در این مقاله به اهمیت باطری ها به عنوان منبع
تآمین انرژی مصرفی در خودرو های با پیشعرانعه
کامالٌ برقی ( )Electric Vehicleو هایبریدی (
 )Hybrid Vehicleپرداخته می شود.
در به کارگیری فناوری پیشرفته در خعودروهعای
برقی ،تکنولوژی باطری ها از دیدگعا گعلعالعی
ذخیر انرژی و وزن کم طی سالیان متوالی بهبود
یافته تا سطحی از پختلی تکنولوژیکی برای بعه
کارگیری در خودروهای سعواری و تعرعاری را
پوشش دهد .عملکرد مورد انتظار از باطعری هعا
بسته به کاربرد خودرویی آنها معتعوعاوس اسعت.
انتخاب نوع باطری ها با هدف ایعرعاد ولعتعاژ و
جریان مطلوب اساس دو فاکتور اصعلعی کعه در
عملکرد حرکتی خودروها اهمیت ویژ ای دارنعد،
صورس می گیرد .میزان انرژی ذخعیعر شعد و
قابلیت تولید توان باال که به ترتیع نعمعایعنعد
پیمایش و شتاب حرکتی خودرو می باشعنعد دو
فاکتور مزبور می باشند .در هریک از خودروهعای
 HEV ،EVو  PHEVمیزان انرژی ذخعیعر
شد مورد نیاز و همچنین توان شعارژ و دشعارژ
باطری ها متواوس است که باعث می شود انتخاب
نوع باطری ها متآثر از نوع قوای محرکه خعودرو
باشد.
ترکی های شیمیایی معمول که در باتری هعای
قابل شارژ استواد می شوند عبارس اند از :سرب
اسید( ،)lead-acidنیکل-کعادمعیعم( ،)NiCdنیکل-ترکی فلز(  ، )NiMHلیتیوم-یعون (Li-

منبع انرژی در خودروهای الکتریکی
 ،)ionو لععیععتععیععوم-یععون-پععلععیععمععر( Li-ion
 .)polymerتکنولوژی و کیویت ساخت با توجعه
به ویژگی ساختار و ترکی شیمیایی سلول هعای
باطری ها ،پیچیدگی و تنوع ملموسی به بعاطعری
ها می بخشد.
از دیدگا طراحی ،فاکتورهایی ازجعملعه فیعای
مورد دسترسی برای جانمایی باطری ها ،تعوزیع
وزن روی محورها ،نرخ پیمایعش ،وزن خعودرو،
قیمت ،گلونلی شارژ مردد باتری و نوع سیستم
حرکتی اهمیت پیدا می کنند.

برسد) و گلالی توان (بیشترین میزان جریان کعه
در زمان کوتاهی میتواند ایرعاد کعنعد) تعمعامعاٌ
مواردی هستند که در استراتژی انتخاب بعاطعری
توسط طراحان مد نظر قرار می گیرد.
سیستم مدیریت باطری
سیستم مدیریت باطری (  )BMSبخش مهمی از
سیستم باطری در خودروهای الکتریکی است که
به عنوان رابط میان باطری و خودرو ،می بعاشعد.

عملکرد باطری ها در خودروهای برقی
حین انتخاب باطری بین دو فاکتور گلالی انرژی
و وزن باطری و همچنین هزینعه و پعخعتعلعی
تکنولوژی باید توازنی که هعمعه جعنعبعه هعای
مهندسی خودرو را در بردارد صورس گیرد.
زمان شارژ باطری نیز برای انواع مختلف باطری
ها متواوس است که در این میان بیشترین زمعان
شارژ 6،تا  8ساعت ،را باطری های lead-acid
به جهت اینکه جریان و ولتاژ باال را تحمل نعمعی
کند ،به خود اختصاص می دهد.
برای یک خودروی کامال برقی ،انتخاب باطری در
درجه اول تابعی از گلالی انرژی است .گعلعالعی
انرژی مقداری از انرژی ذخیر شد در سعلعول
های باطری است که تابعی از حرم و یا از دیعد
دیلر وزن می باشد .باطری اید آل ،باطعری ای
است که در کمترین حرم و وزن ،بعیعشعتعریعن
میزان انرژی را داشته باشد .مقایسه بین گلعالعی
انرژی میان باطری های مختلف نشان می دهعد
که باطری های  Li-ionبیشترین میزان گلالعی
انرژی را دارند .عمر گرخه (دفعاس شارژ و دشعارژ
تا زمانی که ظرفیت باطری از  %011بعه %81

در تعیین استراتژی های کنترلی در

BMS

نقش ایوا می کنند عبارس اند از:
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هدف این زیر سیستم مدیریت مصرف انرژی بعه
جهت تآمین توان مورد نعیعاز معوتعور معحعر
الکتریکی با در نظر گرفتن قیعدهعای تیعمعیعن
ایمنی ،قابلیت اطمینان و بهبود عملکرد بعاتعری
می باشد .برای دستیابی به این هدف ،معانعیعتعور
کردن شرایط فیزیکی سلول ها ،معحعدودسعازی
جریان شارژ و یکنواختی در بعه کعار گعیعری
مرموعه سلول ها از وظایف  BMSمی باشد .به
عنوان یک محصول الکتروشیمیایی ،باطری تحت
شرایط گوناگون و در محیط های مختلف رفعتعار
متواوتی از خود نشان می دهد .این پیچعیعدگعی
رفتاری منرر به عدم اطمینان از عملکرد باطعری
می شود .فاکتورهای تآثیر گذار در باطری ها که

دستیابی به اطالعاس
ایراد ایمنی
توانایی تخمین و بیان پارامترهای باطری
توانایی کنترل شارژ و تخلیه ی شارژ
یکنواختی در بکارگیری مرموعه سلول ها
مدیریت دما
ارسال اطالعاس پارامترهای باطری به رابط
کاربری
ارتباط با همه ی اجزا باطری
عمر طوالنی باطری

یک باطری خودرو برای تولید انرژی به صعورس
طوالنی مدس و توان جریان دهی معداوم بعرای
موتور الکتریکی طراحی می شود .پس نیعاز بعه
تعداد سلول زیاد در مرموعه سیستم باطری برای
یک خودرو اید آل محسوس است .در این مقوله،
به دلیل تعداد بسیار زیاد سلول هعا در  EVو
 HEVها استراتژی های معورد اسعتعوعاد در
 BMSها بسیار پیچید اند و دانش رسیدن بعه
روش های بهینه کنترلی در این سیسعتعم بعه
سرعت در حال تکامل می باشد.
ساراسادات رحیمیفرد
معاونت فناوری های پیشرفته خودرویی
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا

