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سازی  های لیتیومی نقش مهمی در ذخیره امروزه باتری -یدهچک

یکی ایفا  انرژی برای وسایل الکترونیکی و  خودروهای الکتر

های لیتیومی و تفاوت در  متغیر با زمان باتری های کنند. ویژگی می

مدارهای بسیاری  منجر به طراحی هایی، فرایند ساخت چنین باتری

اند. در  شده ها برای باالنس یک مجموعه سری شده از این باتری

های بهبود یافته و قابل  این مقاله یک مدار باالنس جدید با مشخصه

یتم باالنس جدید ارائه می شود، که نسبت به  تنظیم و یک الگور

برخی مدارهای مشابه دارای هزینه کمتری است. در مدار باالنس 

استفاده شده است. همچنین این  DC/DCده از یک مبدل مطرح ش

باشد، به  مدار دارای قابلیت کنترل کامل بر روی فرایند باالنس می

یتم باالنس ارائه شده  درصد بهبودی در زمان  ٤٧طوری که الگور

 MATLABافزار  باالنس ایجاد کرده است. عملکرد مدار توسط نرم

تایج نشانگر کارایی مناسب سازی شده است و ن سازی و شبیه مدل

 باشند. مدار می

مدار  ،باتری لیتیومی، باالنس سلول به سلول –یدیکلمات کل
 .باالنس

  مقدمه -۱

امروزه با پیشرفت سریع خودروهای الکتریکی و نیاز شدید جوامع به 

ها به عنوان مهمترین جایگزین، برای  ذخیره سازی  سوخت پاک، باتری

آیند. همچنین افزایش دامنه کاربرد  شمار میانرژی در وسایل نقلیه به 

ها نظیر استفاده در برخی وسایل خانگی قابل حمل، باعث شده تا  باتری

های  نیاز بیشتری در بهبود عملکرد آنها احساس شود. در این بین باتری

هایی نظیر چگالی انرژی باال و عدم نیاز به  لیتیومی به دلیل ویژگی

های انتخابی برای  در ابعاد، جزء بهترین گزینهنگهداری و انعطاف پذیری 

 .[1] آیند کاربردهای زیادی به حساب می

های لیتیومی باید با رعایت محدودیت ها از جملـه  استفاده از باتری

باشد. عدم رعایت این موارد منجـر  iدمای شارژ و جلوگیری از بیش شارژ

کاربردها به جـای  به پیری زودرس باتری خواهد شد. عالوه بر آن در اکثر

شوند که برای این  ها در باتری استفاده می ای از سلول یک سلول، مجموعه

دهنـد و مجموعـه  های سری و موازی قرار می ها را در آرایش منظور سلول

رسانند. در این بین از طرفـی،  باتری را به سطح توان و ولتاژ مورد نظر می

درصد سطح آن تغییرات کمـی  ۸۰ تا ۲۰به دلیل اینکه ولتاژ باتری در بازه 

دارد و از طرف دیگر به دلیل تفاوت در فرایند ساخت، این مجموعه باتری 

به شدت نیازمند مدارهای باالنس خواهد شد تا بتوان به عملکـرد بهتـری 

 از هر مجموعه باتری دست یافت.

 اند های سری شده طراحی شده باالنس سلول مدارهای زیادی برای
توان به دو دسته فعال و  رهای باالنس را به طور کلی میمدا .[3],[2]

غیرفعال تقسیم بندی کرد. مدارهای باالنس غیر فعال به مدارهایی گفته 

های باتری به صورت انرژی گرمایی در  شود که انرژی ناباالنس سلول می

شود  شود. مدارهای باالنس فعال به مدارهایی گفته می مقاومت تلف می

جا شود و  ها جابه های باتری به نحوی میان سلول االنس سلولکه انرژی ناب

ها یا  به صورت اتالف انرژی هدر نرود. به دلیل انتقال انرژی میان سلول

ها و مجموعه یک عنصر واسط برای ذخیره انرژی مورد نیاز  میان سلول

-[4] ها خازن را عنصر ذخیره کننده انرژی است، از این رو برخی روش

اند.  و برخی دیگر سلف را عنصر ذخیره کننده انرژی در نظر گرفته [6]

توان مدارهای فعال را به دو دسته تقسیم  همچنین از نظر روش باالنس می

های باالنس سلول به مجموعه  بندی کرد؛ مدارهای با استفاده از روش

های باالنس سلول به سلول  و مدارهای با استفاده از روش ،[8],[7]

[9],[10]. 

های روی  پیچ ، تعداد سیم[9]طبق استراتژی مداری ارائه شده در 

هسته ترانسفورماتور کاهش داده شده است. اما انتقال انرژی میان همه 

 از عملکرد دو نوع مبدل [9] رد ها در یک مرحله امکان پذیر نیست. سلول
DC/DC ،فالی بکii بوست-و باکiii  استفاده شده است. همچنین در

ها  برای انتخاب سلول ivوشی بر اساس یک فرایند آزمایشیاز ر [11]

روش مبتنی بر هوش  [12]جهت انجام باالنس استفاده شده است. مرجع 

 مصنوعی را برای کنترل فرایند باالنس مورد استفاده قرار داده است.

این  در این مقاله از ایده مبدل فالی بک استفاده شده است.  بکارگیری

شود تا مشکل انتقال  مدار باالنس پیشنهادی باعث میایده و توپولوژی 

برطرف  [9]های زوج به زوج یا فرد به فرد در دو مرحله  انرژی از سلول
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شود، در  شود. در بخش دوم، مدار باالنس پیشنهادی توضیح داده می

گیرد. در  بخش سوم پیکربندی کلیدهای دو جهته مورد بحث قرار می

ها معرفی خواهد شد. در بخش  س سلولبخش چهارم الگوریتم باالن

انجام  [9]ای میان مدار باالنس مطرح شده با مدار پارک  پنجم مقایسه

خواهد گرفت. در بخش ششم مدل باتری برای فرایند باالنس ارائه 

ای برای محاسبه بازدهی مدارهای باالنس  گردد. در بخش هفتم رابطه می

نتایج شبیه سازی انجام شده در گردد. و  در بخش پایانی  فعال معرفی می

 نرم افزار متلب ارائه خواهد شد.

 باالنس مدار -۲

های سری شده و مدارهای باالنس  یک مجموعه از باتری ۱شکل

دهد. در مدار باالنس مطرح شده از  ها را نشان می پیشنهادی مربوط به آن

یک ترانسفورماتور (یا یک جفت سلف تزویج) استفاده شده است. از 

های بارز این مدار که باعث کاهش قیمت آن در مقایسه با برخی  ویژگی

گردد، داشتن یک هسته ترانسفورماتور با دو  دیگر از مدارهای باالنس می

های سری شده  باشد. این مدار باالنس برای هر تعداد از سلول پیچ می سیم

 با یکدیگر، دارای همین یک ترانسفورماتور است. الگوریتم انتقال انرژی

برای دریافت انرژی  L1ای است که از سیم پیچ  از طریق این مدار به گونه

برای انتقال انرژی به سلول مقصد استفاده  L2از سلول مبدا و از سیم پیچ 

"سیم پیچ  L2"سیم پیچ گیرنده" و سیم پیچ  L1شود. لذا سیم پیچ  می

سلول مقصد به  C1شود. اگر انتقال انرژی از سلول مبدا  دهنده" نامیده می

C2  مورد نظر باشد، برای انتقال انرژی به ترانسفورماتور با اتصال

(الف) بسته شده  ۲مدار به صورت شکل S1, S2, SL11, SL12کلیدهای 

شود. و برای  پیچ گیرنده جاری می و جریان در جهت ساعتگرد در سیم

 انتقال انرژی از طریق سیم پیچ دهنده به سلول مقصد بایستی کلیدهای
S2, S3, SL21, SL24  (ب) بسته شوند. ۲برای عبور جریان مطابق شکل 

C1 C2 C3 C4

S1 S2 S3 S4 S5

SL23 SL24

SL22SL21

Current source

SSL11 SL12

L1 L2

 
 ): یک مجموعه چهار باتری سری شده با مدار باالنس۱شکل (

توانـد قـرار بگیـرد در کلیـدهای  ولتاژی که دو سر هرکـدام از کلیـدها می

 ۱توپولوژی ارائه شده در شکلابتدایی و انتهایی حداکثر است. با توجه به 

 آید. ) به دست می۱ها از رابطه ( مقدار حداکثر ولتاژ دو سر ماسفت

)۱( 4
S Cell

DS
n VV �

�

C1 C2

L1 L2

)فلا(  )ب(
 ): الف. فرایند انتقال انرژی به ترانسفورماتور۲شکل (

یافت انرژی از  ترانسفورماتورب. فرایند در

 -ولتاژ درین VDSولتاژ سلول و  VCellهای سری،  تعداد سلول nsکه 

 باشد. سورس می

مدار باالنس کامل با حسگرهای ولتاژ و جریان آن را نشان  ۳شکل

دهد. دو روش برای تنظیم زمان کلیدزنی وجود دارد، که برای هر دو  می

روش در ابتدا زمانی مشخص برای دوره انتقال انرژی از سلول مبدا (با 

شود. سپس یا  پیچ گیرنده در نظر گرفته می سطح شارژ باالتر) به سیم

پیچ دهنده با یک مقدار مرجع،  وش اول از مقایسه جریان سیممطابق ر

شود.  زمان قطع کلیدها برای خاتمه انتقال انرژی به سلول مقصد معلوم می

یا مطابق روش دوم با استفاده از محاسبات، زمان صفر شدن جریان پیش 

بینی شده و زمان قطع کلیدها برای خاتمه انتقال انرژی به سلول مقصد 

های گیرنده و دهنده  پیچ یک دوره جریان برای سیم ۴شود. شکل یمعلوم م

)، آمپرمترهای C2دهد. اگر سلول مبدا زوج باشد (مثال  را نشان می

)، C1ها دارای مقادیر مثبت و اگر سلول مبدا فرد باشد (مثال  پیچ سیم

 ها دارای مقادیر منفی خواهند بود. پیچ آمپرمترهای سیم

C1 C2 C3 C4

Current source

L1 L2

A

A A

_

+

uu

ژاتلو يريگ هزادنا ياه ناملا

+

_
_ +

 
): مدار باالنس کامل برای یک مجموعه باتری ۳شکل (

 با چهار سلول سری

L1پیچ  البته بایستی در نظر گرفت که وجود آمپرمتر سری شده با سیم

باشد. و در این مدار برای نشان دادن جهت جریان استفاده شده  الزامی نمی

 است.
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IL1(A)

t(sec)

t(sec)

IL2(A)

I1

I2

I2

I1

 
یان در فرایند انتقال انرژی): شکل موج ی۴شکل (  ک دوره جر

  روش اول: مقایسه جریان سیم پیچ دهنده با مقدار مرجع -۲-۱

روش اول تعیین زمان خاتمه کلید زنی با استفاده از اندازه گیری 

باشد. این روش برای افزایش سرعت باالنس  پیچ دهنده می جریان سیم

روش پس از وصل کلیدهای موجود  در اینشود.  ها به کار گرفته می سلول

در مسیر جریان سلول مقصد، زمان انتقال انرژی در این دوره با رسیدن 

). در این ۴جریان به مقدار در نظر گرفته شده خاتمه خواهد یافت (شکل

نشان داده شده است) یا  ۳روش به یک آمپرمتر (همان طور که در شکل

ومتی، کوچک در نظر یک مقاومت کوچک (برای کم کردن تلفات مقا

 های دهنده پیچ گیری جریان در مسیر سیم گرفته شده است.) برای اندازه

باشد و از دقت خوبی برای تعیین زمان کلیدزنی و محاسبه انرژی  نیاز می

 انتقالی برخوردار است.

  روش دوم:  پیش بینی زمان قطع کلید زنی -۲-۲

توان توسط  را میدر این روش، هم انرژی انتقالی و هم زمان کلیدزنی 

است که نیازی به استفاده   . مزیت این روش آن [9]محاسبات تخمین زد 

تر بودن زمان  باشد. و عیب آن پایین از آمپرمتر در مسیر سلول مقصد نمی

باالنس نسبت به روش اول است. برای محاسبه زمان خاتمه کلیدزنی برای 

با فرض اینکه جریان و  C2به  C1سلول مقصد، با فرض انتقال انرژی از 

1توان نوشت  پیچ گیرنده صفر باشد، می اولیه سیم 01t t t� � که زمان  �

پس از آن بایستی جریان  باشد پیچ گیرنده می به سیم C1انتقال انرژی از 

، S1 ،S2پس از وصل کلیدهای  C1پیچ گیرنده توسط  ایجاد شده در سیم

SL11 ،SL12 ) همچنین با فرض اینکه ه شود. ) محاسب۲از رابطه

� � � �2 2 1 1I t I t� را به دست آورد و با برابر صفر ۳توان رابطه ( می (

آید که بیانگر طول دوره  ) به دست می۴)، رابطه (۳قرار دادن رابطه (

2کلیدزنی یعنی  3 2t t t� � پیچ دهنده به  برای انتقال انرژی از سیم �

1با فرض باشد. سلول مقصد می 2L Lتر  ) را ساده۴توان رابطه ( می�

را تاخیری برای حذف  t1و  t2کرد. همچنین بایستی فاصله زمانی میان 

 حالتهای گذرای کلیدزنی در نظر گرفت.

)۲( � � � �1 1

1

0

1
1 1 0

1 1

        
t

C C

C

t

V VdI
V L I t dt t t

dt L L
� � 	 � � �
  

 

)۳( � � � � � �2 1 2

2

2 1 0 2

1 1 2

2

t
C C C

t

V V V
I t dt t t t t

L L L
� � � � �
  

 

)۴( 1

2

2

2 1

1

t t
C

C

V L

V L
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 دوجهته کلیدهای -۳

کلیدهای دو جهته هستند. همان  SL24تا  SL21و  S5تا  S1کلیدهای 

نشان داده شده است، این کلیدها از دو ماسفت با ۵طور که در شکل

اند. اگر سیگنال اعمالی به گیت هر دو ماسفت  اتصال سری ساخته شده

برابر صفر باشد، کلید در حالت قطع قرار دارد. اگر سیگنال اعمالی به هر 

ولت) باشد، جریان  ۵نوان مثال دو ماسفت برابر با مقدار ماکزیمم (به ع

تواند در هر دو جهت جاری شود. همچنین اگر سیگنال اعمالی به یکی  می

سورس  -ولت باشد، جریان از درین ۵ها صفر و به دیگری  از ماسفت

ولت و از دیود محافظ ماسفتی که دارای  ۵ماسفتی که دارای سیگنال گیت 

به صورت یک جهته  گردد و سیگنال گیت صفر ولت است برقرار می

 خواهد بود.

D

S

D

S

S

  
 SL24 تا SL21 و S5 تا S1): پیکربندی کلیدهای ۵شکل (

 باالنس الگوریتم -۴

این  .ارائه شده است ۶در فلوچارت شکل ها الگوریتم باالنس سلول

باشد. دو  ها می الگوریتم مبتنی بر کلیدزنی و تخمین سطح شارژ سلول

چرا که همواره انرژی  ،سادگی و همگرایی قطعی استویژگی مهم آن، 

الکتریکی از سلولی با سطح شارژ باالتر به سلولی با سطح شارژ پایین تر 

آید، میبر۶شکلالگوریتم ارائه شده درشود. همان طور که ازمنتقل می

۰٫۰۰۰۵ % یا۰٫۰۵ها  مقدار همگرایی نهایی در سطح شارژ سلول

تغییرالبته این مقدار هم قابل  که برحسب واحد در نظر گرفته شده است

ها را محاسبه  ارژ سلولمقدار تغییر در سطح ش ۶است. بخش آخر شکل

vها، الگوریتم برپایه مدل کند، و الگوریتم تخمین سطح شارژ سلول می

است. براساس الگوریتم طراحی شده، شکل موج جریان در یک فرایند 

کامل انتقال انرژی از سلول مبدا به سلول مقصد، که شامل چندین دوره 

 ارائه شده است. ۷باشد، در شکل کلیدزنی می

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

Â

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


اه لولس يمامت يارب  SOC0 هبساحم

 نيگنايم و ممينيم ،مميزكام هبساحم
اه لولس ژراش حطس

مميزكام-ممينيم 0.0005 <
يرآ

ريخ

مميزكام-نيگنايم < نيگنايم-ممينيم
ريخ

 هب ممينيم لولس هب مميزكام لولس زا سنالاب
)نيگنايم-مميزكام( هزادنا

يرآ

 هب ممينيم لولس هب مميزكام لولس زا سنالاب
)نيگنايم-ممينيم( هزادنا

 
یتم باالنس ارائه شده۶شکل (  ): فلوچارت الگور

IL1(A)

t(sec)

t(sec)

IL2(A)

I1

I2

I2

I1

...

...

 
یان در یک فرایند کامل انتقال ): ۷شکل ( انرژی از سلول مبدا به شکل موج جر

 سلول مقصد

 باالنس مدارهای مقایسه -۵

ای میان  در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مدار مطرح شده، مقایسه

صورت گرفته است. مقایسه اجزاء مدار با  [9]این مدار و مدار پارک 

های  تعداد سلول Nارائه شده است، که در این جدول  ۱یکدیگر در جدول

 ۱باشد. همان طور که از جدول مجموعه باتری میسری شده در یک 

پایین، مدار پارک از المان های کمتر و در  Nهای با  آید، برای سلول برمی

هزینه دو مدار به  Nتری برخوردار بوده و با افزایش  نتیجه هزینه پایین

یکدیگر نزدیکتر خواهد شد. در بخش شبیه سازی، عملکرد دو مدار مورد 

واهد گرفت.ارزیابی قرار خ

 ): مقایسه میان مدار پیشنهادی و مدار پارک۱جدول (

Proposed circuit Park circuit Elements 
2N+12 2N Switch 

0 0 Diode 
0 0 Inductor 
1 1 transformer 

2 N/2 No. of windings of 
transformer 

 باتری سازی مدل -۶

استفاده شده  [13]در این مقاله برای مدل سازی باتری از مدل چن 

دهد، در این مدل از یک مدل استفاده شده را نشان می۸است. شکل

برای مدل سازی ظرفیت اصلی باتری  CCapacity)خازن با ظرفیت باال (

شود. ولتاژ دو سر این  استفاده شده است که به آن خازن ظرفیت گفته می

ده وضعیت خازن که همواره دارای مقداری بین صفر و یک است نشان دهن

شارژ باتری است. مقدار صفر برای یک باتری کامال دشارژ شده و مقدار 

یک برای یک باتری کامال شارژ شده در نظر گرفته شده است. بر این 

، ولتاژ مدار باز ۸اساس منبع ولتاژ وابسته به ولتاژ نشان داده شده در شکل

دل سازی برای م Rseriesکند.  را برحسب ولتاژ خازن ظرفیت مدل می

مقاومت داخلی و دو مجموعه مقاومت و خازن موازی برای مدل سازی 

ها  ها و خازن این مدل تمامی مقاومت [13]اند. در  حالت گذرا لحاظ شده

 SOCاند. توابع آنها برحسب  بیان شده SOCviبه صورت توابعی برحسب 

االی ب SOCها برای مقادیر  ها و مقاومت ای است که مقادیر خازن به گونه

تقریبا ثابتی دارند. در نتیجه در مدل سازی باتری از مقادیر  مقادیر ۲/۰

ها و تابع  ها، خازن مقادیر مقاومت ۲ثابت آنها استفاده شده است. جدول

 دهد. ارائه می SOCولتاژ مدار باز را برحسب 

 ): پارامترهای مدل سازی باتری۲جدول (

Unit Value or function of SOC Model 
parameters 

F 30.6 CCapacity 

Ohm 0.07446 RSeries 
Ohm 0.04669 RTransient_Short 

F 7.03 CTransient_Short 

Ohm 0.04984 RTransient_Long 

F 44.75 CTransient_Long 

V -1.031e-35.SOC + 3.685 + 0.2156.SOC -
0.1178.SOC2 + 0.3201.SOC3 

Open circuit 
voltage source 

 

CCapacity

Voc(Vsoc)

RSeries

CTransient_Short

I
+

_

IVsoc
+_

RTransient_Short

CTransient_Long

RTransient_Long

 ): مدل سازی مداری باتری۷شکل (

 باالنس مدارهای مقایسه -۷

های انتقال انرژی را یکی از پارامترهای مهمی که مدارها و المان

باشد.  تواند مورد ارزیابی قرار دهد، بازدهی انتقال انرژی آنها می می

نی هستند. کاهش های کلیدز مدارهای باالنس، مدارهای برپایه الگوریتم

تلفات کلیدزنی و هزینه المانهای استفاده شده در آنها، دو معیار خوب در 

) بازدهی انرژی را در ۵باشند. به طور کلی رابطه ( طراحی این مدارها می

ها (اختالف کم در  مدارهای باالنس با فرض یکسان بودن ولتاژ سلول

 کند. ها) بیان می سطح شارژ سلول
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اه لولس هب هدش هداد يژرنا )5(
اه لولس زا هدش هتفرگ يژرنا لك

يهدزاب =
 

) برای مدارهای باالنس ۵) بیانگر شکل ریاضی رابطه (۶رابطه (

 است.

)6( =Efficiency
Transformed energy – wasted energy

Transformed energy

 
توان از  که مقادیر انرژی انتقال داده شده و انرژی تلف شده را می 

کند  ) به دست آورد. انرژی که در هر فرایند انتقال شرکت می۷روابط (

) است. در هر فرایند انتقال انرژی، ۷در روابط ( Transformedر با براب

شود برابر همان انرژی است که به  انرژی که از سلول مبدا برداشته می

شود (البته بدون در نظر گرفتن تلفات). در نتیجه  سلول مقصد داده می

نرژی تمامی انرژی انتقالی در یک فرایند باالنس، برابر با نیمی از اختالف ا

ها، نسبت مقدار میانگین است. همچنین در مورد انرژی تلف  همه سلول

ها، در ابتدا و SOCتوان از اختالف میانگین  شده بایستی گفت که می

) را ۷در رابطه ( " wasted "انتهای فرایند باالنس مقدار اتالف انرژی 

 بدست آورد. . 

)۷( 

( ) ( )

2

n

i avg
i

SOC init SOC init
Transformed

�
�
�

 

� �( ) ( )avg avg swasted SOC final SOC init n� � � 

)که  )iSOC init  مقدار سطح شارژ اولیه سلولi ،ام( )avgSOC init 

)مقدار سطح شارژ میانگین در آغاز فرایند باالنس،  )avgSOC final  مقدار

ی های سر تعداد سلول nsسطح شارژ میانگین در پایان فرایند باالنس و 

 باشد. شده با یکدیگر می

) ۳در صورتیکه مجموعه باتری در حال شارژ و یا دشارژ باشد (شکل

)بایستی  )avgSOC final را اصالح کرده و مقدار جدید( )avgmSOC final 

) به دست آورد. در ۸که تنها ناشی از فرایند باالنس باشد را از رابطه(

زمان  tstartموج جریان اعمالی به مجموعه باتری، شکل  I(t))، ۸رابطه(

ظرفیت نامی  Qnomزمان خاتمه فرایند باالنس و  tstopشروع فرایند باالنس، 

 باتری هستند.

)

۸( 
( )

( ) ( )
stop

start

t

avgm avg

t nom

I t
SOC final SOC final dt

Q
� �

 �
� �
� �



 سازی شبیه -۸

برای  Simulinkو جعبه ابزار  MATLABدر این مقاله از نرم افزار 

مدار باالنس مطرح شده، استفاده شده است. مدار استفاده شبیه سازی

باشد و از روش اول برای خاتمه  می ۳شده برای شبیه سازی، مدار شکل

پیچ دهنده به سلول  دوره اتصال کلیدها در هر دوره از انتقال انرژی از سیم

ها در حالت وصل  مقصد استفاده شده است. مقاومت داخلی ماسفت

مشخصات ترانسفورماتور مورد  ۳است. همچنین جدول میلی اهم ۲برابر 

 دهد. استفاده را ارائه می

در این بخش عالوه بر شبیه سازی مدار مطرح شده، مدار پارک که در 

ارایه شد نیز جهت مقایسه عملکرد دو مدار با یکدیگر، شبیه   ۵بخش 

های کلیدزنی برای هر دو مدار یکسان و برابر  سازی شده است. دوره

1kHz باشد. می 

هر چهار سلول باتری را با زمان برای  SOC، نحوه تغییرات ۹شکل

دهد. همچنین جهت تایید الگوریتم باالنس،  مدار پیشنهادی نشان می

) و سلول مقصد ۱موج جریان باالنس را برای سلول مبدا (سلول  ۱۰شکل

۷دهد، که همانند شکل موج ارائه شده در شکل ) نشان می۴(سلول

باشد و براساس  ثانیه می ۰٫۴۳۹د. زمان پایان فرایند باالنس برابر باش می

مقدار بازدهی مدار پیشنهادی برابر  ۷روابط بازدهی ارائه شده در بخش

 % خواهد بود.۶۶

 ): مشخصات ترانسفورماتور۳جدول (

Unit Value MOSFET parameters 
m.Ohm 20 Primary winding resistance (R1) 
m.Ohm 20 Secondary winding resistance (R2) 

u.H 5.6 Primary winding inductance (L1) 
u.H 5.6 Secondary winding resistance (L2) 

Ohm 100 Magnetization resistance (Rm) 
H 0.001 Magnetization inductance (Lm) 

 
هر چهار باتری با زمان برای مدار پارک  SOC، نحوه تغییرات ۱۱شکل

باشد و  ثانیه می ۰٫۸۳۲دهد. زمان پایان فرایند باالنس برابر  را نشان می

، مقدار بازدهی مدار پارک ۷براساس روابط بازدهی ارائه شده در بخش

 % خواهد بود.۶۸برابر 

، هزینه تقریبی این مدار با در نظر گرفتن [3]با توجه به مرجع 

سلول و حداکثر  ۴یورو برای یک مجموعه با  ۰٫۶های با هزینه  ماسفت

ماسفت و یک ترانسفورماتور دو  ۲۰آمپر که متشکل از  ۴جریان باالنس 

سلول و  ۱۲یورو، و برای یک مجموعه با  ۱۸٫۸سیم پیچه است برابر 

ماسفت و یک  ۳۶آمپر که متشکل از  ۴ان باالنس حداکثر جری

یورو خواهد بود، که در  ۲۸٫۴ترانسفورماتور دو سیم پیچه است برابر 

خصوصا برای  [3]مقایسه با برخی دیگر از مدارهای ارائه شده در 

پیچه بودن  های زیاد، بدلیل دو سیم های با تعداد سلول مجموعه

 تری خواهد داشت. ترانسفورماتور، هزینه مناسب
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 ها براساس زمان (مدار پیشنهادی) سلول SOC): نمودار تغییرات ۹شکل (

یان۱۰شکل (  های مبدا و مقصد (مدار پیشنهادی) های سلول ): شکل موج جر

 

 
ها براساس زمان (مدار  سلول SOCنمودار تغييرات ): 11شكل (

 پارك)

 یریگ جهینت -۹

در این مقاله، یک مدار جدید برای کنترل فرایند باالنس و یک 

الگوریتم جدید جهت افزایش سرعت باالنس ارائه شده است، که بهبودی 

درصدی نسبت به مدار پارک را درپی دارد. الگوریتم استفاده شده برای  ۴۷

تخمین سطح شارژ یک الگوریتم برپایه مدل سازی باتری می باشد که در 

ضیح داده شده است. همچنین از طرفی برای مدار باالنس با هر تو ۴بخش

تعداد سلول، تنها یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه نیاز بوده، در نتیجه این 

های سری شده، قیمت تمام  طراحی برای مدارهای با تعداد باالی سلول

تری نسبت به دیگر مدارهای باالنس خواهد داشت. استفاده از  شده پایین

مدار برای کاربردهایی که ولتاژ مجموعه باالیی دارند، پیشنهاد  این

های مدار طراحی شده نسبت به برخی مدارهای  شود. از دیگر ویژگی می

باشد. برای اولین  موجود، وجود تنها یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه می

 پیچه برای انتقال بار در این مقاله استفاده از یک ترانسفورماتور دو سیم

ها پیشنهاد شده است. البته نقطه ضعف این مدار پایینتر  انرژی بین سلول

باشد که بهبود بازدهی آن با  بودن بازدهی آن نسبت به مدار مشابه می

استفاده از بهبود مشخصات ترانسفورماتور، به عنوان موضوع ادامه تحقیق 

 باشد. در حال مطالعه و بررسی می
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