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Moduł superkondensatorowy BMOD0350  
jako element kondycjonera energii 

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawia się sposoby wyznaczania parametrów 
zastępczego modelu elektrycznego modułu superkondensatorowego BMOD0350 firmy 
Maxwell. Moduł ten ma znamionową pojemność i napięcie wynoszące Cn=58 F, Un=15 V. 
Przebadanie wybranego modułu superkondensatorowego podyktowane było potrzebą 
użycia tego modułu do zasobnika superkondensatorowego. Zbudowano zasobnik energii 
elektrycznej o maksymalnej energii 300 kJ i mocy 10 kW. 

The supercapacitor module as an component of the 
power conditioning system  

Abstract: Method of determining the parameters of the electrical model of supercapacitor 
module BMOD0350 is presented in the paper. The module has a nominal capacitance of 
58 F and nominal voltage of 15 V. BMOD0350 module was used in supercapacitor tank 
with maximum energy of 300 kJ and nominal power of 10 kW.  

 
 

Wprowadzenie 

Superkondensatory jako jedne z najnowszych elementów 
elektrycznych znajdują coraz większe zastosowanie 
w magazynowaniu energii elektrycznej [1]. Dzieje się tak 
z powodu ich większych gęstości energii niż w przypad-
ku klasycznych kondensatorów, a także większej gęsto-
ści mocy niż w przypadku ogniw elektrochemicznych. 
Pod względem budowy superkondensatory zbliżone są 
do ogniw elektrochemicznych, a pod względem właści-
wości do kondensatorów [2]. Typowa wartość napięcia 
znamionowego wynosi USC1n = 2,5 V, a pojemność wy-
nosi od kilku do kilku tysięcy faradów. Z uwagi na niskie 
napięcie znamionowe pojedynczego superkondensatora, 
konieczne jest ich łączenie szeregowe. Szeregowo połą-
czone pojedyncze superkondensatory umieszczone 
w jednej obudowie stanowią moduł superkondensatoro-
wy. Wewnątrz modułu mogą znajdować się dodatkowe 
układy mierzące jego temperaturę, kontrolujące napięcia 
na pojedynczych superkondensatorach, a także układy 
wyrównujące napięcia. Z uwagi na znaczną tolerancję 
pojemności pojedynczych superkondensatorów (typowo 
+/-20% [4]) przy łączeniu szeregowym konieczne jest 
wyrównywanie napięć tych superkondensatorów. Obec-
nie producenci modułów superkondensatorowych wypo-
sażają je w dodatkowe zintegrowane układy wyrówny-
wania napięć.  

W niniejszym artykule przedstawia się model elektrycz-
ny modułu superkondensatorowego BMOD0058 firmy 
Maxwell o znamionowej pojemność CSCn = 58 F i napię-
ciu wynoszącym odpowiednio USCn = 15 V [4]. Moduł 
ten składa się z 6 szeregowo połączonych superkonden-
satorów o pojemności CSC1n = 350 F [5]. Parametry mo-
delu elektrycznego modułu superkondensatorowego zo-

stały obliczone na podstawie pomiarów przebiegów przy 
ładowaniu i rozładowaniu stałym prądem ISC, a także za 
pomocą precyzyjnego analizatora impedancji Agilent 
4294A. 

Zastępczy model elektryczny modułu  
superkondensatorowego 

Właściwości elektryczne modułu superkondensatorowe-
go podobnie jak dla klasycznego kondensatora mogą  
zostać przedstawione za pomocą zastępczego modelu 
elektrycznego – rys. 1.  

a) 

b) 

 

Rys.1. Moduł superkondensatorowy BMOD0350; 
 a) zdjęcie, b) model elektryczny 
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Głównym elementem w tym modelu jest pojemność CSC. 
Rezystancja szeregowa modułu superkondensatorowego 
RSC jest odpowiedzialna za powstające w module straty 
mocy przy przepływie prądu iSC. Rezystancja równoległa 
RPSC powoduje samorozładowanie superkondensatorów. 
Indukcyjność LSC uwidacznia się przy wysokich często-
tliwościach i jest to głównie indukcyjność wyprowadzeń 
modułu. Poniżej przedstawiono pomiary laboratoryjne 
poszczególnych parametrów modelu elektrycznego zmie-
rzone dla modułu superkondensatorowego BMOD0350.  

Pomiar pojemności modułu superkondensatorowego CSC 

Pomiar pojemności modułu superkondensatorowego od-
bywa się za pomocą pomiaru oscyloskopowego napięcia 
modułu uSC przy ładowaniu i rozładowaniu stałym prą-
dem ISC = 8,997 A. Przebiegi tych wielkości zostały 
przedstawione na rysunku 2. Na tym rysunku widoczne 
jest, że przy ładowaniu wraz ze wzrostem napięcia male-
je jego stromość, co oznacza, że pojemność CSC nie jest 
wielkością stałą, ale zależy od napięcia uSC, tak jak zapi-
sano we wzorze (1) – [3]. Pojemność CSC0 to pojemność 
modułu superkondensatorowego przy napięciu uSC = 0, 
natomiast a jest współczynnikiem określającym wpływ 
napięcia uSC na pojemność modułu superkondensatoro-
wego.  

Równanie różniczkowe określające pochodną napięcia 
uSC w stanie ładowania (2) po rozwiązaniu daje funkcję 
opisującą przebieg napięcia (3). Zależność CSC od napię-
cia uSC sprawia, że przy ładowaniu stałym prądem ISC 
napięcie uSC nie zmienia się liniowo, lecz zmienia się jak 
funkcja pierwiastkowa.  
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gdzie: USC0 jest napięciem występującym na module su-
perkondensatorowym w chwili t = 0.  

 

Rys.2. Przebiegi prądu iSC i napięcia uSC przy ładowaniu 
i rozładowaniu modułu superkondensatorowego stałym 
prądem ISC = 8,997 A 

W wyniku aproksymacji rzeczywistego przebiegu napię-
cia ładowania uSC za pomocą charakterystyki uSCA(t) opi-
sanej wzorem (3) wyznaczono, używając numerycznej 
metody najmniejszych kwadratów, wartości współczyn-
ników równania (1). Wynoszą one odpowiednio:  
 

CSC0 = 42 F, a = 1,6837 F/V. Na rysunku 3 przedstawio-
no charakterystykę pojemności modułu superkondensato-
rowego CSC(uSC).  

 

Rys.3. Zależność pojemności modułu superkondensato-
rowego CSC od jego napięcia uSC 

Pomiar rezystancji szeregowej modułu superkonden-
satorowego RSC  

Kolejnym parametrem badanego modułu superkondensa-
torowego jest rezystancja szeregowa RSC. Jest ona odpo-
wiedzialna za występowanie strat mocy przy przepływie 
prądu iSC. Jedną z najprostszych metod wyznaczenia tej 
rezystancji jest obserwacja zmian napięcia uSC (spadku 
napięcia na rezystancji RSC) na zaciskach superkondensa-
tora pod wpływem skokowej zmiany prądu iSC – rys. 4. 
Wartość rezystancji szeregowej RSC wyznacza się ze 
wzoru (4).  
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Rezystancję RSC można także wyznaczyć precyzyjnym 
analizatorem impedancji, tak jak przy pomiarze induk-
cyjności LSC, co zostało zaprezentowane w dalszej części 
tego artykułu.  

 

Rys.4. Zmiany napięcia modułu superkondensatora przy 
skokowej zmianie prądu  

Pomiar rezystancji równoległej modułu 
superkondensatorowego RPSC 

W stanie naładowania, jeśli superkondensator zostanie 
odłączony, napięcie superkondensatora uSC będzie samo-
czynnie się zmniejszać. Za proces samoczynnego rozła-
dowania odpowiedzialna jest rezystancja równoległa 
RPSC. Na rysunku 5 przedstawia się przebieg napięcia 
uSC. Przed wykonaniem pomiarów superkondensator był 
naładowany do napięcia USC0 = 15 V. Napięcie to było 
utrzymywane przez czas ponad jednej godziny w celu 
wyeliminowania zjawiska relaksacji obserwowanego 
w superkondensatorach [3].  

 



18                                                                                                                    SILESIAN ELECTRICAL JOURNAL # Year XVI # No 6’2009(87) 

 

Rys.5. Napięcie samorozładowania superkondensatora 
(pomiar trwał 2 godziny 46 minut 40 sekund)  

Napięcie samorozładowania można aproksymować funk-
cją uSCA(t). W trakcie badań zaobserwowano, że z uwagi 
na bardzo duże wartości pojemności głównej superkon-
densatora CSC i rezystancji RPSC w procesie samorozła-
dowania nie jest konieczne uwzględnienie zmian pojem-
ności CSC względem napięcia uSC. Takie podejście 
znacznie upraszcza metodę wyznaczania rezystancji 
RPSC, a funkcja aproksymująca napięcie uSCA(t) jest wte-
dy funkcją eksponencjalną postaci (5).  

      PSC SC
SCA SC0
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R Cu t U e


                                                (5) 

Do obliczenia rezystancji równoległej RPSC przyjmuje 
się, że pojemność CSC równa jest średniej wartości po-
jemności w przedziale zmian napięcia uSC = 14,815,0 V 
– CSC = 67,1 F. Wartości współczynników funkcji aprok-
symującej znaleziono za pomocą metody najmniejszych 
kwadratów, skąd wyznaczono rezystancję RPSC = 10,8 kΩ.  

Pomiar indukcyjności modułu superkondensatoro-
wego LSC  

Ostatnim parametrem w modelu elektrycznym superkon-
densatora jest indukcyjność LSC. W celu wyznaczenia tej 
indukcyjności przeprowadzono pomiary za pomocą pre-
cyzyjnego analizatora impedancji Agilent 4294A. Wynik 
pomiarów przedstawiono na rysunku 6. Liniowy wzrost 
modułu impedancji |Z| dla częstotliwości powyżej 
10 kHz spowodowany jest występowaniem w modelu 
elektrycznym indukcyjności LSC. Indukcyjność tę wyzna-
cza się na podstawie punktów zaznaczonych na charakte-
rystyce rys. 6.b – (6).  

 

Rys. 6 a). Moduł impedancji superkondensatora |Z|  
mierzonej dla częstotliwości od 40 Hz do 110 MHz 

 

Rys.6 b). Moduł rezystancji superkondensatora |Z|  
mierzonej dla częstotliwości od 40 Hz do 110 MHz 

Z rys. 6.b) można także odczytać wartość rezystancji sze-
regowej RSC, która zmierzona tą metodą wynosi około 
15 mΩ.  
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Zastępczy model elektryczny modułu superkondensa-
torowego BMOD0350  

Wyliczone powyżej wartości parametrów modułu super-
kondensatorowego BMOD0350 są zgodne z wartościami 
podanymi przez producenta, które zestawiono i porów-
nano w tabeli I. 

Tabela I 
Parametry zastępczego modelu elektrycznego modułu 
superkondensatorowego BMOD0350 zmierzone  
w temperaturze 22ºC [4] 

Parametr modelu Dane  
katalogowe 

Pomiar 
laboratoryjny

Pojemność CSC [F] 46,4  69,6 42,0  67,7 

Rezystancja szeregowa RSC [mΩ] 14,25  23,75 15  18 

Rezystancja równoległa RPSC [kΩ] brak danych 10,8 

Indukcyjność LSC [nH] brak danych 115 

Zastępczy model cieplny modułu superkondensatoro-
wego, straty mocy w module superkondensatorowym 

Straty mocy spowodowane występowaniem w modelu 
elektrycznym modułu superkondensatorowego rezysto-
rów RSC i RPSC można oszacować dla warunków znamio-
nowej pracy, tj. przy napięciu USCn = 15 V i ISCn = 30A. 
Straty te wynoszą odpowiednio ΔPSC i ΔPPSC i są okre-
ślone wzorami (7), (8).  

     22
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Straty mocy spowodowane prądem płynącym przez mo-
duł superkondensatorowy występują jedynie w chwilach 
jego ładowania lub rozładowania. Prąd znamionowy ISCn 
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określony jest na podstawie danych producenta [6] jako 
prąd ciągły płynący długotrwale i powodujący wzrost 
temperatury superkondensatora o 30ºC. Proces ładowa-
nia lub rozładowania, podczas badań odbywał się przy 
stałym znamionowym prądzie ISCn = 30 A trwał około 
tSC = 30 sekund.     

Rezystancja cieplna superkondensatora RthSC 

Badany moduł superkondensatorowy ma rezystancję 
cieplną RthSC = 1,84ºC/W [6], która przy maksymalnych 
stratach powstających w superkondensatorze przy prze-
pływie stałego prądu ISCn powoduje wzrost temperatury 
o 30ºC. Wartość rezystancji cieplnej RthSC nie była mie-
rzona laboratoryjnie z uwagi na cykliczną pracę modułu 
superkondensatorowego.  

Pojemność cieplna superkondensatora CthSC 

Pojemność cieplna superkondensatora BMOD0350 zo-
stała podana przez producenta i wynosi CthSC = 630 J/ºC 
przy jego masie m = 680 g [4]. W przypadku jednego 
procesu ładowania/rozładowania energia tracona na su-
perkondensatorze wynosi około E = ΔPSC·tSC = 480 J. 
Energia strat powoduje zatem wzrost temperatury modułu 
superkondensatora ΔT, który jest określony wzorem (9).  
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                                    (9) 

Ze wzoru (9) wynika, że każdy proces ładowania (rozła-
dowania) od napięcia minimalnego do maksymalnego 
(od napięcia maksymalnego do minimalnego) może pod-
nieść temperaturę modułu o 0,75ºC.  

Gęstość mocy i energii 

Z uwagi na konstrukcję superkondensatorów maksymal-
ny prąd modułu superkondensatorowego ISCm występuje 
przy zwarciu jego zacisków. Jest on zatem ograniczony 
jedynie jego rezystancją szeregową RSC (10).  
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Maksymalna moc dostępna z superkondensatora PSCm 
występuje przy jego pełnym naładowaniu i zwarciu przez 
odbiornik o rezystancji dopasowanej do rezystancji RSC, 
określa się ją wzorem (11).  
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Stąd można wyznaczyć gęstość mocy określaną wzorem 
(12) i gęstość energii (13). 
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W
5200
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Najbardziej perspektywicznym zastosowaniem super-
kondensatorów są układy elektryczne, w których istnieje 
potrzeba gromadzenia energii elektrycznej, np. układy 
bezprzerwowego zasilania (UPS), zasilanie pojazdów 

hybrydowych. W niniejszym rozdziale opisuje się przy-
padek wykorzystania modułu superkondensatorowego 
BMOD0350 do budowy zasobnika energii przeznaczo-
nego do układu kondycjonowania energii elektrycznej 
nazywanego dalej kondycjonerem energii.   

2
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        (13) 

Kondycjoner z zasobnikiem superkondensatorowym 

Kondycjonerem energii nazywa się urządzenie realizują-
ce funkcje kompensatora (kompensacja mocy biernej 
i eliminacja wyższych harmonicznych) z dodatkową 
funkcją układu bezprzerwowego zasilania (UPS). Sche-
mat poglądowy kondycjonera z zasobnikiem superkon-
densatorowym został przedstawiony na rys. 7. Prezento-
wany kondycjoner energii jest zbudowany z przekształt-
nika AC-DC, przekształtnika DC-DC, obwodu pośredni-
czącego DC, filtru AC, łącznika tyrystorowego i zasob-
nika superkondensatorowego.  

 

Rys. 7. Schemat układu kondycjonowania energii  
z zasobnikiem superkondensatorowym 

Przekształtnik AC-DC ma za zadanie wytwarzać odpo-
wiednie napięcie po stronie AC, które razem z napięciem 
sieci zasilającej kształtuje prąd filtru AC (kompensacja 
mocy biernej, eliminacja wyższych harmonicznych). 
Obwód pośredniczący utrzymuje napięcie stałe niezależ-
ne od stopnia naładowania zasobnika superkondensato-
rowego, a które jest potrzebne do poprawnej pracy prze-
kształtnika AC-DC. Łącznik tyrystorowy służy do odłą-
czania kondycjonera i odbiornika chronionego od sieci 
zasilającej w przypadku wystąpienia przerwy lub zapadu 
napięcia. Przekształtnik DC-DC sprzęga obwód pośred-
niczący z zasobnikiem superkondensatorowym. Z uwagi 
na możliwość ładowania i rozładowania zasobnika su-
perkondensatorowego, przekształtnik DC-DC musi być 
przekształtnikiem dwukierunkowym.  

Zasobnik superkondensatorowy –  
realizacja praktyczna 

Prezentowane moduły superkondensatora wykorzystano 
do budowy zasobnika kondycjonera energii, w którym 
jako przekształtnika AC-DC użyto 5-poziomowego 
przekształtnika kaskadowego – rys. 8, rys. 9 – [7]. Wy-
korzystanie przekształtnika kaskadowego wymaga po-
dzielenia zasobnika na 6 części, z których każda zbudo-
wana została z 8 szeregowo połączonych modułów 
BMOD0350. Każda z 6 części zasobnika ma pojemność 
7,25 F i napięcie znamionowe 120 V, co daje maksymal-
ną energię w całym zasobniku ESCmax = 313 kJ. 
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Rys. 8. Schemat obwodów głównych kondycjonera energii z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym i zasobni-
kiem superkondensatorowym [7]  

 

Rys. 9. Kondycjoner energii z zasobnikiem superkonden-
satorowym [7] 

 

Rys.10. Proces ładowania 1/6 zasobnika superkondensa-
torowego z ograniczeniem prądu ISCmax = 25 A i mocy  
ładowania PSCmax = 1000 W  

Proces ładowania 1/6 zasobnika superkondensatorowego 
przedstawiono za pomocą przebiegów napięcia uSC i prą-
du iSC na rysunku 10. Można zauważyć, że proces łado-

wania zasobnika od napięcia 0 V do około 100 V, przy 
ograniczeniu prądu iSC do wartości ISCmax = 25 A i mocy 
ładowania do PSCmax = 1000 W, trwał w przybliżeniu 40 
sekund. Podczas ładowania zasobnika stosuje się dwa 
ograniczenia. Pierwsze to ograniczenie prądu ładowania 
ISCmax, które jest podyktowane znamionowym prądem 
przekształtnika DC-DC. Drugim ograniczeniem jest 
ograniczenie mocy ładowania PSCmax, które wynika ze 
znamionowego prądu przekształtnika AC-DC.  

Wnioski 

Superkondensatory są nowoczesnymi elementami elek-
trycznymi, które mogą być używane do magazynowania 
energii. W artykule pokazano szczegółowy sposób mie-
rzenia parametrów wybranego modułu superkondensato-
rowego BMOD0350, a następnie przedstawiono przykład 
realizacji zasobnika energii. Superkondensatory w po-
równaniu do źródeł elektrochemicznych cechują się 
znacznie większą liczbą cykli ładowanie/rozładowanie. 
Ta ważna cecha sprawia, że superkondensatory będą co-
raz częściej stosowane tam, gdzie gęstość energii zasob-
nika nie jest najważniejsza, np. w układach bezprzerwo-
wego zasilania. Praca została sfinansowana ze środków 
na naukę jako projekt badawczy nr T10A 015 30.  
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