
Firma EMU zaprojektowa≥a i wdroøy-
≥a internetowπ aplikacjÍ iPDA
w 2007 roku. G≥Ûwnym przeznacze-

niem programu jest przyspieszanie i uspraw-
nianie prac zwiπzanych z uøytkowaniem
akumulatorÛw bezobs≥ugowych o≥owiowo-
-kwasowych. Aktualna wersja, zaprezento-
wana w lipcu br. pod nowym adresem
www.ipda.pl, to druga ods≥ona aplikacji.

W≥aúciwoúci

W nowej edycji zupe≥nie od nowa zapro-
jektowano graficzny interfejs uøytkowni-
ka. Jest on obecnie bardziej intuicyjny, co
powoduje, øe praca z programem jest
prostsza i ≥atwiejsza.

iPDA do obliczeÒ wykorzystuje  wartoúci
mocy i prπdu pochodzπce z indywidualnych
tabel roz≥adowaÒ danego modelu akumula-
tora, a odpowiednio skonstruowane algoryt-
my liczπce poprzez interpolacjÍ wiernie od-
zwierciedlajπ jego rzeczywiste krzywe roz-
≥adowania. W≥aúciwoúci te w po≥πczeniu
z rozbudowanymi modu≥ami powodujπ, øe
aplikacja jest uøytecznym narzÍdziem, ktÛ-
re powinno spe≥niÊ oczekiwania zarÛwno
profesjonalistÛw zajmujπcych siÍ szeroko
pojÍtπ tematykπ zasilania gwarantowanego,
jak i mniej wykwalifikowanych osÛb poszu-
kujπcych odpowiedniego akumulatora np.
do awaryjnego zasilania pieca.

NarzÍdzia

W iPDA najistotniejsze dla uøytkownika
sπ modu≥y umieszczone w menu NarzÍdzia,
z ktÛrych kaødy oferuje innπ funkcjonal-
noúÊ. Jednym z nich jest cieszπcy siÍ popu-
larnoúciπ modu≥ do doboru akumulatorÛw
(NarzÍdzia ª DobÛr baterii), ktÛremu w dal-
szej czÍúci poúwiÍcono najwiÍcej miejsca.
To wysoko oceniana przez projektantÛw

funkcja, zoptymalizowana pod kπtem przy-
datnoúci w branøy zasilania awaryjnego i
dedykowana dla osÛb w niej pracujπcych,
ktÛre korzystajπ z oprogramowania najczÍ-
úciej przy doborze akumulatorÛw do zasila-
czy bezprzerwowych UPS (NarzÍdzia ª
DobÛr baterii ª Sta≥omocowy), centralnej
baterii lub si≥owni telekomunikacyjnych
(NarzÍdzia ª DobÛr baterii ª Sta≥oprπdo-
wy). Uniwersalna i elastyczna konstrukcja
modu≥u pozwala rÛwnieø na korzystanie
z niego m.in. przy wyborze akumulatora na
≥odzie i jachty, do pojazdÛw elektrycznych,
urzπdzeÒ elektronicznych, przyczep i samo-
chodÛw campingowych czy nawet w dobo-
rze baterii do odnawialnych ürÛde≥ energii. 

Proces doboru

Przeprowadzenie doboru jest czynnoúciπ
nieskomplikowanπ, wymagajπcπ od uøyt-
kownika zaledwie podstawowej wiedzy
elektrotechnicznej oraz dotyczπcej budowy
akumulatorÛw. Proces sprowadza siÍ do
podania niezbÍdnych danych wejúciowych,
takich jak wartoúÊ obciπøenia, iloúÊ ogniw
w szeregu, oraz zdefiniowania minimalne-
go czasu podtrzymania (dla wymagajπcych
dostÍpne sπ zaawansowane opcje domyúl-

nie nieaktywne). Wynikiem wyszukiwania
jest propozycja spe≥niajπcych kryteria wej-
úciowe akumulatorÛw z wybranych serii z
oferty EMU wraz z innymi uøytecznymi in-
formacjami, jak obliczone czasy autonomii,
minimalne parametry wentylacji powietrza
w pomieszczeniu z bateriπ, propozycje za-
bezpieczeÒ elektrycznych i okablowania. 

Wsparcie obliczeniowe

KrÛtszy czas doboru akumulatorÛw
w porÛwnaniu z tradycyjnymi metodami to
nie jedyna zaleta aplikacji. Istotne jest rÛw-
nieø, øe otrzymana dok≥adnoúÊ (np. oblicza-
ny z rozdzielczoúciπ 1 minuty czas autono-
mii baterii) jest bardzo trudna do uzyskania
metodπ tradycyjnπ. Jak znaczπce sπ rÛønice
pomiÍdzy wynikami uzyskanymi w iPDA,
a obliczonymi tradycyjnie przedstawia ry-
sunek 1. Warto takøe nadmieniÊ, øe oma-
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iPDA v2. to aplikacja internetowa wspomagajπca projektowanie i obs≥ugÍ systemÛw zasilania
gwarantowanego. NarzÍdzie jest przeznaczone dla projektantÛw, serwisantÛw, a takøe kon-
struktorÛw i uøytkownikÛw koÒcowych, ktÛrych urzπdzenia pracujπ na akumulatorach i ogni-
wach z oferty firmy EMU.

Rys. 1. PorÛwnanie przyk≥adowych krzywych roz≥adowania akumulatora i wskazanie rÛønicy w uzy-
skanym wyniku dla 7 minuty roz≥adowania

W ramach demonstracji pe≥nych moøliwo-
úci aplikacji iPDA firma EMU przygotowa≥a
specjalne, ograniczone czasowo konto
(www. ipda. pl → login i has≥o: Elektrosys-
temy) z dostÍpem do wszystkich modu≥Ûw.
Konto to pozostanie aktywne przez pierw-
szy kwarta≥ 2015 roku

iPDA dla CzytelnikÛw
ElektrosystemÛw



wiany modu≥ pozwala przeprowadzaÊ do-
bory akumulatorÛw rÛwnieø dla zmiennych
obciπøeÒ, a rezultaty wyszukiwania moøna
zapisaÊ do pliku pdf w formie raportu.

Obliczanie czasu 
podtrzymania akumulatora

Drugπ, rÛwnie uøytecznπ funkcjonalnoúciπ,
jest modu≥ obliczeniowy s≥uøπcy do symula-
cji roz≥adowania akumulatora (NarzÍdzia ª
Roz≥adowanie). NarzÍdzie to najczÍúciej oka-
zuje siÍ pomocne w sytuacji, kiedy uøytkow-
nik posiada akumulator oraz urzπdzenie,
ktÛre on zasila, i chce obliczyÊ czas pracy te-
go zestawu. Moøliwoúci tego modu≥u sπ jed-
nak duøo wiÍksze i zaleøπ od kreatywnoúci
obs≥ugujπcego, ktÛry moøe uøyÊ go m.in.
rÛwnieø do przeprowadzania doborÛw bate-
rii. WÛwczas po wprowadzeniu parametrÛw
wejúciowych roz≥adowania i wskazaniu mo-
delu akumulatora otrzyma on przewidywany
czas podtrzymania nowej oraz wyeksploato-

wanej (z uwzglÍdnieniem wspÛ≥czynnika sta-
rzenia) baterii. W ten sposÛb moøna dokonaÊ
sprawdzenia czasÛw autonomi wszystkich
dostÍpnych modeli i samemu zadecydowaÊ o
przydatnoúci ktÛregoú z nich.

Pozosta≥e modu≥y 
(narzÍdzia)

OprÛcz narzÍdzi obliczajπcych dostÍpne
sπ takøe inne funkcjonalne modu≥y, dziÍki
ktÛrym wszystkie niezbÍdne parametry
techniczne i materia≥y informacyjne akumu-
latorÛw sπ umieszczone pod rÍkπ. Jednym
z nich jest modu≥ Tabele roz≥adowaÒ (Na-
rzÍdzia ª Dodatki ª Tabele roz≥adowaÒ),
gdzie uøytkownik moøe zbudowaÊ w≥asnπ
tabelÍ roz≥adowania sta≥omocowego i sta-
≥oprπdowego dla rÛønych, wybranych przez
siebie punktÛw czasowych. DziÍki temu
moøna uniezaleøniÊ siÍ od tabel zamiesz-
czonych w kartach katalogowych, w ktÛ-
rych rozdzielczoúÊ czasowa np. 5, 10, 15,

30, 45, 60 minut czÍsto okazuje siÍ niewy-
starczajπca. 

PorÛwnywarka

MnogoúÊ dostÍpnych marek i serii aku-
mulatorÛw czÍsto powoduje problem z do-
strzeøeniem rÛønicy pomiÍdzy modelami
o identycznej pojemnoúci ale rÛønej serii.
W takich sytuacjach moøna skorzystaÊ z po-
mocy porÛwnywarki (NarzÍdzia ª PorÛw-
naj), ktÛra zestawi ze sobπ najwaøniejsze pa-
rametry i cechy wskazanych akumulatorÛw. 

Wyszukiwarka i przeglπdarka

Warto takøe wspomnieÊ o zaawansowa-
nym narzÍdziu szukajπcym (NarzÍdzia ª
Wyszukiwarka), ktÛre daje moøliwoúÊ
wprowadzenia nawet bardzo szczegÛ≥o-
wych kryteriÛw zapytania, oraz o moøli-
woúci przejrzystego i prostego przeglπda-
nia asortymentu akumulatorÛw z oferty
EMU (NarzÍdzia ª Przeglπd asortymentu).

DostÍpnoúÊ aplikacji

Aplikacja dostÍpna pod adresem
www.ipda.pl jest programem ca≥kowicie
darmowym. Aby z niej skorzystaÊ naleøy
siÍ zalogowaÊ, jako login oraz has≥o wpisu-
jπc: demo. Uøytkownik zalogowany jako
demo posiada dostÍp do wszystkich funk-
cjonalnoúci aplikacji oprÛcz modu≥u dobo-
ru baterii. Pe≥na wersja oprogramowania
jest udostÍpniona dla wszystkich partnerÛw
EMU, ktÛrym zaoferowano moøliwoúÊ
szybkiego typowania akumulatorÛw do
systemÛw zasilania gwarantowanego. 

CzÍúÊ z opisanych w artykule modu≥Ûw
jest obecnie w fazie ostatnich wewnÍtrznych
testÛw, ale w momencie publikacji grudnio-
wego wydania Magazynu Elektrosystemy
powinny one zostaÊ juø udostÍpnione. Uru-
chomienie pe≥nej funkcjonalnoúci iPDA pla-
nowane jest na poczπtku 2015 roku. 

Przemys≥aw Kujaszewski

Autor jest pracownikiem dzia≥u

techniczno-handlowego w firmie EMU, 

a takøe projektantem i wykonawcπ aplikacji
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Rys. 2. Przyk≥adowy wynik wyszukiwania przeprowadzonego w module doboru baterii

Rys. 3. Ekran z propozycjπ zabezpieczeÒ elektrycznych oraz kabli wygenerowany w module doboru baterii
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