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Kondensatory te w po-
równaniu z rozwiązaniami 
standardowymi (ceramicz-
ne, tantalowe) charakte-
ryzują się dużymi pojem-
nościami (do 4900 mF) 
i małym współczynnikiem 
ESR (kilkadziesiąt…kil-
kaset mV). Standardowe 
źródła zasilania (bate-
rie alkaliczne) posiadają 
wiele zalet m.in.: niskie 
koszty, dobra wydajność 
energetyczna, powszech-
na dostępność. Nie mogą 
one być stosowane samo-
dzielnie w rozwiązaniach, 
w których pojawiają się 
duże obciążenia o cha-
rakterze  impulsowym, 
a to z uwagi na znaczną 
impedancję wewnętrzną 
baterii powodującą duże 
spadki napięcia. Problem 
ten jest szczególnie do-
tkliwy w rozwiązaniach, 
w których są stosowane 
moduły do bezprzewo-

Era superkondensatorów
W urządzeniach zasilanych bateryjnie, w których występuje duży, 
cykliczny, chwilowy pobór energii, często dochodzi do sytuacji, kiedy 
to źródło zasilania zaskakująco szybko się rozładowuje. Może to 
spowodować spore kłopoty eksploatacyjne, których skutki w dobie 
powszechnej „mobilności” mogą być kosztowne. Z pomocą w takich 
kłopotach przychodzą superkondensatory CAP-XX, o których piszemy 
w artykule.

dowej transmisji danych, 
np.  modemy i  moduły 
GSM, bateryjne urządze-
nia diagnostyczne, lokali-
zatory GPS/GPRS, aparaty 
cyfrowe itp. Superkonden-
satory CAP-XX niwelują te 
przeszkody powodując że 
baterie mogą być używa-
ne tam gdzie wcześniej 
nie było to możliwe lub 
istniała konieczność czę-
stej ich wymiany lub ła-
dowania (akumulatory).

Właściwości
Niska wartość para-

metru ESR łącznie z du-
żą pojemnością pozwala 
na redukowanie skutków 
chwilowego dużego poboru 
energii (obciążenia impul-
sowe od milisekund do se-Rys. 1. Porównanie różnych typów kondensatorów
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Rys. 2. Porównanie żywotności układu tradycyjnego 
i z użyciem CAP-XX. Przy pracy układu bez CAP-XX 
jest widoczna duża amplituda wahań napięcia, co 
przy rozładowywaniu baterii powoduje spadek poniżej 
akceptowalnej wartości 3 V powodujący wadliwe 
działanie układu. Przy zastosowaniu w układzie super-
kondensatora amplituda spadków napięć jest niewielka 
a tym samym napięcie nie spada poniżej wartości 
akceptowalnej przez urządzenie elektroniczne.

Rys. 3. Typowa aplikacja kondensatora CAP-XX

Tab. 2. Parametry superkondensatorów techniczne i typowe aplikacje
 GW1 GW2 GS1 GS2 HS2

Pojemność (F) 0,18 do 1,6 0,09 do 0,8 0,2 do 2,8 0,1 do 1,4 0,2 do 0,8

ESR (mV) 20 do 60 40 do 115 12 do 50 24 do 100 50 do 75

Prąd upływności1 (20oC) [mA] <2

Prąd zwarciowy [A] max. 30

Wymiary [mm x mm] 28,5 x 17 28,5 x 17 39 x 17 39 x 17 39 x 17

Grubość [mm] 0,81 do 1,9 1,7 do 3,9 0,75 do 1,9 1,6 do 3,9 2,2 do 3,25

Napięcie nominalne [V)] 2,25 4,5 2,25 4,5 4,5

Napięcie [V] 2,5 5 2,5 5 5

Waga (g) 0,6 do 1,5 1,3 do 3,5 0,9 do3 2 do 5 1,5 do 2

Temperatura pracy [oC] -30° do +75° -30° do +85°

Temperatura przechowywania [oC] -40° do +75° -40° do +85°

Wstrząsy IEC 68-2-27, Test Ea

Wibracje IEC 68-2-6 Test Fc

Typowe aplikacje Modemy i moduły GSM i GPRS, karty PCMCIA & CF, urządzenia nawigacji GPS/GPRSPDA, kamery 
cyfrowe, notebooki, AMR, bezprzewodowe czujniki, sprzęt medyczny, zabawki

kund), powodującego krótki 
czas życia baterii. Pozwala 
to na przedłużenie czasu 
pracy urządzeń obniżając 

koszty eksploatacji i serwisu 
danego rozwiązania. Dzięki 
dużym pojemnościom są 
one również doskonałym 

filtrem i buforem energii
w klasycznych systemach 
zasilania.

Z a s t o s o w a n i e  C A P-
-XX pozwala również na 
korzystanie z mniejszych 

gabarytowo baterii, po-
nieważ przy tych samych 
parametrach technicznych 
ich czas życia wydłuża 
się. Można również za-
stosować baterie o tych 
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Dokładne informacje...
...techniczne dostępne są 
w firmie ACTE SP. z o.o. 
ul. Krańcowa 49, 02-493 

Warszawa, tel. (22) 336-02-
00, www.acte.pl i na stronie 
producenta www.cap-xx.com.

Tab. 1. Przedłużenie czasu życia baterii alkaicznych po zastosowaniu kondensatorów
CAP-XX

Typ baterii
Bez kondensatorów CAP-XX Z zastosowaniem kondensatorów CAP-XX

Próba 1 
(godz.)

Próba 2 
(godz.)

Średnia 
(godz.)

Próba 1 
(godz.)

Próba 2
(godz.)

Średnia 
(godz.)

Panasonic ZR6 29,2 31,1 30,2 71,6 68,7 70,2

Energizer E2 47 45,3 46,2 97,9 75,1 86,5

Duracell 15,5 38,8 27,2 91,5 81,5 86,5

Eveready HD ZnC 0 0 0 32,7 37,8 35,5

ale potrzebują rezerwy 
energii więc superkon-
densatory CAP-XX z du-
żą pojemnością i małym 
ESR są tu idealnym 
elementem współpracu-
jącym z baterią, rozwią-
zującym ten problem.

Podsumowanie
Zastosowanie superkon-

densatorów pozwala na 
przedłużenie czasu życia 
ogniw zasilających urzą-
dzenia. Kondensatory CAP-
-XX są również doskona-
łym buforem energii dla 
urządzeń zasilanych w spo-
sób impulsowy. Niska 
cena, niewielkie wymiary 
jak również wszechstron-
ność zastosowania stawia-
ją je na czele rozwiązań 
dostępnych na rynku. 
Krzysztof Hryniewicz
ACTE Sp. z o.o.

Web site: www.propox.com     Sales: office@propox.com     Support: support@propox.com

są baterie LiTC (Lithium 
Thionyl Chloride). Od 
urządzeń wymagany jest 
tu długi czas działania.

2. Również  od  produ-
centów nowoczesnych 
u k ł a d ó w  n a w i g a c j i 
GPS/GPRS wymagana 
jest gwarancja działania 
urządzenia przez 5 lat. 
Przy użyciu standardo-

wych ogniw nie było 
by to możliwe.

3. Interfejsy RS232 po-
siadające wyjście 9 do 
12 V o obciążalności 10 
do 20 mA nie dostar-
czają wystarczającej ilo-
ści prądu do rozwiązań 
Bluetooth czy modemów 
GPRS. Wszystkie powyż-
sze układy są zasilane 
z wewnętrznych źródeł 

ESR to skrót od 
słów Equivalent 

Series Resistance, co 
po polsku oznacza 

ekwiwalentną 
rezystancję szeregową. 

Jest to parametr 
określający pasożytniczą 
rezystancję szeregową, 

która powoduje, 
że podczas pracy 

kondensatora 
z napięciami zmiennymi 

lub impulsowymi, 
impedancja 

kondensatora rośnie 
powodując straty 

energii i obniżając 
skuteczność działania 

kondensatora.

samych wymiarach zwięk-
szając ich wydajność.

Praktyka
Zobaczmy jak wyglą-

da w praktyce wydajność 
rozwiązania tradycyjnego 
(samo ogniwo) i z użyciem 
kondensatorów CAP-XX 
w układach zasilanych bate-
ryjnie (tab. 1 i rys. 2).

Kondensatory CAP-XX są 
wykorzystywane na świe-
cie w wielu rozwiązaniach, 
szczególnie jako element 
wspomagający zasilanie 
urządzeń bateryjnych:

1. Obecnie w niektórych 
licznikach wody, gazu 
i energii jak również sys-
temach monitoringu są 
stosowane układy GPRS. 
Jako zasilanie używane 




