalla virta 

ajan funktiona. Integroimalla virtaa tietyn ajanhetken yli voidaan määrittää varaustilan muu-

tos. Yksi tyypillinen tapa mitata virtaa mistä tahansa piiristä on kytkeä siihen erittäin pieni 

impedanssinen shunttivastus, jonka impedanssi on ideaalisesti nolla. Tällöin käytetty vastus 

vaikuttaisi piirissä kulkevaan virtaan mahdollisimman vähän. 

Varaustilan määrittäminen virranmittauksen avulla on voimakkaasti riippuvainen mittausten 

tarkkuuteen. Koska varaustilan määrittäminen tällä metodilla perustuu integrointiin ajan 

suhteen, pienetkin mittausvirheet mittauslaitteistossa kumuloituvat helposti ajan myötä, jol-

loin varaustilan todellinen arvo alkaa poikkeamaan määritetystä arvosta (Pop, 2008). Vir-

heitä on mahdollista kompensoida erilaisilla tapauskohtaisilla kertoimilla, (Baccouche, 

2017) sekä hyödyntämällä sekventiaalista logiikkaa piirissä, tämä kylläkin lisää tarvittavaa 

prosessointitehoa. Pelkästään varauksen muutos tietyllä aikavälillä saadaan yhtälöllä: 

𝛥𝑄 =  ∫ 𝐼𝑏𝑎𝑡
𝑡+𝜏

𝑡
𝑑𝑡         (5) 

Yleisesti varaustila virran mittauksella voidaan määrittää yhtälöllä: 

𝑆𝑂𝐶 =  𝑆𝑂𝐶0 +
𝛥𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
∗ 100        (6) 

, missä SOC0 on pariston varaustilan alkuarvo 

Ibat on pariston yli kulkeva virta 

Qmax on pariston suurin mahdollinen varaus 

Δτ on integroitava aikaväli. 

Coulombi-laskuri tapauksessa mitattu virta piiristä, kuten yhtälöstä 5 voidaan nähdä, integ-

roidaan, jonka jälkeen voidaan määrittää pariston varaustila. Integraalin etumerkki vaihtuu 

sen mukaan akun tapauksessa, siten että ladataanko vai puretaanko akkua. 

Jotta saadaan tarkka arvio pariston varaustilalle, täytyy pariston alkutila SOC0 tietää. SOC0 

voidaan määrittää kyseisen pariston OCV-SOC kuvaajista taulukoiden avulla taikka käyt-

täen matemaattisia malleja, kuten Kalman-suotimia lineaarisille malleille. Varaustilan alku-

tilan määrittämiseen voidaan käyttää OCV-SOC käyrän paloittain määriteltyä funktiota seu-

raavasti: 

𝑆𝑂𝐶 = 𝑓(𝑂𝐶𝑉) = 𝑎 ∗ 𝑂𝐶𝑉 − 𝑏       (7) 

, jossa kerroin a sekä muuttuja b saavat eri arvoja eri kohdissa paloittain määriteltyä funk-

tiota. (Baccouche, 2017). Parametrit a ja b voidaan määrittää kokeellisesti ja muuttuja b etu-

merkki vaihtuu, mikäli akkua ladataan tai puretaan. Pariston tapauksessa etumerkki pysyy 

samana. 
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4.3.1 Coulombi-laskurin implementointi käyttökohteeseen 

Coulombi-laskurin käyttäminen vaatii, että kohteesta mitataan ainakin virtaa, mielellään 

myös jännitettä. Mitatut arvot voidaan muuttaa AD-muuntimen avulla analogisesta signaa-

lista digitaaliseksi, jolloin mitattuja arvoja voidaan käsitellä. Mittaustarkkuus rajoittuu AD-

muuntimen resoluution ja sen käyttämän bittien lukumäärän mukaan. Jännitteen sekä virran 

mittaamista varten pariston kanssa voidaan kytkeä rinnakkain shunttivastus. Pariston jännite 

voidaan selvittää, kun mitataan shunttivastuksen yli oleva jännite. Kun tiedetään jännite-ero 

shunttivastuksen yli voidaan määrittää piirissä kulkeva virta. Kuva 10 havainnollistaa tätä 

prosessia. (Baccouche, 2017) 

Kuva 10. Yksi tapa implementoida Coulombi-laskuri piiriin. Rsens on shunttivastus, jonka yli mitataan jännite. 

RNTC on termistori, jolla voidaan mitata lämpötilaa ja täten ottaa lämpötila huomioon. 

Perinteisen Coulombi-laskurin tarkkuuteen ja luotettavuuteen vaikuttaa häiriösignaalien ai-

heuttamat virheet sekä se, kuinka tarkasti varaustilan alkutila on määritetty. Alkutila voidaan 

määrittää käytettävän pariston OCV-SOC kuvaajasta. Varsinkin akkujen tapauksessa 

Coulombi-laskurin tarkkuus heikkenee akun lataus- ja purkukertojen määrän myötä akun 

vanhentumisen syystä. Koska pariston sisäinen impedanssi muuttuu varaustilan funktiona, 

on tärkeää ottaa tämä sopivilla korjaavilla kertoimilla huomioon varaustilaa määrittäessä. 

(Purwadi, 2014) 

5. YHTEENVETO JA TULOKSET 

Paristojen sekä akkujen varaustilan määrittämiseen voidaan käyttää useita eri metodeja, 

joista tapauskohtaisesti vaihtelevasti yksi metodi on toista parempi. Riippuen saatavilla ole-

vien resurssien määrästä sekä käyttökohteen olosuhteiden merkityksestä, täytyy tehdä komp-

romisseja esimerkiksi laskentatehon ja tarkkuuden välillä. Mikäli käyttökohteen resursseja 

ei ole rajoitettu, matemaattisten mallien soveltaminen varaustilan määrittämiseen on paras 



22 

 

metodi. Laskentatehon puitteissa tulee ottaa huomioon pariston sähkökemialliset ominaisuu-

det sekä pariston kuormitusprofiili. Teollisuusanturien tapauksessa käytössä on pienivirtai-

sia piirejä, joiden purkuvirta vaihtelee anturin vastaanottaessa tai lähettäessä signaaleja. Mi-

käli anturin mittausvaiheessa purkuvirta on riittävän pieni varaustilan määrittäminen OCV-

SOC kuvaajien avulla voi olla pätevä metodi. OCV-SOC kuvaajilla voidaan myös määrittää 

pariston alkutilan arvot, mikäli käytettävälle paristolle on määritetty OCV-SOC kuvaaja. 

Anturin tehonkulutusprofiilin stokastisen luoteen takia Coulombi-laskuria käytettäessä tulee 

ottaa huomioon integroinnista syntyvä virhe erilaisilla korjaavilla kertoimilla taikka sovel-

tamalla erilaisia tilamalleja, joilla otetaan huomioon muuttuva purkuvirta. Tilamalleilla voi-

daan päivittää purkuvirran muutoksesta aiheutuvaa varaustilan approksimaatioon tapahtuvaa 

muutosta. Kalman-suotimia, ja siitä jalostettuja suotimia käyttäessä, täytyy huomioida va-

raustilan arvioimiseen kuluva teho. Kalman-suotimista etenkin UKF vaikuttaa olevan hy-

vinkin yleispätevä ja takka metodi varaustilan määrittämiseen perinteisiin Kalman-suotimiin 

ja laajennettuun Kalman-suotimeen verrattuna (Jokić, 2018). 

 

 

 

Metodi Hyvät puolet Haittapuolet 

Jännite-varaustila 

kuvaajat 

- Tarkkuus vakio-

olosuhteissa 

- Helppo toteuttaa 

 

- Vaatii kuormittamattoman tilan 

tarkkaa varaustilan arviota varten 

- Usein vaatii lineaarisen approk-

simaation varaustilasta 

- Lämpötilariippuvainen 

Kalman-suodin - Tarkkuus 

- Adaptiivinen 

- Ottaa 

 

- Vaikea implementoida 

- Prosessointitehon tarve 

Coulombi-laskuri - Helppo imple-

mentoida 

- Vaatii tarkan alkutilan arvion 

- Kumulatiivisen virheen mahdol-

lisuus 

 

Monet uusista 2010-luvun tutkimuksista, joita on julkaistu IEEE sivuilla, keskittyy lähinnä 

Kalman-suotimen sekä muiden matemaattisten tilamallien soveltamiseen varaustilan mää-

rittämiseen. Myös OCV-SOC kuvaajien mallintamisen parantamista on esitetty. Varsinkin 
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Coulombi-laskurin haittapuolia on pyritty kompensoimaan lisäämällä tai yhdistämällä useita 

eri varaustilanmääritys metodeja. Voidaan puhua niin sanotuista hybridimetodeista. 
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