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ی هوای شهرها و نگرانی از روبه پایان نهادن سوختهای فسیلی است که بشر را ناگزیر
خالصه :دو چالش بزرگ دنیای امروز ،آلودگ 
به جایگزین کردن منابع تجدیدناپذیر سوخت با منابع تجدیدپذیر انرژی میکند .در هر دو زمینه ،صنعت خودرو نقش قابل توجهی دارد.

جهت غلبه بر چالشهای مذکور ،طی دهه اخیر توسعه خودروهای الکتریکی در دستور کار صنعت خودرو بوده است .در این خودروها

باتریهای قابل شارژ لیتیوم-یون نقشی اساسی ایفا میکنند .کارآیی ،ایمنی و عمر این باتریها بسیار متأثر از دمای عملکردی آنها
است .در این پژوهش به کمک دادههای تجربی یک سلول باتری لیتیوم-یون منشوری با استفاده از نرمافزار انسیس فلوئنت به صورت

کلمات کليدي:

یک مدل دو پتانسیلی شبیه سازی میگردد و تغییرات زمانی ولتاژ و دمای ماکزیمم سلول به همراه توزیع دما طی چهار نرخ دشارژ

آلودگی هوا

ثابت  7C ،3C ،2Cو ( 9Cنرخ دشارژ  1 Cمعادل نرخ جریانی است که کل بار الکتریکی باتری را طی یک ساعت تخلیه مینماید)

خودروهای الکتریکی

و نیز طی پروفیل دشارژ متغیر با زمان تست تنش دینامیکی (تست ویژه باتری خودروی هیبریدی) در بازههای مختلف ارائه و مورد

انرژیهای تجدیدپذیر

بررسی قرار میگیرد .نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر آن است که دماهای باالیی نظیر  45درجه سانتیگراد نیز در طی تست تنش

باتریهای لیتیوم-یون

دینامیکی تجربه میشود .چنین دمایی عالوه بر اینکه میتواند منجر به فرسودگی سریع باتری شود ،میتواند مخاطره آفرین نیز باشد.

شبیه سازی باتری

ایجاد احتراق و آتشسوزی غیر قابل مهار شود .به همین دلیل پژوهشگران

1-1مقدمه

اختراع خودرو تحول عمیقی را در زندگی بشر ایجاد کرده است و

جامعه بشری را دگرگون ساخته است .این صنعت امروزه ستون فقرات

اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد و بیشترین اشتغالزایی را به طور مستقیم
یا غیرمستقیم به دنبال خود دارد .از سوی دیگر تعداد بسیار زیاد خودروها

باعث بروز مشکالت جدی مانند گرمایش زمین ،تولید آالیندهها و به عالوه

کاهش شدید و جدی منابع فسیلی شده است .به این دلیل در سالهای اخیر
ایدهی خودروهای تمام الکتریکی ،هیبرید الکتریکی و پیل سوختی مطرح
شدهاند تا جایگزینی برای خودروهای احتراق داخلی شوند [ .]1این خودروها

دارای باتری به عنوان بخش ذخیره ساز انرژی در قوای محرکه خود هستند.

در این ارتباط ،باتریهای لیتیومی به دلیل چگالی انرژی و چگالی توان

باالیشان بیش از سایر انواع باتریها مورد توجه میباشند .با این وجود ،این
باتریها نسبت به دمای عملکردی بسیار حساساند و الزم است که در یک

بر روی سیستمهای مدیریت حرارتی باتری تحقیقاتی را انجام دادهاند و هر

کدام راه حلهایی را برای این منظور ارائه دادهاند که در ادامه به برخی از
آنها اشاره میگردد .در سیستم خنک کاری باتری با استفاده از هوا که

اصطالح ًا به آن هوا خنک گفته میشود چن و همکارانش [ ]2ابعاد کانال
1

هدایت کنندهی هوای عبوری بر روی باتریها را با استفاده از یک مدل
دینامیک سیاالت محاسباتی بهینه سازی نمودند .در همین رابطه میتوان
2

به پژوهش لو و همکارانش [ ]3در رابطه با افزایش نرخ انتقال حرارت
3

عبوری بین باتریها و هوا از طریق شبیه سازی جریان هوای عبوری از روی

باتریها با نرخ دبیهای متفاوت و مسیرهای عبوری مختلف اشاره نمود که
نتیجه آن کاهش بیشینه دمای ایجاد شده در باتریها و بهبود اختالف دمای

بین باتریها را نشان میدهد .کوآن و همکاران [ ]4سیستم خنک کاری
4

با استفاده از مایع عبوری از درون مینی کانالهای اطراف باتری را بررسی

بازه دمایی خاص مورد استفاده قرار گیرند .باال بودن دمای عملکردی این

Chen
)Computational Fluid Dynamics (CFD
Lu
Qian

باتریها میتواند به طور مستقیم سبب کاهش عمر آنها گردد و حتی باعث
* نویسنده عهدهدار مکاتباتmolaeimanesh@iust.ac.ir :

1
2
3
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نمودند و در طی شبیهسازی مدل عددی خود مشاهده کردند که استفاده از

طی یک بررسی عددی توزیع دما را بر روی سطح یک باتری لیتیومی

دارد .گرکو و ژیانگ ]5[ 1در پژوهشی به بررسی حرارتی و الکتروشیمیایی

مشاهده میشود در اغلب این بررسیها نرخ دشارژ سلول یک مقدار ثابت

این روش میتواند دمای باتریها را در محدودهی  300تا  312کلوین نگه

باتری لیتیوم-یون استوانهای پرداختند و در سیستم خنک کاری از مواد تغییر
فازدهندهی کامپوزیتی استفاده نمودند و دریافتند که استفاده از سیستم خنک
کاری غیر فعال میتواند یکنواختی دمایی مناسبی را در سلول باتری بدون

مصرف انرژی ایجاد نماید .در رابطه با استفاده از سیستم خنک کاری غیر
فعال استفاده از لولهی حرارتی 2توسط ژائو و همکارانش [ ]6با استفاده از یک
مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از مشکالت بزرگ

سیستمهای مدیریت حرارتی غیر فعال باتری کنترلناپذیر بودن فرآیند خنک
کاری میباشد .برای رفع این مشکل استفاده از سیستمهای خنک کاری

ترکیبی 3که ترکیب دو روش خنک کاری فعال و غیرفعال است ،پیشنهاد
شده است که در این رابطه میتوان به پژوهش رائو و همکارنش [ ]7اشاره

کرد که سیستم خنک کاری ترکیبی ،مواد تغییر فاز دهنده و مینی کانالها را

جهت بهبود خنک کاری باتری مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .البته الزم به

ذکر است که سیستمهای خنک کاری ترکیبی از قدرت باالیی جهت کنترل
دمای باتری برخوردارند و مزایا هر دو روش فعال و غیرفعال را دارا هستند.

منشوری برای سه نرخ دشارژ  C9 ،C2و  C15ارائه نمودند .همان گونه که

در نظر گرفته شده است ،حال آنکه در یک پک باتری مورد استفاده در یک
خودروی برقی نرخ دشارژ سلولها بسیار متغیر نسبت به زمان میباشد.

با توجه به بررسی نویسندگان این مقاله ،تاکنون توزیع دما بر روی سطح

نرخ دشار ِژ تست تنش دینامیک
یک سلول لیتیومی منشوری با
ِ
پروفیل ِ

4

(تست تنش دینامیک یک رویهی استاندارد برای نرخ دشارژ باتری در
خودروهای هیبریدی است) ارائه و بررسی نشده است .از اینرو در این

پژوهش یک سلول لیتومی منشوری توسط نرمافزار انسیس فلوئنت 5برای
زمان تست تنش دینامیک شبیه سازی خواهد شد و توزیع
نرخ دشار ِژ متغیر با ِ

دما بر روی سطح آن ارائه خواهد گردید .در نرمافزار انسیس فلوئنت نسخهی
 16امکانات جدید برای بررسی باتریهای لیتیوم-یون فراهم شده است که
میتواند باتری را به صورت تک پتانسیلی 6و دو پتانسیلی 7شبیه سازی کند.
مدل تک پتانسیلی مدلی بسیار ساده میباشد و تنها برای شبیهسازی یک

سلول به کار میرود و توسط این مدل نمیتوان باتری شامل چند سلول

و همچنین پدیدههای الکتروشیمیایی درون باتری را مدل نمود .اما مدل

در طراحی تمامی انواع سیستمهای مدیریت حرارتی الزم است که در

دو پتانسیلی بسیار جامعتر بوده و مشکالت مدل تک پتانسیلی در آن رفع

دما در حالت فاقد سیستم مدیریت حرارتی (یعنی دفع حرارت صرف ًا از طریق

حسب نیاز و هدف میتوان از آنها استفاده نمود .در این پژوهش از مدل دو

ابتدا رفتار حرارتی باتری به خوبی شناخته و درک گردد [ .]8به خصوص توزیع
جابه جایی طبیعی با هوا) میتواند نشانگر نقاط حساستر سطح باتری که
نیازمند خنک کاری بیشتری میباشند ،باشد .در این زمینه ،یعنی یافتن توزیع

دما بر روی سطح باتری ،برخی کارهای تجربی و عددی صورت پذیرفته اند.

در پژوهشی پانچال و همکاران [ ]9کانتورهای توزیع دما بر روی سطح یک
سلول لیتیومی منشوری را برای چهار مقدار مختلف نرخ دشارژ ،2C ،1C

 3Cو  4Cبه صورت تجربی ارائه نمودند .شایان ذکر است که منظور از نرخ

دشارژ ،جریان الکتریکی نرمال شده بر اساس ظرفیت باتری میباشد ،بدین
معنی که مث ً
ال  1Cنرخ دشارژی معادل جریان الکتریکیای است که شارژ

باتری را طی یک ساعت خالی مینماید و یا  2Cنرخ دشارژی معادل جریان

گردیده است .مدل دو پتانسیلی خود دارای چندین زیر مدل میباشد که بر

پتانسیلی  NTGKاستفاده شده است.
2-2روش عددی
2-22-2مدلسازی سلول باتری

یکی از بهترین زیر مدلها جهت شبیهسازی رفتار دینامیک باتری ،مدل

 NTGKاست که بر اساس تحقیقات نیومن تییدمن  ،جو و کیم طراحی
8

9

10

11

گردید [ 12و  .]13از آنجایی که در باتری حرارت به وجود آمده به ولتاژ و
جریان وابسته است ،از اینرو در مدل دو پتانسیلی روابط اصلی ( )1و ( )2برای

باتری حل میگردد [.]12

الکتریکیای است که شارژ باتری را طی نیم ساعت تخلیه مینماید .در پژوهش

دیگری [ ]10ایشان توزیع دما را برای دو مقدار مختلف نرخ دشارژ  2Cو
 4Cبا استفاده از شبیهسازی عددی ارائه نمودند .دارکویچ و همکاران []11
Greco and Jiang
Heat Pipe
Hybrid

1
2
3
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که در آن  C1و  C2ثابت مدل NTGKاست .پس از به دست آوردن

 ، j EChحرارت تولید شده توسط واکنش الكتروشیمیايی را میتوان از رابطه

( )7محاسبه نمود:

که در آن ( σ)7+و  σ −رسانایی الکتریکی موثر برای قطب مثبت و
منفی ϕ+ ،و  ϕ−پتانسیل فاز برای قطب مثبت و منفی j ECh ،و qEch
به ترتیب نرخ انتقال جریان حجمی و حرارت ناشی از واکنس شیمیایی،
 j shortو  qshortبه ترتیب نرخ انتقال جریان و حرارت به وجود آمده در اثر

اتصال کوتاه درون باتری میباشد .الزم به ذکر است که  j EChو  qEchبه

روشهای مختلف قابل محاسبه است و  qshortو  j shortبه طور معمول

صفر در نظر گرفته میشود ،زیرا در حالت عادی درون باتری اتصال کوتاه رخ
نمیدهد .در مدل الکتروشیمیایی  ، NTGKنرخ انتقال جریان حجمی توسط
رابطه ( )3قابل محاسبه میباشد [.]14

jECh aY U  (   )

(((


که در آن  aمساحت مخصوص الكترود و  Yو  Uپارامترهای مدل است

که تابعی از عمق دشارژ میباشد .برای محاسبه عمق دشارژ از رابطه ()4

استفاده میشود.

(((


dU 

 jECh U       T
qECh
dT 


2-22-2صحت آزمایی مدل

در این بررسی یک سلول لیتیومی منشوری به ابعاد 14/5×19/2×5/4

میلیمتر مکعب به همراه دو تب ،هر یک به ابعاد  45×45×5/4میلیمتر
مکعب شبیهسازی گردیده است .پس از انجام بررسی استقالل حل از اندازه

مش ،تعداد تقریبی  2000سلول محاسباتی جهت تولید مش انتخاب گردیده
است .در کلیه شبیهسازیها شرط مرزی جابهجایی طبیعی با محیط با دمای

 300کلوین انتخاب شده است .ضریب انتقال حرارت جابهجایی مقدار

W/

 10 K.m2انتخاب شده است .تمامی سطوح جانبی سلول باتری غیر رسانایی
الکتریکی در نظر گرفته شده است.

پس از تنظیمات الزم و وارد نمودن مشخصات باتری نیاز است که

مقدار پارامتر  Uو  Yنشان داده شده در رابطه ( )3مشخص شود تا مدل

کارايی الزم را پیدا کند (در اصطالح برای سلول مذکور کالیبره شود) .از
t

Vol 
  jdt 
3600QAh  0


(((


اينرو نمودارهای دشارژ بدست آمده توسط آزمايش بوسیله فايل نوشتاری

DoD 

که منظور از  Volحجم باتری و  Q Ahظرفیت کل باتری برحسب آمپر

 -ساعت میباشد .پارامترهای  Yو  Uتوسط روابط ( )5و ( )6قابل محاسبه

است .الزم به ذکر است که برای يک باتری میتوان نمودار دشارژ را توسط

روشهای آزمايشگاهی بدست آورد و توسط فیت کردن نمودارها ،پارامترهای
 Uو  Yرا بدست آورد که این روش در این بررسی به کار رفته است.
(((


 n 0
n

U   bn  DoD    C2 T  Tref 
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وارد نرمافزار میشود تا با فیت نمودن نمودار ،پارامترهای  Uو  Yبدست آيد.
اگر فیت کردن به صورت درست انجام شود ،نمودارهای دشارژ بدست آمده

از مدل بايد با نمودارهای دشارژ آزمايشگاهی منطبق بشود .برای این منظور

ابتدا مدل باتری با نرخ جريان  7C ،4C ،3C،2C ،1Cو  9Cدشارژ میشود
که اين نمودارها در شكل  1قابل مشاهده است .همان طور که در شکل 2

مالحظه میشود نمودارهای بدست آمده توسط نرمافزار با نمودارهای تجربی

[ ]15انطباق بسیار خوبی دارد.

تا به اينجا معلوم گرديد که نمودارها به خوبی فیت گرديده و در نتیجه

پارامترهای  Yو  Uبا دقت بااليی محاسبه محاسبه شده است .در اين مرحله
 1 1
 n 0
n
Y
a
DoD

exp
C1  



n


نیاز است از اتصاالت الكتريكی اطمینان حاصل کرد .اگر اتصاالت به درستی
 5

  T Tref
صورت گرفته باشد ،جريان خارجی بايد از قطب مثبت به منفی و جريان
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شکل  :1نمودار دشارژ با نرخ دشارژ متفاوت توسط نرمافزار فلوئنت
Fig. 1. Discharge diagram for different discharge rates in ANSYS Fluent

شکل  :2مقایسه نمودار بدست آمده از انسیس فلوئنت با نمودار تجربی
Fig. 2. Comparison of the obtained discharge graphs from ANSYS Fluent with experimen)tal diagrams (Dashed curves

داخلی از قطب منفی به مثبت صورت گیرد .همان طوري كه در شكل 3

دیده میشود بردارهای جريان جهت گیری مناسبی دارند که اين نشان دهنده
درستی اتصاالت میباشد.

کلوين در نظر گرفته شده است .شکل  4ماکزیمم دمای سطح سلول را در
طول دشارژ با نرخ جريان متفاوت نشان میدهد .همان گونه که در این شکل
نشان داده شده است ،با گذشت زمان ماکزیمم دمای سلول برای تمامی نرخ

دشارژها افزایش مییابد ،لیکن شیب این افزایش با گذشت زمان کاهش

3-3نتایج و بحث

یافته و عموم ًا به یک مقدار ثابت (پایا) میل میکند .همچنین ،از اين شكل

در اين بخش ،ابتدا توزيع دما بر روی سطح سلول به ازای چند نرخ

میتوان نتیجه گرفت که در نرخهای جريان کمتر از  ،4 Cافزايش دمای

ارائه خواهد گردید .الزم به ذکر است در کلیه دشارژها ،دمای محیط 300

با نرخ جريان  1 Cبه اندازه  1کلوين و با جريان  8 ،3 Cکلوين افزايش يافته

دشارژ ثابت بررسی خواهد شد و سپس توزیع دما طی تست تنش دینامیک

1500

سطح سلول محسوس نمیباشد .به گونهای که دمای ماکسیمم دمای سطح

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،6سال  ،1399صفحه  1497تا 1512

شکل  :3بردارهای جريان الکتریکی درون سلول
Fig. 3. Intracellular electrical current vectors

شکل  :4ماکسیمم دمای سطح سلول (بر حسب کلوین) با نرخ دشارژ متفاوت
Fig. 4. Maximum cell surface temperature (in Kelvin) for different discharge rates

است .با نگاه ديگر به اين شكل میتوان مشاهده نمود که افزايش نرخ جريان

افزایش نرخ دشارژ دمای سطح سلول افزایش قابل مالحظه ای مییابد.

جريان  ،9 Cماکسیمم دما به  337کلوين میرسد .اين افزايش دما ،تخريب

خارجی (تبها) سردترين نقاط سلول را تشكیل میدهند ،چرا که در این

بیش از ،4 Cدمای سطح به شدت افزايش میيابد .به گونهای که در نرخ

زودرس باتریها در جريان دشارژ باال را تأیید میکند.

برای مقايسه توزیع دما بر روی سطح سلول ،در زمانهای ،160 ،80

 320 ،240ثانیه و همچنین انتهای شارژ برای نرخ جريان  7C ،3C ،2Cو
 9Cکانتورهای توزیع دما بر روی سطح سلول در شکلهای  5تا  9مشاهده
میشود .همان گونه که در تمامی  5شکل مذکور قابل مشاهده است ،با

همانگونه که از شکلهای  5تا  9پیداست ،در دشارژ ،محل اتصاالت

محلها واکنش شیمیایی رخ نمیدهد و عامل تولید حرارت در آنها صرف ًا
مقاومت اهمیک در برابر جریان الکتریکی میباشد .همچنین بیشینه دما بر

روی سطح در نرخ جريان پايین ( C2و  ،)C3بیشتر محدود به سطح بااليی
سلول میباشد .در صورتی كه در نرخ جريان باال ،بیشینه دما از سطح بااليی

کمی به سمت سطح زيرين میل میکند .علت این امر آن است که با افزایش
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شکل  :5توزيع دما بر روی سطح سلول (بر حسب کلوین) در ثانیه  80با نرخ جريانهای (الف)( ،2Cب)( ،3Cج)( ،7Cد)9C
Fig. 5. Distribution of temperature on the cell surface (in Kelvin) after 80 seconds for discharge rate of: (a) 2C, (b) 3C, (c) 7C, (d) 9C.
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شکل  :6توزيع دما بر روی سطح سلول (بر حسب کلوین) در ثانیه  160با نرخ جريانهای (الف)( ،2Cب)( ،3Cج)( ،7Cد)9C
Fig. 6. . Distribution of temperature on the cell surface (in Kelvin) in 160 seconds at discharge rate (a)-2C (b)-3C (c)-7C (d)-9C
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شکل  :7توزيع دما بر روی سطح سلول (بر حسب کلوین) در ثانیه  240با نرخ جريانهای (الف)( ،2Cب)( ،3Cج)( ،7Cد)9C
Fig. 7. Distribution of temperature on the cell surface (in Kelvin) in 240 seconds at discharge rate (a)-2C (b)-3C (c)-7C (d)-9C
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شکل  :8توزيع دما بر روی سطح سلول (بر حسب کلوین) در ثانیه  320با نرخ جريانهای (الف)( ،2Cب)( ،3Cج)( ،7Cد)9C
Fig. 8. Distribution of temperature on the cell surface (in Kelvin) in 320 seconds at discharge rate (a)-2C (b)-3C (c)-7C (d)-9C
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شکل  :9توزيع دما بر روی سطح سلول(بر حسب کلوین) در انتهای دشارژ با نرخ جريانهای (الف)( ،2Cب)( ،3Cج)( ،7Cد)9C
Fig. 9. Distribution of temperature on the cell surface (in Kelvin) at the end of discharge at discharge rate (a)-2C (b)-3C (c)-7C (d)-9C
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شکل  :10مقايسه توزيع دمای حاصل از این بررسی (شکل پایین) با نتایج مقاله جاوانی[( ]16شکل باال)
]Fig. 10. Comparison of the temperature distribution obtained from this study (the figure below) with the results of Javani's paper [16

نرخ دشارژ میزان حرارت تولید افزایش مییابد .در نرخ دشارژهای پایین
بخش عمده این حرارت تولیدی میتواند از طریق تبها دفع گردد ،اما در نرخ

دشارژهای باال ،بخش کمتر آن میتواند از این طریق دفع گردد.

نکته بسیار مهم اين است که نرخ جريان باال سبب غیر يكنواختی بسیار

زياد توزیع دما بر روی سطح سلول میشود ،به گونهای که اين اختالف در

نرخ دشارژ  9Cبه حدود  17کلوين میرسد .شایان ذکر است که بر اساس

اغلب استاندارهای طراحی سیستم مدیریت حرارتی باتری ،اختالف دمای

درون یک جعبه باتری که ممکن است شامل چند صد سلول باشد ،نباید از 5

درجه کلوین تجاوز کند [.]8
برای اطمینان بیشتر از درستی توزيع دما و همچنین مقايسه با کارهای
محققان ديگر ،در شکل 10مقايسهای بین توزيع دما در مقاله جاوانی]16[1
و شبیه سازی انجام شده در این پژوهش صورت گرفته است و همانطور که
مشاهده میشود توزيع دما به درستی مدل شده است.
همان طور که قبال ذکر شد نوآوری این پژوهش استفاده پروفیل دشارژ
تست تنش دينامیكی میباشد .از اينرو هدف ،شبیه سازی اين سیكل در
Javani
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Table 1. Dynamic stress test

جدول  :1تست تنش دينامیكی
نرخ جریان ()C

آغاز (ثانیه)

پایان (ثانیه)

9

0

00

00

020

020

040

040

2220

2220

2000

6

-5/52
5/52

-4/2

شکل  :11تغییرات ماکسیمم دمای سلول (بر حسب کلوین) تحت تست تنش
دينامیكی

شکل  :12تغییرات ولتاژ سلول (بر حسب ولت) در طول تست تنش دينامیكی

Fig. 11. Maximum temperature changes of the cell (in Kelvin) under
dynamic stress test

Fig. 12. Voltage variation of the cell (in Volts) during the dynamic stress
test

نرمافزار و يافتن تغییرات پتانسیل و توزيع دما بر روی سطح سلول میباشد.

میآيد که نرخ جريان باالی دشارژ ،افت شديد ولتاژ و همچنین تولید حرارت

تست تنش دينامیكی مورد استفاده ،از  5گام تشكیل شده است که در جدول

زياد را به همراه دارد که اين امر فرسودگی سلول را به همراه دارد .از طرفی

 1نشان داده شده است (منظور از عالمت منفی در جدول حالت شارژ است).

نرخ جريان شارژ  4/5Cنیز سبب افزايش شديد دما گرديد که اين پديده علت

شده توسط کاربر ارائه شود که برای نرمافزار قابل درك باشد .پس از عملیات

باتری با نرخ دشارژ  ،15 Cمیتواند با  5 Cشارژ شود) .برای يافتن توزيع دما،

شايان ذکر است که جدول فوق بايد به گونهای در قالب فايل تابع تعریف

الزم و شبیه سازی ،بیشینه دمای سلول و همچنین تغییرات ولتاژ حاصله از

تست تنش دينامیكی به ترتیب در شكلهای  11و  12مشاهده میشود.

پايینتر بودن نرخ شارژ نسبت به دشارژ باتریها را تصديق میکند (مث ً
ال

در انتهای هر گام ،يعنی ثانیههای  1120 ،640 ،320 ،80و  1680دمای
سطح سلول ارائه شده است .همان طوری که در شكل  13مشاهده میشود،

همان گونه که مشاهده میشود ،دماهای باالیی نظیر  45درجه سانتیگراد نیز

هنگامی كه که نرخ شارژ يا دشارژ باال باشد اختالف دمای بیشینه و کمینه

سریع و نیز مخاطره آفرین باشد .این مهم ضرورت استفاده از سیستمهای

-13ب اختالف دمای سطح حدود  6کلوین است اما هنگام دشارژ شدن با

در طی تست تنش دینامیکی تجربه میشود که میتواند منجر به فرسودگی
مدیریت حرارتی در باتریهای خودروهای هیبرید را جهت جلوگیری از چنین
دماهای باالیی را بیش از پیش متذکر میشود.

با توجه به تغییرات ماکسیمم دما و همچنین ولتاژ ،اين نتیجه بدست

1508

سطح سلول باال میرود مث ً
ال هنگامیكه سلول با نرخ  6Cدشارژ میشود شکل
نرخ  ،2/5Cاين اختالف به کمتر از  1کلوين میرسد .الزم به ذکر است که

اختالف دمای باال ،کاهش عمر و عملكرد غیر مطلوب و همچنین ترك
برروی الكترودها را به همراه دارد.
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شکل  :13توزيع دما بر روی سطح سلول (بر حسب کلوین) تحت تست تنش دينامیكی در ثانیه های (الف) ( ،80ب)( ،320ج) ،640
(د)( 1120ه) 1680
Fig. 13. Distribution of temperature on the cell surface (in Kelvin) under dynamic stress test in seconds (a)-80 (b)-320
(c)-640 (d)-1120 (e)-1680
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