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IZRAVNALNIK NAPETOSTI LI-PO CELIC ZA ELEKRIČNO 
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UDK: 621.3.027:621.3.08(043.2)  

 

Povzetek 

 

V diplomskem delu je predstavljeno izravnavanje napolnjenosti Li-Po akumulatorjev. 

Podani so razlogi za izravnavanje, opisane so možne metode izravnavanja napolnjenosti 

ter predstavljeni nekateri programski algoritmi, s katerimi lahko mikrokrmilnik nadzoruje 

in upravlja  izravnavanje.  

Predstavljen je tudi zgrajeni modul, ki izravnava napetosti Li-Po akumulatorjev v 

električnem vozilu. Modul je namenski in se prilega ohišju akumulatorjev, njegovo srce pa 

je integrirano vezje LTC6802-1, ki opravlja meritve napetosti posameznih celic. Podani so 

rezultati meritev ter ugotovitve, do katerih smo prišli med gradnjo in testiranjem.
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LI-PO CELL VOLTAGE EQUALIZER FOR ELECTRIC VEHICLE 
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Abstract 

 

In this diploma the charge equalizing of Li-Po battery is represented. The reasons for 

equalizing are given and possible methods for charge equalizing are described, further 

there are given some program algorithms for microcontroller which can control and 

manage the equalization.  

We also described the module which equalizes the voltages of Li-Po batteries in an 

electric vehicle. Module is purpose-built and is designed to fit the housing of the battery. 

Its “heart” is integrated circuit LTC6802-1 which performs the voltage measurements of 

each cell. We also present measurements and findings which we reached while 

constructing and testing. 
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1 UVOD 

Električna vozila se v zadnjih letih počasi, a vztrajno uveljavljajo tudi na trţišču. Število 

vseh vozil namreč nenehno narašča, zaloge nafte pa se zmanjšujejo, zato so raziskovalci ţe 

pred mnogo leti začeli razvijati vozila na električni pogon. Z rastjo porabe goriva raste tudi 

njegova cena, ne smemo pa pozabiti tudi na ekologijo, ki je v bistvu najpomembnejši 

razlog za razvoj v tej smeri. Ţal pa dolga leta električna vozila niso prišla na trg, saj so 

imela kratek domet z enim polnjenjem. Teţavo so predstavljali predvsem akumulatorji, ki 

s svojimi lastnostmi niso zagotavljali konkurenčnosti avtomobilom na naftni pogon. V 

zadnjih letih se uporabljajo predvsem akumulatorji na osnovi litija (Li-ion, Li-Po, 

LiFePO4…), ki po dosegu še vedno ne  predstavljajo resne konkurence naftnim derivatom, 

zadostijo pa večini potreb, ki jih ima povprečen voznik.  

Naš cilj je bil zgraditi izravnalno vezje, ki bo izravnavalo napetost 30 akumulatorjev in jih 

hkrati ščitilo pred prenapolnjenjem ali preizpraznjenjem. Li-Po akumulatorji so namreč 

brez dodatnega vezja nevarni in se lahko ob prekomernem polnjenju vţgejo ali celo 

eksplodirajo, ob prekomernem praznjenju pa trajno izgubijo svojo kapaciteto. Na trţišču je 

veliko izravnalnikov, ki so namenjeni modelarjem. Večje izravnalnike, namenjene 

električnim vozilom, običajno kupimo skupaj z akumulatorji, samostojno pa jih je teţko 

dobiti. Kupljeni izravnalnik bi nas lahko s svojimi lastnostmi tudi omejeval pri nadaljnjih 

raziskavah.  

Delo je potekalo v dveh delih. Najprej smo zgradili strojno opremo za izravnavanje 

napetosti akumulatorjev, nato pa napisali še program z algoritmom izravnavanja za 

mikrokrmilnik. Po uvodnem poglavju so v diplomskem delu opisane lastnosti in delovanje 

Li-Po akumulatorjev. Sledi poglavje o baterijskem nadzornem sistemu (BMS), v katerem 

sta opisana njegov namen in delovanje, nato pa je opis uporabljenih komponent, kjer smo 

se posebej osredotočili na merilno integrirano vezje LTC6802-1. Le-to meri napetosti 
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posameznih akumulatorskih celic. V zadnjem delu diplome je opisana zgradba in 

delovanje zgrajenega modula, algoritem izravnave napolnjenosti akumulatorjev ter 

rezultati, dobljeni pri testiranju.  



Izravnalnik napetosti Li-Po celic za električno vozilo  Stran 3 

2 AKUMULATORJI NA OSNOVI LITIJA 

Li-ion akumulatorji so trenutno glavni vir napajanja prenosnih elektronskih naprav. Tak 

poloţaj na trgu so si pridobili predvsem zaradi dva- do trikrat višje energijske gostote v 

primerjavi z ostalimi komercialno dobavljivimi akumulatorji, pa tudi zaradi daljše 

ţivljenjske  dobe. Njihova dobra lastnost je tudi visoka nominalna napetost, ki je kar 

trikrat višja kot pri akumulatorjih na osnovi niklja in znaša med 3.6 V in 3.7 V.  Zato ne 

preseneča, da se Li-ion akumulatorji čedalje pogosteje omenjajo kot najobetavnejši vir 

električnega napajanja za hibridna in električna vozila. [1] 

2.1 Delovanje litijevih akumulatorjev 

Li-ion akumulatorji so tip akumulatorjev, pri katerih se litijevi ioni gibljejo v področju 

med anodo in katodo. Anoda Li-ion akumulatorja je običajno narejena iz ogljika, katoda 

pa iz kovinskega oksida (na primer LiCoO2 ali LiMnO2). Med obe elektrodi je nameščen 

elektrolit, ki skrbi, da se Li+ ioni lahko gibljejo med elektrodama. Med praznjenjem 

akumulatorja se Li+ ioni gibljejo od anode h katodi, pri polnjenju pa v obratni smeri. 

Tekoči elektrolit v Li-ion akumulatorjih je navadno sestavljen iz trdne litijeve soli (LiClO4 

ali LiCF3SO3) in organskega topila (C3H4O3 ali C3H6O3). Slika 2.1 prikazuje shematski 

prikaz zgradbe in polnjenja Li-ion akumulatorja. [2] 
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Slika 2.1: Shematski prikaz polnjenja Li-ion akumulatorja [2] 

 

Ko na akumulator priključimo zunanjo napetost, se prične elektrokemična redukcija 

ogljika. V tem procesu se litijevi ioni iz katode skozi elektrolit in pasivacijsko plast 

preselijo na anodo, kjer se veţejo na ogljik. Elektroni pa od katode proti anodi potujejo 

preko zunanjega tokokroga. Pri praznjenju akumulatorja poteka ravno obratni proces. [2] 

Vse pogosteje se uporabljajo tudi litij-polimerni akumulatorji (angl. lithium-polymer 

batteries, Li-Po), ki se od Li-ionskih razlikujejo le v uporabljenem elektrolitu. Ti 

akumulatorji imajo namesto tekočega elektrolita tanko plast ionsko prevodnega poroznega 

polimera, ki mu je za zmanjšanje notranje upornosti dodana manjša količina elektrolita v 

ţelatinasti obliki. Tudi za jedra elektrod so uporabljene tanke polimerne folije. Takšna 

zgradba omogoča izdelavo zelo tankih akumulatorjev, ki ne potrebujejo kovinskega ohišja, 

ki bi ohranjalo pravilno obliko, kar pomeni, da imajo manjšo teţo.  

Poleg elektrolita določata lastnosti akumulatorja še anoda ter katoda, ki ju lahko 

sestavljajo različne spojine. Glede na izbiro teh spojin dobijo proizvajalci različne lastnosti 

litijevih akumulatorjev, ki se uporabljajo za različne namene. [3] 

2.2 Notranja impedanca Li-Po akumulatorja  

Realen vir električne napetosti ima poleg napetostnega generatorja še nekaj drugih 

komponent, ki včasih pomembno vplivajo na njegovo delovanje. Slika 2.2 prikazuje 
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nadomestno vezje Li-Po akumulatorja. Največje teţave običajno povzroča notranja 

upornost, ki je prikazana v dveh komponentah kot upornost R1 in R2. Upornost R1 

predstavlja upornost poti skozi kovine v celici, ki vključuje upornosti priključkov, elektrod 

in notranjih povezav. Poleg tega R1 vsebuje tudi elektrokemično upornost, ki vključuje 

upornost elektrolita in separatorja. R2 ponazarja nelinearno kontaktno upornost med 

ploščama ali elektrodama in elektrolitom. Kapacitivnost Cp je kapacitivnost vzporednih 

plošč (elektrod) celice. [4] 

 

Slika 2.2: Nadomestno vezje litijevih akumulatorjev [4] 

 

Notranja upornost povzroči padec napetosti, ko skozi akumulator teče električni tok. Tako 

moramo akumulatorje polniti z višjo napetostjo, pri praznjenju pa dobimo na sponkah 

akumulatorja niţjo napetost. Posebej se notranja impedanca pozna pri delovanju z višjimi 

tokovi, ko je na njej padec napetosti večji. Notranja impedanca ni linearna funkcija glede 

na temperaturo, ampak z višanjem temperature rahlo pada. Poleg tega se povečuje s 

staranjem. To pomeni, da stara baterija poleg izgube kapacitete dobi še višjo notranjo 

impedanco, kar še dodatno poslabša njeno zmogljivost. 

Poleg zmanjšanja kapacitete vpliva notranja impedanca tudi na segrevanje akumulatorja. 

Na njej se namreč trošijo joulske izgube, ki ga segrevajo.  

Notranja upornost nam povzroča preglavice pri merjenju stanja napolnjenosti med 

obremenitvijo. Ko je akumulator obremenjen, je napetost njegovih sponk odvisna od toka 
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skozi akumulator, saj je od njega odvisen padec napetosti na notranji upornosti. Zaradi 

tega je potrebno stanje napolnjenosti meriti pri neobremenjenem akumulatorju ali pa 

poznati notranjo upornost akumulatorja in s pomočjo toka izračunati padec napetosti na 

njej.  

2.3 Polnjenje in praznjenje 

Načeloma obstaja samo en način polnjenja Li-Po akumulatorjev. Polniti jih začnemo s 

konstantnim tokom, ki je enak ali manjši od 1 C, dokler napetost ne doseţe 

4,20V ± 0,05 V/celico, nato pa preklopimo na polnjenje s konstantno napetostjo 

4,20 V/celico in polnimo z njo, dokler tok ne upade pod 3 % nazivnega toka. Začetna faza 

polnjenja s konstantnim tokom je zelo učinkovita, zato lahko 80 % napolnjenost doseţemo 

ţe po 50 % časa polnjenja, če polnimo z 0,5 C, ali še hitreje, če polnimo z 1 C. Tako lahko 

v manj kot eni uri baterijo napolnimo do 80 %, nadaljnjih 20 % pa traja še dvakrat toliko 

časa. Čeprav pade polnilni tok na zelo majhne vrednosti, mora varnostni časovnik 

polnjenje izklopiti po 2,5 h, če polnimo z 1 C in po 5 h, če polnimo z 0,5 C, da preprečimo 

uničenje baterije. Polnjenje je priporočljivo v temperaturnem območju med 0 °C in 

60 °C. [11] Slika 2.3 prikazuje potek polnilnega toka, napetosti ter napolnjenosti med 

polnjenjem Li-Po akumulatorjev.  
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Slika 2.3: Polnjenje Li-Po akumulatorjev [12] 

 

Akumulator je popolnoma prazen, ko napetost pade med 2,5 V in 3 V (odvisno od zgradbe 

anode). Tok praznjenja naj ne bi presegal 1 C razen pri litijevih akumulatorjih za posebne 

namene, pri katerih lahko tok preseţe celo 50 C. Gibanje napetosti akumulatorja glede na 

napolnjenost oz. izpraznjenost prikazuje slika 2.4. 

 

 

Slika 2.4: Odvisnost napetosti glede na stanje napolnjenosti  za akumulator z grafitno anodo 

 

Polnjenje z niţjo napetostjo lahko podaljša ţivljenjsko dobo akumulatorja tudi do petkrat, 

vendar na račun manjše kapacitete. Primer trajanja ţivljenjske dobe prikazujeta slika 2.5, 
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na kateri vidimo odvisnost števila ciklov ter kapacitete glede na polnilno napetost, ter 

slika 2.6, ki prikazuje padanje kapacitete zaradi staranja glede na dve polnilni napetosti. 

Prav tako akumulatorjev ni dobro popolnoma izprazniti, temveč je bolje uporabiti več 

delnih ciklov praznjenja. Splošno pravilo je, da je 5-10 plitvih ciklov enakovrednih enemu 

celotnemu.  

 Za dosego dolge ţivljenjske dobe akumulatorja je tako najboljše, da ga uporabljamo med 

40 % in 80 % napolnjenostjo.  

 

 

Slika 2.5: Odvisnost življenjske dobe akumulatorja in njegove kapacitete od napetosti polnjenja [12] 

 

 

Slika 2.6: Primer gibanja življenjske dobe akumulatorja glede na maksimalno napetost polnjenja [12] 
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Kapaciteta se akumulatorjem trajno zmanjšuje tudi, kadar so izpostavljeni temperaturam 

nad 65 °C, saj visoke temperature v akumulatorju pospešujejo kemične spremembe, ki 

krajšajo ţivljenjsko dobo akumulatorja, temperature pod 0 °C pa pospešujejo nalaganje 

kovine na anodi in lahko povzročijo kratek stik. Zaradi nastale vročine postane  

akumulator nestabilen. [12] 

 

2.4 Uporabljeni Li-Po akumulatorji 

Pri svojem delu smo uporabili Li-Po celice proizvajalca Kokam serije 460330 z oznako 

53460330. Celice imajo visoko energijsko gostoto, ki znaša 152 Wh/kg. Posamezna celica 

ima kapaciteto 70 Ah
1
 in nominalno napetost 3,7 V. Shrani lahko 260 Wh energije. 

Maksimalni polnilni tok znaša 70 A, kar je 1 C.  Maksimalna polnilna napetost je 

4,20V ± 0,03 V. Maksimalni konstantni tok praznjenja je 70 A, ob konicah pa ga lahko 

obremenimo do 350 A. Napetost, ko je celica popolnoma izpraznjena (cut off napetost), 

znaša 2,7 V. Polnimo jo lahko v temperaturnem območju med 0 °C in 40 °C, praznimo pa 

med -20 °C in 60 °C. Teţa celice je 1700 g. Prikazana je na sliki 2.7.  

Garantirana ţivljenjska doba celice
2
 znaša preko 800

3
 polnjenj/praznjenj, pod pogojem, da 

je ne izpraznimo pod 3,40 V in napolnimo preko  4,15 V.  

 

                                                 
1
 Pogoji merjenja: praznjenje od 4,2 V do 2,7 V pri 0,5 C in 25 °C.  

2
 Ţivljenjska doba akumulatorja je definirana kot število polnjenj/praznjenj, po katerih bo imel popolnoma 

napolnjen akumulator še vedno 80 % nazivne kapacitete.   

3
 Uporaba v napetostnem območju med 3,40 V in 4,15 V. 
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Slika 2.7: Akumulatorska celica 

Naš akumulator je sestavljen iz 30 zaporedno vezanih Li-Po celic, kot prikazuje slika 2.8. 

Skupna nominalna napetost znaša 111 V. Kapaciteta paketa je 70 Ah, shrani pa lahko 7,77 

kWh energije. Skupna teţa akumulatorja brez ohišja znaša 51 kg. Ohišje Li-Po 

akumulatorja je iz pleksi stekla debeline 10 mm. Prilega se velikosti celic in je dolgo 

470 mm, široko 390 mm ter visoko 385 mm. Za stabilnost celic so v ohišje vrezkani utori, 

v katere se usedejo robovi celic. Med celice so prilepljeni gumijasti distančniki, ki dajejo 

dodatno oporo.  

 

 

Slika 2.8: Prikaz zaporedne vezave akumulatorjev 
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3 BATERIJSKI NADZORNI SISTEM (BATTERY MANAGEMENT 

SYSTEM-BMS) 

3.1 Namen in osnovne funkcije  

Vsi Li-Po akumulatorji, ki so v splošni uporabi za napajanje prenosnih naprav (mobilni 

telefon, prenosni računalnik, navigacijska naprava, …) vsebujejo poleg celic tudi 

elektronsko vezje, ki celice ščiti pred uničenjem, uporabnika pa pred morebitnimi 

poškodbami. Li-Po akumulatorji so namreč brez dodane zaščitne elektronike dokaj 

nevarni, saj se lahko zaradi previsoke temperature ob nepravilnem polnjenju vţgejo ali 

celo eksplodirajo. Vezje imenujemo baterijski nadzorni sistem, v angleščini pa se 

uporablja izraz battery management system ali krajše BMS.  

BMS vezje v enoceličnem akumulatorju vsebuje le elektronsko nadzorno enoto, v 

večceličnem pa poleg te še izravnalnik napolnjenosti akumulatorja. Ta skrbi za merjenje 

napetosti posameznih celic in izravnavo napolnjenosti, elektronska nadzorna enota pa 

opravlja ostale funkcije, ki so naštete v nadaljevanju. Blokovni prikaz delov sistema BMS 

prikazuje slika 3.1.  
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Elektronska nadzorna
 enota (ECU)

Izravnalnik (EQU)

Baterijski upravljalni sistem (BMS)

Glavni racunalnik
 vozila

Prikaz podatkov

 

Slika 3.1: Blokovna zgradba sistema za upravljanje z akumulatorji 

 

3.2 Naloge elektronske nadzorne enote 

Zaščita akumulatorjev 

Zaščita akumulatorjev pred delovanjem izven tolerančnih pogojev je bistvenega pomena. 

Pri tem mora sistem nadzorovati: 

– prekomerni tok pri polnjenju in praznjenju, 

– kratek stik, 

– previsoko napetost pri polnjenju, 

– prenizko napetost pri praznjenju, 

– temperaturo okolice, ki ne sme biti izven meja, ki jih določi proizvajalec, 

– pregrevanje celice, 

– tlak v celici. 
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Določitev stanja napolnjenosti akumulatorjev (State of  Charge - SOC)  

Eden pomembnejših podatkov, ki koristijo predvsem uporabniku, je preostala količina 

električne energije v celicah, ki je še na razpolago. To v primeru električnega vozila 

namreč pomeni količino energije (goriva), ki je še na voljo za poganjanje avtomobila. 

SOC je opredeljen kot razpoloţljiva energija, ponavadi podana v odstotkih. Referenca je 

definirana kot najvišja razpoloţljiva energija, ki jo v danem trenutku še lahko premore 

polna baterija. S časom se baterija stara in njene zmogljivosti se manjšajo, kar je treba 

upoštevati pri izračunih, da dobimo natančne podatke.   

 

Določitev stanja ohranjenosti akumulatorjev (State of Health - SOH) 

Stanje ohranjenosti akumulatorjev je podatek, ki nam pove sposobnost za delovanje v 

primerjavi z novim akumulatorjem. S staranjem se “zdravje” akumulatorja namreč 

postopoma slabša zaradi kemijskih in fizikalnih sprememb, ki potekajo med uporabo in 

staranjem, dokler baterija ne postane neuporabna. SOH tako prikazuje točko ţivljenjske 

dobe akumulatorja, na kateri se nahaja. Za razliko od SOC, ki ga lahko določimo z 

merjenjem naboja pri polnjenju, za SOH ni enopomenske definicije. To ni meritev, ampak 

je subjektivna ocena, ki jo dobimo iz različnih merljivih parametrov in si jo lahko vsak 

razlaga po svoje.  

 

Da lahko BMS vse to nadzoruje, mora spremljati naslednje parametre: 

– skupno napetost celic in napetost posameznih celic, 

– tok skozi baterijo, 

– temperaturo celic; priporočljivo je, da meri temperaturo vsake celice in 

temperaturo okolice, 

– pogoje okolice, npr. pretok zraka, če so baterije zračno hlajene. 

 



Izravnalnik napetosti Li-Po celic za električno vozilo  Stran 14 

Za dobro delovanje v električnem ali hibridnem vozilu mora BMS komunicirati z drugimi 

sistemi, kot je npr. upravljanje motorja, nadzor klime ipd., da lahko zadovoljivo opravlja 

svojo nalogo. Poleg tega akumulatorji v avtomobilskih aplikacijah običajno shranijo 

veliko količino energije, ki bi ob nenadzorovanem kratkem stiku lahko povzročila 

katastrofo. Tokovi bi v tem primeru dosegli stotine amperov. To mora zaščitno vezje 

nemudoma preprečiti. [13] 

3.3 Izravnavanje napolnjenosti celic 

Pri večceličnem akumulatorju moramo paziti tudi na razlike v kapaciteti med 

posameznimi členi. Le-ti namreč niso nikoli povsem enaki, kljub temu da prihajajo iz iste 

šarţe. Poleg tega na razliko v kapaciteti vplivajo tudi temperaturne razlike med celicami 

pri uporabi in staranje, ki lahko na celicah pusti različen vpliv. Razlike so običajno 

majhne, a še kako pomembne. Boljše celice naj bi imele to razliko manjšo od 3 %. Po več 

polnjenjih brez izravnave napetosti bi prišlo do večjih razlik napolnjenosti med celicami, 

kar bi pomenilo, da bi se lahko vsaj ena celica preveč napolnila. Prekomerno polnjenje 

vodi do segrevanja celice, v najslabšem primeru tudi do eksplozije. Poleg tega ţe majhno 

prepolnjenje privede do trajne izgube kapacitete. Do prenapolnjenja bi lahko prišlo, če bi 

merili le skupno napetost vseh celic. Zaradi razlik med celicami bi se zgodilo, da skupna 

napetost vseh celic še ne bi dosegla zgornje meje, medtem ko bi ena celica ţe lahko 

presegla prag, kar bi pomenilo izgubo njene kapacitete zaradi prenapolnjenja ali celo 

uničenje. To prikazuje slika 3.2. Na levi strani vidimo primer polnjenja brez izravnalnika 

napolnjenosti. Skupna napetost še ni dosegla vrha, ki znaša 42 V, medtem ko sta dve celici 

ţe presegli mejo. To se ob uporabi BMS vezja (desni sliki) ne more zgoditi, saj se ob 

zaznani maksimalni napetosti posamezne celice vklopi izravnava in tako napolni vse 

celice na maksimalno napolnjenost. 

Če bi imeli le zaščitno vezje, ki bi izklopilo polnjenje ali praznjenje, ko bi celice 

prekoračile varno mejo, bi se pojavilo navidezno zmanjšanje kapacitete, saj se slabše 

celice nikoli ne bi do konca napolnile, ker bi polnjenje omejila prekoračena napetost 

boljših celic. S časom bi tako nastala velika razlika med kapacitetami posameznih 
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akumulatorjev. Ta razlika bi lahko zmanjšala zmogljivost paketa tudi za 25 do 30 % [5], 

če je ne bi nadzorovali z izravnalnikom.   

 

Slika 3.2: Primer polnjenja brez izravnalnega vezja in z njim [14] 

 

To so razlogi, zakaj je pri polnjenju večceličnih baterij nujno potrebno uporabiti 

izravnalnik napolnjenosti, angleško imenovan tudi balancer.  

 

3.3.1 Metode izravnavanja napolnjenosti akumulatorjev 

V osnovi obstajata dve metodi izravnavanja napolnjenosti. Pasivna metoda prazni bolj 

polne celice preko izravnalnih uporov in tako izravnava energijo med celicami, aktivna pa 

energijo preko električnih shranjevalnikov energije (tuljava, kondenzator) iz bolj polnih 

celic prenaša na manj polne.   
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Aktivna metoda izravnavanja napolnjenosti 

Kot je bilo omenjeno ţe v uvodu poglavja, aktivna metoda preko električnih 

shranjevalnikov energije prenaša energijo iz ene celice v drugo. Kot shranjevalnik energije 

lahko uporabimo tako kondenzator kot tuljavo. Nadzorno vezje nato s preklapljanji 

nadzoruje pretok energije, da se celice z niţjim stanjem napolnjenosti polnijo na račun 

celic, ki so bolj polne. Izbira načina aktivnega izravnavanja je odvisna od aplikacije.   

Slika 3.3 in slika 3.4 prikazujeta primer aktivnega izravnavanja napetosti. Kondenzator C 

napolnimo na polnem akumulatorju in ga spraznimo do napetosti praznega akumulatorja. 

Ker je napetostna razlika med celicama običajno majhna, moramo izbrati visoko stikalno 

frekvenco, da prenesemo dovolj energije. Teţava se pojavi, če moramo energijo prenesti z 

ene strani akumulatorskega paketa na drugi konec. To postane časovno potratno, zato 

uporabimo sisteme z več kondenzatorji in več stikali. Upoštevati pa moramo tudi ESR 

kondenzatorja in preklopne izgube stikal, kar poveča časovno konstanto in izgube med 

prenosom. Izkoristek pri prenosu energije je okrog 70 %. Metoda je uporabna predvsem za 

aplikacije, pri katerih se akumulator povsem napolni. V delu SOC med 40 do 80 %, kjer je 

priporočljivo uporabljati Li-Po akumulatorje, je krivulja napetosti glede na napolnjenost 

namreč zelo poloţna
4
 in posledično so napetostne razlike kljub razliki v napolnjenosti 

majhne, kar pomeni, da je energija v kondenzatorjih zaradi majhne napetostne razlike 

majhna.  

 

 

Slika 3.3: Primer aktivnega izravnavanja napolnjenosti z enim kondenzatorjem [6]  

                                                 
4
 Glej sliko 2.4. 
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Slika 3.4: Primer aktivnega izravnavanja napolnjenosti z več kondenzatorji [7] 

 

Pasivna metoda izravnavanja napolnjenosti 

Pasivna metoda je od vseh naštetih načinov energijsko najslabša, saj vso odvečno energijo 

pretvori v toploto, a je še vedno največkrat uporabljena v aplikacijah. Prednost vezja pred 

ostalimi je enostavnost in nizka cena. Za posamezno celico potrebujemo le močnostni 

upor, na katerem se troši odvečna energija, in preklopni element ter dokaj enostavno 

kontrolno logiko, ki vklaplja tranzistorje.  Shemo prikazuje slika 3.5.  

Ko celica med polnjenjem doseţe maksimalno napetost, se preko stikala vklopi izravnalni 

upor, ki začne prazniti polno celico, oziroma spelje tok polnjenja mimo celice. Metoda je 

uporabna predvsem, kadar imamo moţnost nastavljati tok polnjenja, saj lahko na ta način 

v zadnjem delu polnjenja zmanjšamo tok, kar pomeni manjše upore ter daljši čas 

izravnave.  

Tok praznjenja naj bi bil okrog 10 mAh/Ah. V tem primeru je hitrost izravnavanja 

1 %/uro, kar pomeni da 3 % razlike, kolikor bi v najslabšem primeru imele boljše celice, 

izravnalnik napolnjenosti opravi v treh urah.  
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Slika 3.5: Primer pasivne izravnave napolnjenosti [7] 

 

Izravnavanje s pretvorniki energije 

Poleg zgoraj opisanih metod izravnavanja napetosti lahko uporabimo tudi tako imenovano 

metodo prerazporeditve energije (ang. redistribution). Metoda je podobna aktivnemu 

izravnavanju napolnjenosti, le da za pretvorbo energije skrbi transformator. Sistem 

vsebuje transformator, ki jemlje energijo iz vseh celic in polni bolj prazne celice, ki jih 

nastavimo s stikali. Prednost metode je, da zmogljivosti sistema ne definira najšibkejša 

celica v paketu, temveč povprečna zmogljivost vseh celic. Pri izravnavanju zmogljivost 

definira le najšibkejša celica. Prednost prerazporejanja energije je tudi enako stanje SOC 

med celicami v vsakem trenutku. Poleg tega je sistem zmoţen prenesti med akumulatorji 

večje količine energije, kar lahko pride v poštev pri sistemih, katerih akumulatorji niso 

povsem enaki. Slika 3.6 prikazuje primer izvedbe izravnavanja s prerazporeditvijo 

energije.  

 

Slika 3.6: Izravnavanje s prerazporeditvijo energije [7] 
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Obstaja tudi izvedba z dvosmernim DC-DC pretvornikom, ki ga dodamo vsaki celici. 

Slaba stran te izvedbe je cena, ki je običajno previsoka. Izračuni so namreč pokazali, da je 

ceneje kupiti dodatno celico in s tem povečati zmogljivost, kot uporabiti veliko količino 

elektronike, ki je potrebna za prerazporejanje. Druga slaba stran je zahteven algoritem, ki 

skrbi za prerazporejanje energije. Slaba stran izvedbe s transformatorjem je kompleksnost 

v smislu magnetike in algoritma. [14]  

 

Primerjava aktivnega in pasivnega izravnavanja  

Na prvi pogled je vsekakor boljši način aktivno izravnavanje, saj energije ne trati, temveč 

jo le prenaša mad celicami. Podrobnejša analiza pokaţe, da aktivno izravnavanje vsebuje 

več sestavnih delov, kar pomeni višje stroške, manjšo zanesljivost ter večjo porabo 

prostora. Prav tako aktivno izravnavanje običajno porablja energijo tudi v načinu 

pripravljenosti, medtem ko je pasivno takrat ne porablja. Aktivno izravnavanje se običajno 

uporablja v aplikacijah, kjer bi pasivno izravnavanje trajalo predolgo ali pa bi nam delala 

preglavice toplota.  

 

Algoritmi izravnavanja napolnjenosti akumulatorjev 

Glavni parameter za izračun stanja napolnjenosti celic je napetost na celicah. Napetost je 

običajno dober pokazatelj stanja napolnjenosti le-teh, zato glede na njo izračunavamo 

stanje napolnjenosti. Povezavo med stanjem napolnjenosti in napetostjo celice prikazuje 

slika 2.4. Obstaja več metod izravnavanja napolnjenosti, ki veljajo tako za aktivno kot 

pasivno izravnavo:  

– Prva opisana metoda poskuša izravnati napetost ves čas polnjenja. Upošteva le 

napetosti baterij, ki jih poskuša izenačiti. Teţava je, da je napetost slab pokazatelj 

stanja napolnjenosti v osrednjem delu SOC, kjer je krivulja napetosti glede na 

stanje napolnjenosti dokaj poloţna
5
. Dobra stran pa je, da ta metoda deloma 

                                                 
5
 Krivuljo odvisnosti napetosti od stanja napolnjenosti prikazuje slika 2.4. 
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upošteva tudi notranjo upornost, saj je napetost pod obremenitvijo odvisna od 

notranje upornosti celice, ki se razlikuje od celice do celice.  

– Druga moţnost je izravnavanje na koncu praznjenja ali koncu polnjenja. Običajno 

se izvaja pri polnem akumulatorju, saj le-tega ni priporočljivo popolnoma 

izprazniti, in bi to pomenilo, da bi redko prišlo do izravnave napetosti. Na obeh 

koncih je namreč krivulja bolj strma, kar pomeni, da lahko glede na napetost 

točneje določimo stanje napolnjenosti. Pojavi pa se majhna teţava glede notranje 

upornosti, saj v tem primeru izravnavanja polnilnik običajno ne polni 

akumulatorjev ali pa je tok polnjenja majhen, kar pomeni, da notranja upornost ne 

pride do izraza. Ta metoda je časovno potratnejša, če ne operiramo z velikimi 

izravnalnimi tokovi, saj se ne izvaja med polnjenjem.  

– Tretja moţnost je izravnavanje med uporabo glede na zgodovino akumulatorja. Pri 

vsakem polnjenju si izravnalnik zapomni stanje posamezne baterije in glede na te 

rezultate naslednjič izravnava napetost. Dobra stran je, da lahko izravnavamo z 

manjšim tokom, saj lahko izravnava ves čas. Toda ta metoda je potratnejša glede 

potrebne računalniške moči in velikosti pomnilnika, kamor se shranjuje zgodovina 

akumulatorja.   

Pri svojem delu smo uporabili drugi način izravnavanja stanja napolnjenosti 

akumulatorjev. To pomeni, da izravnavo naredimo na koncu polnjenja. Čas v našem 

primeru ni predstavljal problema, saj lahko električno vozilo polnimo čez noč, kar pomeni 

dovolj časa za izravnavo. Le-te pa tako ni treba delati ob vsakem polnjenju, če nam čas 

tega ne dopušča. Uporabili smo pasivno izravnavo, kar pomeni, da smo odvečno energijo 

porabili na uporih in tako izravnali napolnjenost celic.  

Pri izdelavi algoritma izravnave na koncu polnjenja smo se zopet odločali med tremi 

moţnimi algoritmi: 

– Prvi prikazani algoritem smo poimenovali algoritem s hkratnim polnjenjem. Zanj 

je značilno, da je izmed vseh najhitejši, a pri njem obstaja moţnost za 

prenapolnjenje. Njegov časovni diagram prikazuje slika 3.7. Ko napetost neke 

celice prvič doseţe mejno vrednost, zmanjšamo tok na vrednost, ki jo lahko 
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premostimo z upori. Ideja je, da je polnilni tok enak toku skozi upor ali manjši, kar 

pomeni, da se preveč napolnjene celice ne polnijo več in se hkrati ne praznijo; 

celice, ki še niso dovolj polne, pa se istočasno polnijo. Tako sproti vklapljamo 

upore za praznjenje celic, katerih napetost je dosegla maksimalno mejo. Ko tudi 

najbolj prazna celica doseţe maksimalno napetost, je izravnava končana. Teţava se 

pojavi v primeru, ko je zmanjšani polnilni tok še vedno večji od toka, ki ga 

premostimo preko upora. To pomeni, da se kljub doseţeni maksimalni napetosti 

celica še naprej polni, kar ji lahko škoduje. V tem primeru bi bilo treba polnjenje še 

zmanjšati ali pa povsem ugasniti in medtem prazniti preveč napolnjene celice.  

t

U (V)

Celica 1

Celica 2

Celica 3

Um

Uh

 

Slika 3.7: Časovni diagram algoritma s hkratnim polnjenjem 

 

– Drugi algoritem smo poimenovali algoritem s histerezo. Ime je dobil po histerezi, 

ki si jo moramo postaviti. Celice v tem primeru polnimo in praznimo izmenično. 

Polne celice vedno ohranjamo v mejah histereze z izmeničnim polnjenjem in 

praznjenjem, medtem ko prazne celice samo polnimo, v času praznjenja polnih pa 

praznih ne polnimo. Slika 3.8 prikazuje časovni diagram te vrste izravnavanja 

celic.  
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Celica 1

Celica 2

Celica 3

Um

Uh

 

Slika 3.8: Časovni diagram algoritma s histerezo 

 

– Tretji moţni algoritem smo poimenovali algoritem z enkratnim praznjenjem. Ta 

metoda izravnavanja ob doseţeni maksimalni napetosti ene izmed celic izprazni 

vse celice do vrednosti napolnjenosti najbolj prazne celice in ponovno do konca 

napolni vse celice. V tem primeru naj bi bila izravnava končana in sistem gre v 

stanje pripravljenosti. Če pa katera celica še vedno odstopa od postavljene 

histereze, ki določa mejo dovoljene napetosti, postopek še enkrat ponovimo. 

Spodnja slika prikazuje časovni diagram.  

t

U (V)

Celica 1

Celica 2

Celica 3

Um

Uh

 

Slika 3.9: Časovni diagram algoritma z enkratnim praznjenjem 
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4 MERILNO VEZJE LTC6802-1 (LINEAR TECHNOLOGY) 

4.1 Predstavitev integriranega vezja LTC6802-1 

LTC6802 je integrirano vezje proizvajalca Linear Technology. Njegova naloga je 

natančno merjenje napetosti večceličnih akumulatorjev. Namenjen je predvsem za 

električna vozila, kjer se uporablja večje število akumulatorskih celic. Vgrajeno ima 

strojno opremo za merjenje in za izravnavanje napolnjenosti akumulatorjev, nima pa 

vgrajene izravnalne logike. Zato moramo izravnavanje upravljati od zunaj z ukazi preko 

SPI povezave (ang. Serial Peripheral Interface). Obstajata dve različici vezja, in sicer 

LTC6802-1 in LTC6802-2. Razlika med njima je v načinu komunikacije. LTC6802-1 

uporablja za komunikacijo daisy chain (drevesno) SPI povezavo, medtem ko uporablja 

LTC6802-2 SPI povezavo z vzporedno vezavo naprav in naslovnimi linijami za izbiro 

aktivnega vezja. Posamezno integrirano vezje omogoča merjenje napetosti 12 celic, 

moţno pa je tudi povezovanje IC-jev med seboj. Na ta način lahko merimo napetosti 

posameznih celic, katerih skupna napetost je preko 1000 V.  

 

Slika 4.1: Grobi prikaz priključitve integriranega vezja LTC6802-1 [9] 
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LTC6802 vsebuje 12-bitni A/D pretvornik, natančno napetostno referenco, 

visokonapetostni vhodni multiplekser, časovnega straţarja in SPI povezavo.  

Vgrajena referenca z natančnostjo 10 ppm omogoča v kombinaciji z delta-sigma A/D 

pretvornikom visoko natančnost merjenja. Proizvajalec v svojem podatkovnem listu 

podaja, da je maksimalna celotna merilna napaka manjša od 0,25 %. To pri 4 voltih, 

kolikor jih premore polni Li-ion akumulator, znese 10 mV. Vezje vsebuje tudi vgrajen 

senzor temperature in dva vhoda za termistorska upora, s katerima lahko merimo zunanjo 

temperaturo. Z dodanima multipleksorjema lahko število teh senzorskih uporov še 

povečamo. Za upravljanje multipleksorja ali kakšne druge namene vsebuje IC dva I/O 

priključka, ki lahko delujeta kot vhoda ali izhoda, odvisno od nastavitev v registrih.   

Kadar imamo več zaporedno vezanih čipov, le-ti delujejo sinhrono in opravijo meritve 

napetosti vseh celic v 13 ms. 

LTC6802-1 podpira pasivno izravnavo napetosti, a le na ukaz nadzorne (master) naprave.  

Tako za vsako celico vsebuje IC ţe vgrajen MOSFET tranzistor, ki vklaplja zunanji 

izravnalni upor, preko katerega se prazni posamezna celica. Lahko pa vgrajen MOSFET 

tranzistor uporabimo kot proţilno vezje za proţenje zunanjega MOSFET tranzistorja, če 

imamo opravka z večjimi tokovi. Čip ima vgrajen tudi tokovni generator za ugotavljanje 

prekinjene povezave med njim in akumulatorjem, kar nam olajša zaznavo napak.  
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Slika 4.2: Blokovna zgradba merilnega vezja LTC6802-1 

 

Za komunikacijo uporablja IC daisy chain SPI povezavo s frekvenco takta 1 Mhz.   

4.2 Naloga vezja je natančno merjenje napetosti  

Napetost je glavna merilna veličina, glede na katero BMS vezje izračunava stanje 

napolnjenosti in ostale parametre, naštete v poglavju o BMS.  Natančna meritev napetosti 

je poleg ostalih parametrov pot do točne ocene stanja napolnjenosti. Prav zaradi tega se 

proizvajalci trudijo izboljšati natančnost merjenja napetosti celic. Večja natančnost namreč 

zmanjšuje stroške akumulatorja, kar bo ponazoril spodnji primer. Običajni merilni 

pogrešek LTC6802-1 je pod 0.1 %, kar pomeni 4 mV v temperaturnem območju med 

-20 °C in 60 °C za 3,7 V celice. Graf merilnega pogreška v odvisnosti od temperature 

prikazuje slika 4.3.  



Izravnalnik napetosti Li-Po celic za električno vozilo  Stran 26 

 

Slika 4.3: Merilna napaka glede na temperaturo [8] 

 

Za dosego 15-letne ţivljenjske dobe smo omejeni na 40 % kapacitete celice pri enem 

polnjenju. Na ta način tudi zagotovimo, da je odvisnost napetosti glede na napolnjenost 

dokaj ravna in znaša 1.25 mV/%SOC. Merilna napaka 4 mV pomeni oceno SOC točno do 

3 %. BMS ne sme polniti celic na več kot 37 % (40 % - 3 %), če hočemo doseči 

garantirano ţivljenjsko dobo 15 let. Sedaj si zamislimo IC z natančnostjo 10 mV. V tem 

primeru se BMS lahko uporabi samo do 32 % (
mV 1,25

% 1
mV 10% 40 ). To na videz 

zanemarljivo zmanjšanje natančnosti da 14 % zmanjšanje kapacitete ali pa zahteva 14 % 

več baterij, kar doprinese vsaj 14 % večjo teţo, ceno in elektroniko za enak doseg kot pri 

vozilu z natančnejšim merjenjem napetosti. Akumulatorji predstavljajo enega izmed 

najdraţjih elementov pri električnem vozilu, zato so proizvajalci pozorni na vsako stotinko 

odstotka pri izboljšanju natančnosti. Prihranek pri 7000 € vrednem akumulatorju bi bil 

skoraj 1000 €, če bi se odločili za natančnejše BMS vezje iz zgornjega primera. [8]  

Slika 4.4 prikazuje primer odvisnosti cene akumulatorjev od merilne napake BMS vezja.  
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Slika 4.4: Cena akumulatorjev glede na merilno napako BMS vezja [8] 

4.3 Načini obratovanja LTC6802-1 

Integrirano vezje omogoča tri različna stanja delovanja: stanje pripravljenosti, način 

merjenja in monitorski način.  

Stanje pripravljenosti je stanje, v katerega preide IC po vklopu in je energijsko 

najvarčnejši način. Stanje na vhodu MMB pina mora biti na logični “1”, saj sicer vezje 

preide v monitorski način. Vsa notranja vezja, razen napetostnega regulatorja in serijske 

komunikacije, so izključena. Za izhod iz načina pripravljenosti moramo v registru preko 

komunikacije spremeniti CDC [2:0] bite.  

V način merjenja pridemo, kadar v načinu pripravljenosti spremenimo CDC bite, s 

katerimi nastavljamo reţim delovanja, na vrednost med 1 in 7. V načinu merjenja opravi 

IC meritev napetosti vseh celic in njihove vrednosti shrani v register. Poleg tega nam 

lahko na SDO pinu generira prekinitveni signal, kadar katera od celic preseţe zgornjo ali 

spodnjo mejo, ki jo nastavimo v konfiguracijskem registru z vrednostjo VUV in VOV. V 

flag registru (registru zastavic) nato vidimo, katera celica je presegla mejo in ali je 

presegla zgornjo ali spodnjo mejo. Oblika prekinitvenega signala je opisana v podpoglavju 
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Serijsko vodilo. Kadar imamo manj kot 12 celic, lahko maskiramo neuporabljene pine in s 

tem preprečimo javljanje alarmov za vrednosti UV in OV. Ko hočemo opraviti meritev 

napetosti celic, moramo poslati ukaz Start A/D Conversion and Poll Status. Meritev traja 

okrog 13 ms in ko je opravljena, nam vezje to javi preko spremembe stanja na SDO pinu. 

Če je bit CELL10 na 1, potem meri samo prvih 10 celic, v nasprotnem primeru pa vseh 12.  

Monitorski način dobimo, kadar na pin MMB pripeljemo logično 0. V tem načinu je 

izklopljena komunikacija, delujejo pa vsa ostala vezja. IC izmeri napetost in glede na 

meritev generira izhodni signal na SDO pinu glede na prekoračitev, ki je tovarniško 

vpisana v čipu. VUV in VOV vrednosti v registru sta ignorirani. Število celic, ki jih 

nadzoruje, nastavimo z logično kombinacijo na pinih WDTB, GPIO2 in GPIO1.   

4.4 Serijsko vodilo 

Fizični priklop 

LTC6802-1 vsebuje SPI kompatibilno serijsko vodilo. SPI je vmesnik za sinhroni serijski 

prenos podatkov med suţnji in gospodarjem. Posamezne naprave so med sabo povezane 

preko daisy chain SPI povezave. Takt za prenos podatkov določa gospodar vodila, ki je v 

našem primeru upravljalni procesor. Običajno je uporabljen 4-ţični način, ki ima naslednje 

priključke: SCK (ang. Serial clock), CS (ang. Chip select), SDI (ang. Serial data input) in 

SDO (Serial data output). V našem primeru ima vsak čip dva komunikacijska nivoja. 

Preko spodnjega porta komunicira z niţje leţečimi napravami v verigi oziroma z 

gospodarjem, če je prvi člen v verigi, preko zgornjega porta pa komunicira z višje leţečimi 

napravami. Spodnji komunikacijski port ima 4 priključke, in sicer: CSBI (ang. Chip Select 

Input), SDO (ang. Serial Data Output), SDI (ang. Serial Data Input) ter SCKI (ang. Serial 

Clock Input). Zgornji komunikacijski port vsebuje le 3 priključke, in sicer: CSBO (ang. 

Chip Select Output), SDOI (ang. Serial Data Input/Output) in SCKO (ang. Serial Clock 

Output). Poleg tega vsebuje IC še dva priključka, s katerima nastavljamo določene 

nastavitve komunikacije. To sta TOS (ang. Top of Stack), s katerim povemo napravi, da je 

prva v verigi, če ga postavimo na 1, in VMODE (ang. Voltage Mode Input), s katerim 

napravi določimo, ali komunicira v napetostnem reţimu ali v tokovnem. Prva naprava v 
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verigi z gospodarjem komunicira v napetostnem reţimu, medtem ko posamezne napreve 

med sabo komunicirajo v tokovnem reţimu. Zato moramo VMODE priključek pri prvi 

napravi v verigi postaviti na 1, da komunicira v napetostnem reţimu, medtem ko pri 

ostalih napravah, ki med seboj komunicirajo v tokovnem načinu, VMODE nastavimo na 0. 

Med posamezne naprave, ki komunicirajo v tokovnem načinu, moramo vstaviti diode za 

zaščito spodnjega porta višje leţeče naprave. Pri povezavi spodnje naprave z gospodarjem 

pa moramo na vodilo SDO priključiti pull-up upor, saj je SDO pin izhod z odprtim 

kolektorjem (ang. open drain).  

LTC6802-1 vsebuje tudi časovnega straţarja, ki je namenjen zaznavanju prekinjene 

povezave med gospodarjem in LTC6802-1. Časovni straţar krmili izhod z odprtim 

kolektorjem, ki ga potegne na logično 0, če na SCKI vhodu več kot 2,5 sekunde ni 

aktivnosti. Prav tako LTC6802-1 v tem trenutku resetira konfiguracijske bite na osnovne 

vrednosti, kar med drugim pomeni prehod v stanje pripravljenosti. WDTB priključek 

ostane nizek, dokler takt ne pride ponovno na SCKI, ko se WDTB ponovno postavi na 1, 

konfiguracijski biti pa ostanejo v osnovnem stanju. Konfiguracijske bite je treba ponovno 

sprogramirati, če hočemo prehod iz stanja pripravljenosti v stanje merjenja.  

Časovni straţar lahko izklopimo s postavitvijo WDTEN bita v konfiguracijskem registru 

na 0. V osnovi je WDTEN nastavljen na 1, kar pomeni, da je časovni straţar vklopljen. 

WDTB priključek je lahko tudi vhod, zato branje bita v registru ne odraţa stanja, ki smo 

ga vpisali, temveč stanje na pinu WDTB.    

 

Organizacija prenosa bitov in ukazi 

SPI povezava ima dva načina podajanja informacij o sistemu. Prvi je standardni 

podatkovni način, ki prenaša podatke v 8-bitnem načinu. Z njim lahko pišemo v registre, 

beremo iz njih ali pa pošiljamo ukaze za izvrševanje funkcij.  

Drugi način je robustnejši, a je uporaben le za prenos informacij velikosti enega bita. Na ta 

način nam IC sporoča, da je zaseden (npr. med A/D pretvorbo), da je kakšna celica 

presegla nastavljeno mejo ipd. Metodo imenujemo polling, ima pa dva načina, med 

katerima izbiramo z bitom LVLPL v konfiguracijskem registru. Prvi način se imenuje 
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toggle polling, pri katerem je na izhodu pravokotni signal s frekvenco 1 kHz, kadar je 

naprava zaposlena oz. izraţa prekinitev. V nasprotnem primeru, tj., kadar je nezasedena, je 

na izhodu logična 0. Drugi način je t. i. level polling, pri katerem se stanje prikazuje z 

nivoji. Kadar je naprava zasedena, je stanje 0, kadar pa je naprava prosta, je stanje 1.  

 

Delovanje podatkovne SPI povezave 

Prenos podatkov iz vidika bitov: 

Vsak zlog (byte) je sestavljen iz 8 bitov. Pri pošiljanju zloga začnemo z MSB. Pri pisanju 

v čip je vrednost prestavljena v register ob pozitivni fronti SCKI, kar je prikazano na 

sliki 4.5. CSBI mora biti na nizkem nivoju ves čas sprejemanja podatkov.  

Pri oddajanju najprej postavimo CSBI na 0, da omogočimo sprejem podatkov v čip, nato 

pa  pošljemo ukaz ter takoj za njim še podatke. Ko z oddajanjem zaključimo, postavimo 

CSBI na 1 in s tem podatke prenesemo iz pomikalnega registra na svoje mesto. Slika 4.5 

prikazuje prenos bitov med pisanjem v LTC6802-1.  

 

Slika 4.5: Prenos podatkov (pisanje) [9] 

 

Podobno je pri branju. CSBI postavimo na 0 in začnemo z oddajo ukaza. Ko je ukaz 

poslan, začne suţenj glede na gospodarjev takt pošiljati podatke. Ko konča, moramo CSBI 

postaviti na 1. Prenos bitov med branjem iz LTC6802-1 prikazuje slika 4.6. 
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Slika 4.6: Prenos podatkov (branje)  [9] 

 

Podobno je pri sprejemanju podatkov z metodo Poll. Tudi tu moramo CSBI postaviti na 0 

in poslati ukaz, nato pa nam IC podaja zahtevano stanje z eno od Polling metod, dokler je 

CSBI postavljen na 0. Ko ga postavimo na 1, se javljanje konča. Podrobnosti prikazuje 

slika 4.7. 

 

Slika 4.7:  Prenos podatkov (Poll) [9] 

 

Za odkrivanje napak v komunikaciji pošlje čip na koncu vsake sekvence poslanih 

podatkov še en zlog s ciklično redundančno kodo (CRC). Zlog je označen s PEC, kar v 

angleščini pomeni Packet Error Code. Podatki se izračunajo po naslednjem polinomu: 

128 XXXCRC  (4.1) 
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Kadar imamo v verigo vezanih več čipov, sprejmejo ukaz vse naprave istočasno, kar 

pomeni, da tudi z njegovo izvedbo začnejo istočasno. Ko beremo iz čipa ali pišemo vanj, 

se pomikalni registri posameznih integriranih vezij navzven kaţejo kot en sam dolg 

pomikalni register. Tako najprej pošljemo ţeleni ukaz, ki ga vsi IC-ji sprejmejo istočasno, 

nato pa v primeru oddajanja podatkov premaknejo podatke v pomikalni register, kjer se 

začnejo podatki premikati proti gospodarju po taktu, ki ga podaja. Po vsakem nizu 

podatkov, katerega dolţina je odvisna od zahtevanih podatkov, se pošlje še PEC koda. 

Tako pri npr. treh zaporedno vezanih IC-jih lahko določimo, podatki katerega IC-ja niso 

pravilni.   

4.5 Ukazi in registri 

LTC6802-1 ima 5 registrov. Razlikujejo se glede na podatke, ki jih vsebujejo.  

– Konfiguracijski register je edini register, ki je dvosmeren in v katerega lahko tudi 

pišemo. Velik je 6 zlogov. V njem je prostor za vse nastavitve, s katerimi lahko 

uporabnik vpliva na delovanje vezja. To so CDC biti za izbiro frekvence merjenja 

A/D pretornika v načinu merjenja, biti za vklop izravnalnih stikal, biti za 

maskiranje neuporabljenih vhodov, nastavitev zgornje in spodnje meje, pri katerih 

alarmira uporabnika in drugo.  

– Register napetosti celic (CV register) je velik 18 zlogov in je namenjen zgolj 

branju. V njem je prostor za rezultate meritev napetosti vseh 12 celic. Ker je A/D 

pretvorba 12-bitna, to nanese 18 zlogov. Če izberemo 10-celični način merjenja, 

kjer merimo le prvih 10 celic, je CV register velik 15 zlogov.   

– Register zastavic (flag register) vsebuje po dve zastavici za vsako celico. Prva kaţe 

prenizko napetost posamezne celice (CxUV), druga pa previsoko napetost 

posamezne celice (CxOV). Meje nastavimo v CFG registru. Skupno to nanese tri 

zloge.    
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– Temperaturni register (TMP) je velik 5 zlogov. V njem so vrednosti meritev 

napetosti, ki odraţajo stanje dveh zunanjih temperaturnih vhodov in enega 

notranjega.  

– Packet error code register je velik le en zlog. V njem je zapisana koda za 

odkrivanje napak, ki se pošlje na koncu vsakega niza podatkov.  

Podrobnosti o registrih so podane v podatkovnem listu. [9] 

Tudi ukazov, s katerimi lahko poţenemo A/D pretvornik, beremo iz registrov in vanje 

pišemo itd., ne naštevam posebej, saj so opisani v zgoraj omenjenem podatkovnem 

listu. [9]  

4.6 Priključitev celic in izravnava napetosti celic 

LTC6802-1 ima za priključitev celic dve vrsti priključkov. Preko priključkov z oznako C 

(C1-C12) merimo napetosti akumulatorjev, preko priključkov z oznako S (S1-S12) pa 

lahko izravnavamo napetosti celic. IC ima namreč vgrajenih 12 N-kanalnih MOSFET 

tranzistorjev, preko katerih lahko praznimo akumulatorje, ko se med njimi pojavijo 

napetostne razlike. Če imamo majhen tok izravnave (manjši od 200 mA), lahko uporabimo 

notranji MOSFET tranzistor, pri večjih tokovih pa moramo dodati zunanji tranzistor, saj bi 

gretje notranjega lahko privedlo do uničenja IC-ja. V ta namen ima IC na S priključkih ţe 

dodane notranje 10 k pull-up
6
 upore, ki jih uporabimo za vodenje zunanjega tranzistorja, 

ki mora biti P-kanalni MOSFET. V tem primeru je izravnalni tok pogojen le z izravnalnim 

uporom ter s tranzistorjem, ki ga moramo izbrati glede na naše zahteve. Priklop zunanjega 

tranzistorja prikazuje slika 4.8.  

 

                                                 
6
 Vezavo pull-up uporov prikazuje slika 4.2.  
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Slika 4.8: Priklop zunanjega izravnalnega  vezja za eno celico [9] 

 

Katera celica se pri izravnavi prazni in katera ne, določa gospodar preko SPI vodila. Vezje 

LTC6802-1 ima sicer vgrajeno strojno opremo za izvajanje izravnavanja celic, a nima 

vgrajene pripadajoče logike. Tako mora gospodar SPI vodila z vpisi v konfiguracijski 

register upravljati s tranzistorji. Vsak tranzistor ima v konfiguracijskem registru svoj bit, 

preko katerega ga odpremo oz. zapremo, s tem pa nadzorujemo praznjenje pri 

izravnavanju napolnjenosti. Za pravilno delovanje morajo biti na LTC6802-1 priklopljene 

vsaj štiri celice, da tudi v izpraznjenem stanju zagotavljajo napetost 10 V za njegovo 

napajanje. V primeru, ko imamo manj kot 12 celic, neuporabljene napetostne vhode z 

oznako C poveţemo na napajalno napetost.  

4.7 A/D pretvornik in vhodni filter 

Napetost v LTC6802-1 meri sigma-delta A/D pretvornik. Značilnost pretvornikov te vrste 

je večkratno vzorčenje merjene napetosti med posamezno pretvorbo in filtriranje ali 

povprečenje za izdelavo končne kode. V nasprotju z njim SAR pretvornik naredi en 

vzorec merjene napetosti in glede na njega naredi pretvorbo. Zato je za meritve v šumnem 

okolju bolj primeren delta-sigma A/D pretvornik. SAR pretvornik ima pogosto visoko 

frekvenco vzorčenja, zato je občutljiv na motnje vse do te frekvence. V tem primeru je 

moţno filtrirati vhod, a moramo filter v primeru multipleksiranega vhoda dati na vsak 

vhod. Nizkofrekvenčni filter ne more biti nameščen med multiplekser in ADC in doseči 

visoke vrednosti delovanja med multipleksiranimi vhodi. Druga posledica filtriranja SAR 
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ADC je, da kakršnokoli zmanjševanje šuma, pridobljeno s filtriranjem vhoda, izniči 

prednost visoke vzorčne vrednosti, saj filter potrebuje veliko ciklov, da se ustali.  

Za dano vrednost lahko delta-sigma pretvornik doseţe odlično slabljenje šuma, medtem ko 

se popolnoma ustali v eni pretvorbi. Slabljenje šuma je posebej pomembno pri 

visokonapetostnih stikalih, pri katerih bo preklopni šum prisoten v meritvi. Prednost delta-

sigma pretvornikov je tudi odlično delovanje za enosmerne signale.   

Posamezna meritev je v LTC6802-1 sestavljena iz dveh delov. Integrirano vezje najprej 

poţene t. i. autozero funkcijo, med katero se A/D pretvornik umeri ter izniči morebitno 

offset napetost, in nato izvede samo meritev napetosti.  

Pretvornik vsebuje delta-sigma modulator drugega reda, ki mu sledi Sinc2 filter s končnim 

impulznim odzivom (FIR). Za večino aplikacij zadošča preprost 16 kHz enopolni filter, 

sestavljen iz 100-ohmskega upora in 0.1 uF kondenzatorja na vsakem vhodu. Te vrednosti 

komponent ne bodo poslabšale enosmerne natančnosti A/D pretvornika. LTC6802-1 

vsebuje delta-sigma modulator s frekvenco 512 kHz. To nakazuje na potrebo po 

nizkopasovnem filtru s slabljenjem pri 500 kHz.   

Zaporedno vezani upor je lahko vezan v vhodne veje brez dodatnega merilnega pogreška 

pod pogojem, da so uporabljena zunanja izravnalna FET stikala. Kondenzator je dodan 

med ţeleni vhod in povezavo V-, kar ustvarja RC filter, kot je prikazano na sliki 4.9. Pri 

uporabljenem notranjem  izravnalnem stikalu takega filtra ne moremo uporabiti.  

Na povezavo V- ne smemo dati nobenega upora, saj bi to pripeljalo do pomembne 

pretvorbene napake za celico 1.  

 

Slika 4.9: Zgradba vhodnega filtra 
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4.8 Preverjanje delovanja A/D pretvornika in povezave 

LTC6802-1 ima funkcijo preverjanja delovanja A/D pretvornika, s katero lahko posredno 

preverimo tudi SPI povezavo. Po zagonu varnostne funkcije na A/D pretvornik pripeljemo 

ustrezen signal, ki da na izhodu vrednosti 0x555 ali 0xAAA, odvisno od izbire. Te 

vrednosti se nato vpišejo v CELL register ali TEMP register, odvisno od zagnane funkcije. 

Če po zagnanem testu v registrih dobimo drugačne vrednosti, je delovanje A/D 

pretvornika napačno, ali pa je prišlo do napake v komunikaciji, kar pa lahko preverimo 

tudi z CRC kodo. Časovno traja test enako kot navadna A/D pretvorba.  

4.9 Merjenje temperature 

LTC6802-1 ima dva analogna vhoda, namenjena meritvi temperature. Priključka VTEMP1 

in VTEMP2 sta speljana na notranji 12-bitni A/D pretvornik, ki shrani rezultate za 

temperaturne sonde v temperaturni (TMP) register. Poleg tega vsebuje vezje tudi notranji 

senzor temperature, katerega vrednost lahko prav tako odčitamo v TMP registru. Z 

uporabo dveh splošno namenskih digitalnih vhodno-izhodnih priključkov (GPIO1 in 

GPIO2) lahko število tipal tudi povečamo. Vzamemo analogni multipleksor, ki ga 

krmilimo z GPIO1 in GPIO2, in tako povečamo število tipal do 8. Uporabimo pa lahko 

tudi diode, s katerimi sicer ne moremo meriti posameznih temperatur, lahko pa jih 

uporabimo za detekcijo vročih točk. Moţnosti priklopa temperaturnih sond prikazujeta 

slika 4.10 in slika 4.11. 
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Slika 4.10: Osnovna priključitev temperaturnih senzorjev na LTC6802-1 [9] 

  

 

 

Slika 4.11: Primer več temperaturnih tipal na en vhod [9] 

4.10 Odkrivanje prekinjenih povezav med merilnikom in akumulatorji 

LTC6802-1 vsebuje tudi 100 μA tokovni vir, ki omogoča detekcijo prekinjenih povezav 

med njim in akumulatorji. Njegovo notranjo vezavo prikazuje slika 4.12. Kadar nimamo 

zunanjega filtra, dobimo ob prekinjeni povezavi rezultat A/D pretorbe 0 V za sosednji 

celici. Po zagonu funkcije za odkrivanje prekinjenih povezav dobimo na spodnji celici še 

vedno pravi rezultat, medtem ko je na zgornji celici rezultat napetost obeh celic. Na ta 

način lahko z gotovostjo trdimo, da je dotična povezava prekinjena.  
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Slika 4.12: Zaznavanje prekinjene povezave brez vhodnega  RC filtra (a)  in z njim (b) [9] 

Če imamo vhodni RC filter, se postopek odkrivanja nekoliko spremeni. Napolnjen 

kondenzator drţi napetost, saj je vhodna upornost A/D pretvornika prevelika, da bi se hitro 

spraznil. Zato A/D pretvornik kljub prekinjeni povezavi izmeri napetost, ki je odraz 

napolnjenosti kondenzatorja. V tem primeru je najboljša metoda primerjava rezultatov 

meritev napetosti celic brez in s tokovnim generatorjem za odkrivanje prekinjenih 

povezav. Če je razlika večja od 0,2 V, je povezava prekinjena.  

4.11 Izbira zunanjega tranzistorja in izravnalnega upora 

Z zunanjim tranzistorjem vklapljamo in izklapljamo zunanje izravnalne upore, s katerimi 

praznimo prepolne celice. Pri izbiri praznilnega toka smo upoštevali predvsem čas 

izravnavanja ter količino oddane toplote, ki bi jo v določenem trenutku oddali upori. V 

primeru visokega toka bi bila izravnava hitro končana, a bi se pojavile teţave pri 

odvajanju porabljene toplote. V nasprotnem primeru pa bi izravnava trajala predolgo. 

Odločili smo se za tok 1 A. Pri napetosti celice 4 V to znese okoli 4 W oddane moči na 

eno celico. Ob predpostavki, da se Li-Po akumulatorji iste serije običajno ne razlikujejo za 

več kot 3 %, to pomeni čas izravnave pod tremi urami. Več o načinu izravnave piše v 

poglavju o izravnavi napolnjenosti.  

Uporabili smo izravnalne upore z upornostjo 4 Ω in maksimalno močjo 10 W. Posamezni 

upori se tudi brez dodatnega hlajenja grejejo v normalnih mejah, če pa bodo nameščeni 
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skupaj, bo potrebno namestiti dodatno hlajenje. Več o tem je zapisano v poglavju o 

testiranju.  

Za vklapljanje in izklapljanje izravnalnih uporov smo potrebovali P-MOSFET tranzistor. 

Poleg toka je bila pri izbiri pomembna tudi nizka krmilna napetost VGS, ki v primeru 

izravnave polne baterije znaša okoli 4 V. Ker smo dopustili moţnost spremembe 

algoritma, pri katerem bi lahko izravnavali napolnjenost tudi med polnjenjem oziroma 

praznjenjem, smo ţeleli napetost VGS manjšo od 3 V. Naslednji pomemben parameter je 

napetost VDS, ki naj bi znašala vsaj 20 V, da bi preprečili uničenje tranzistorja v primeru 

napetostnih konic. Tok preko tranzistorja bo sicer le 1 A, a smo ţeleli, da je dolgotrajni tok 

vsaj 6 A, oz. raje še večji pri VGS=3 V. Poleg tega smo ţeleli še ohišje, ki se normalno 

zaspajka, najraje SO-8.  

Po pregledu tranzistorjev, ki so primerni in dobavljivi v Sloveniji ter niso predragi, smo 

izbrali Si4435DDY proizvajalca Vishay. Tranzistor ima naslednje specifikacije:  

VDS=30 V, RDS(ON)=24 mΩ pri VGS=4,5 V, maksimalni trajni tok pa pri istem vzbujanju 

9,1 A. Ohišje ima SO-8. V našem primeru bi bilo na njem pribliţno 30 mW padca moči, 

kar je daleč pod mejnimi vrednostmi in pomeni, da se tranzistor ne segreva, saj je 

predimenzioniran za primer nadgraditve sistema z večjim izravnalnim tokom.  
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5 MIKROKRMILNIK TEXAS MSP430F169 

MSP430F169 je 16-bitni RISC mikrokrmilnik proizvajalca Texas Instruments. Ima 48 I/O 

priključkov in maksimalni takt 8 MHz. Deluje v napetostnem območju med 1,8 V in 

3,6 V, kjer v stanju pripravljenosti porabi 1,6 μA, v stanju delovanja pa do 500 μA, 

odvisno od napajalne napetosti in frekvence. Poleg teh dveh vsebuje še tri druge 

energijske načine delovanja. Mikrokrmilnik ima 16 registrov in 27 ukazov, vsebuje pa 

naslednje periferne naprave: 

– 60 kB FLASH pomnilnika, 

– 2 kB RAM pomnilnika, 

– 3-kanalni notranji DMA, 

– 12-bitni A/D pretvornik z notranjo referenco, 

– 12-bitni D/A pretvornik s sinhronizacijo, 

– dva 16-bitna časovnika, 

– dve serijski komunikacijski vodili, 

– analogni komparator in 

– časovnega straţarja. 

V našem primeru smo ţeleli mikrokrmilnik z nizko porabo, dvema komunikacijskima 

vodiloma (SPI+UART) ter dovolj velikim pomnilnikom za shranjevanje podatkov in 

programa.  

Naloga mikrokrmilnika je nadzor merilnega integriranega vezja LTC6802-1 preko SPI 

povezave. Mikrokrmilnik mu bo dajal ukaze za izvrševanje nalog ter bral in pisal v 

njegove registre. Glede na dobljene rezultate meritev, ki jih bo prebral iz registrov, se bo 

odločal o nadaljnjem poteku polnjenja in izravnavanja napolnjenosti. Mikrokrmilnik bo 
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osrednja naprava sistema in bo sprejemal odločitve ter jih preko SPI povezave pošiljal v 

LTC6802-1, ki bo le-te izvrševal. Drugo komunikacijsko vodilo (UART) bomo uporabili 

za povezavo z glavnim računalnikom BMS sistema, preko katerega bomo pošiljali meritve 

do njega, da jih bo lahko uporabil pri računanju ostalih parametrov BMS sistema
7
.  

5.1 Generator takta za program in periferijo 

Takt za delovanje programa in periferije je dajal 8 MHz kvarčni oscilator. Le-ta je 

poganjal tudi obe serijski vodili ter 16-bitni časovnik. Program vedno poganja glavni 

sistemski takt (urin signal) (Main system Clock, MCLK). V našem primeru je le-ta deljen 

z dva, glede na kvarčni takt, in ima vrednost 4 MHz.  

Pomoţni takt (Auxiliary Clock, ACLK) je uporabljen za dajanje takta 16-bitnemu 

časovniku, ki daje takt za prekinitve, ter obema komunikacijskima vodiloma. Pomoţni takt  

ni deljen in ima frekvenco 8 MHz. Blokovni diagram prikazuje slika 5.1.  

 

Slika 5.1: Blokovni diagram generatorja takta [10] 

                                                 
7
 Glej poglavje o baterijskem nadzornem sistemu. 
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5.2 Serijsko vodilo USART 1 (SPI način) 

Serijsko periferno vodilo (SPI) je sinhrona vhodno/izhodna enota, ki jo običajno 

uporabljamo za prenos podatkov med mikrokrmilnikom in zunanjimi perifernimi 

napravami. SPI omogoča komunikacijo v obliki gospodar/suţenj (Master/Slave). V našem 

primeru je mikrokrmilnik MSP430F169 gospodar vodila, suţenj pa je LTC6802-1, ki 

opravlja meritve napetosti posameznih celic. Ker ima mikrokrmilnik dve komunikacijski 

vodili, smo se odločili, da USART 0 namenimo za povezavo mikrokrmilnika z glavnim 

mikrokrmilnikom BMS vezja, USART 1 pa smo namenili za povezavo z vezjem 

LTC6802-1 in bo opisan v tem poglavju.   

 

 

Slika 5.2: Princip delovanja SPI povezave [15] 

 

Gospodar ima nadzor nad uro vodila. Prenos vedno poteka v obe strani, saj takt pomika 

pomikalna registra
8
. Glede na to so moţni trije načini komunikacije: 

– gospodar pošlje koristne podatke, suţenj pošlje koristne podatke, 

– gospodar pošlje koristne podatke, suţenj pošlje nekoristne podatke, 

– gospodar pošlje nekoristne podatke, suţenj pošlje koristne podatke. 

                                                 
8
 Tako sprejemna kot oddajna stran imata vsaka svoj pomikalni register, kamor vpišemo podatke, ki se 

potem pomikajo proti naslovniku glede na takt. Povezavo med njima prikazuje slika 5.2. 
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Pri programiranju moramo paziti predvsem na zadnji način. Suţenj namreč ne začne 

oddajati podatkov, dokler ne dobi takta, ki pa ga lahko sproţimo le tako, da začne 

gospodar oddajati podatke. Gospodar mora torej med sprejemom podatkov pošiljati 

nekoristne podatke, da dobimo ţeljene podatke iz suţnja.  

Kot je bilo omenjeno ţe v prejšnjem poglavju, daje urin signal za prenos podatkov 

pomoţni takt (ACLK), ki ima frekvenco 8 MHz. Le-to z vgrajenima števcema U1BR0 in 

U1BR1 delimo z 8, da dobimo potreben takt frekvence 1 MHz.  

 

Slika 5.3: Blokovni diagram SPI vmesnika v mikrokrmilniku [10] 

 

SPI vmesnik v mikrokrmilniku omogoča štiri različne načine proţenja in polaritete urinega 

signala. Običajno se to nastavi z bitoma CPOL (ang. Clock Polarity) in CPHA (ang. Clock 

Phase). LTC6802-1, s katerim komuniciramo, deluje v načinu CPOL=1 in CPHA=1, kar 

moramo nastaviti tudi v gospodarju, da povezava pravilno steče. Moţne nastavitve in 

ustrezne prehode prikazuje slika 5.4. 
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Z nastavitvijo CPOL nastavimo polariteto takta. Če je CPOL=1, takt čaka v visokem 

stanju. Podatki se začnejo prenašati, ko spustimo linijo SS iz logične „1“ na logično „0“. Z 

bitom CPHA nastavimo fazni zamik takta. Če je CPOL=1 in CPHA=1, beremo podatke ob 

zadnji, dvigajoči se fronti (turkizna barva na spodnjem grafu) in spreminjamo ob prvi, 

padajoči fronti (rdeča barva na spodnjem grafu). Odziv za različne nastavitve prikazuje 

slika 5.4.  

 

Slika 5.4: Časovni potek SPI povezave glede na spreminjanje CPOL in CPHA [15] 

 

Poimenovanje bitov pri uporabljenem Texasovem mikrokrmilniku je drugačno od 

standarda, ki smo ga opisali v zgornjih vrsticah. 

Z bitom CKPL označujemo polariteto takta (CPOL), ki ga moramo nastaviti na 1. Z bitom 

CKPH označujemo fazni zamik takta (CPHA), vendar je pri njem treba paziti, saj je 

negiran glede na standardno oznako CPHA. Tako moramo za nastavitev CPOL=1 in 

CPHA=1, ki jo določa suţenj (LTC6802-1) v mikrokrmilniku, nastaviti bita CKPH=0 in 

CKPL=1. Ostale moţnosti so prikazane na sliki 5.5. 
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Slika 5.5: Časovni potek povezave glede na nastavitev bitov CKPH in CKPL v mikrokrmilniku [10] 

 

Ista periferija omogoča UART, SPI in I
2
C protokol. Z bitoma SYNC=1 in I2C=0 izberemo 

sinhroni SPI prenos. Poleg tega moramo nastaviti še vir takta za SPI vmesnik in delilnik. 

Vir nastavimo z nastavitvijo bitov SSEL0=1 in SSEL1=0, kar pomeni izbiro pomoţnega 

vira (ACLK). Mikrokrmilnik dobiva takt za svoje delovanje iz kvarčnega oscilatorja s 

frekvenco 8 MHz, kar pomeni, da ga je potrebno deliti z 8, da dobimo 1 MHz. Nazivni 

takt suţnja je namreč 1 MHz. To napravimo z registrom U1BR0, v katerega vpišemo št. 8, 

kar določa količnik deljenja. Nastaviti moramo še 8-bitni način komunikacije, kar storimo 

z bitom CHAR. Način, da mikrokrmilnik deluje kot gospodar, nastavimo z bitom MM.  

5.3 Serijsko vodilo USART 0 (UART način) 

Serijsko vodilo USART 0 smo nastavili v način delovanja UART in preko njega 

komunicirali z računalnikom, pozneje pa bo ista povezava uporabljena za komunikacijo z 

elektronsko nadzorno enoto akumulatorjev. Komunikacija je enosmerna in poteka od 

mikrokrmilnika k računalniku.  

Takt komunikacijskemu vodilu daje pomoţni vir takta (ACLK) s frekvenco 8 MHz, ki jo 

delimo z UBR00 in UBR10, da dobimo takt frekvence 9600 Hz, kar pomeni prenos s 

hitrostjo 9600 b/s. V primeru, da se bo kdaj prenašalo večje število podatkov, se lahko ta 

hitrost še poveča, a za zdaj te potrebe ni bilo.  



Izravnalnik napetosti Li-Po celic za električno vozilo  Stran 46 

Uporabili smo 8-bitni prenos podatkov z enim startnim bitom in enim stop bitom ter brez 

paritetnega bita. Zgradbo enega paketa podatkov prikazuje slika 5.6. 

 

Slika 5.6: Zgradba podatkovnega paketa UART povezave [10] 

5.4 Časovnik A 

Časovnik A smo uporabili za sinhrono proţenje prekinitev programa, da je le-ta meritve 

izvajal in pošiljal v enakih časovnih intervalih. Koda v programu se lahko izvaja različno 

dolgo, zato na ta način zagotovino periodičnost delovanja programov. Pri izravnavi sami 

enako dolgi časovni intervali trajanja programa sicer niso nujni, so pa zaţeljeni pri 

pošiljanju podatkov, saj na ta način lahko določimo trajanje posameznega cikla polnjenja. 

V primeru počasnih sprememb (kar polnjenje akumulatorjev zagotovo je) lahko med 

posameznimi meritvami izklopimo delovanje mikrokrmilnika in s tem zmanjšamo porabo. 

Ponovni vklop nam zagotovi časovnik s svojo prekinitvijo.  

Časovnik smo nastavili na štetje navzgor. Ob prehodu vrednosti iz maksimalne na 0 se 

izvede prekinitev, števec pa nemoteno šteje naprej. Kadar ţelimo nastaviti točno določen 

časovni interval, moramo v prekinitvi nastaviti začetno vrednost števca. Primer štetja je 

podan na sliki 5.7.  

 

Slika 5.7: Primer štetja števca A [10] 
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6 ZGRAJENI MODUL 

6.1 Opis sistema 

Zgrajeni sistem vsebuje 30 Li-Po celic, ki so opisane v poglavju o akumulatorjih. 

Polnjenje in praznjenje le-teh nadzorujemo s tremi, med seboj povezanimi vezji, katerih 

srce je merilno integrirano vezje  LTC6802-1. Ta vezja upravljamo preko SPI povezave z 

mikrokrmilnikom MSP430F169, ki je preko druge, UART povezave, povezan z 

elektronsko nadzorno enoto. Poleg tega je MSP430F169 z elektronsko enoto povezan tudi 

preko štirih digitalnih vhodno/izhodnih linij, s katerimi zagotavljamo dodatno varnost v 

primeru prekinitve UART povezave. Blokovni diagram celotnega vezja prikazuje 

slika 6.1. V nadaljnjem besedilu bodo moduli oštevilčeni, kot je vidno na blokovnem 

diagramu. Modul z oznako 1/3 bo poimenovan kot prvi modul v verigi, medtem ko bo 

modul, ki je označen s 3/3, označen kot zadnji v verigi.   
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Slika 6.1: Blokovni diagram celotnega vezja 

6.2 Mehanska pritrditev modula 

Posamezno integrirano vezje LTC6802-1 omogoča merjenje napetosti 12 celic. Poleg tega 

ima dodano tudi moţnost merjenja le prvih 10 celic, za katero smo se tudi odločili. Na ta 

način smo si poenostavili konstrukcijo modula. Načrtali smo le enega in ga nato naredili v 

treh primerkih, ki smo jih povezali med seboj. Pri njegovem konstruiranju smo bili 

omejeni z velikostjo modulov, saj bodo le-ti nameščeni nad akumulatorjem. Velikost 

modula je 203 mm x 100 mm, kar je tudi njegova največja dopustna velikost. Na eni strani 

je pritisnjen v utor v ohišju, na drugi strani pa privit na pole celic, kot to prikazuje 

slika 6.2. Vijaki, ki povezujejo modul in akumulator, so hkrati nosilci za modul in opora 

za akumulatorske priključke. Le-ti so iz milimetrske pločevine in bi se lahko v primeru, da 

jih ne bi pritrdili, premikali. Razen za mehansko oporo povezava z vijaki sluţi tudi za 

električno povezavo priključkov celic in modula. Tako se izognemo polovici vodnikov, ki 

jih povezujejo. Med testiranjem je bilo ugotovljeno, da je zamisel dobra, saj je bil na še 
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tako kratkem tokovodniku majhen padec napetosti, ki je vplival na meritve. Več o tem je 

zapisano v poglavju o testiranju.  

 

 

Slika 6.2: Pritrditev tiskanine na akumulatorje 

 

Med priključke akumulatorja in modul so vstavljeni 5 mm distančniki, ki drţijo modul v 

zraku, da kovinski priključki akumulatorja ne naredijo kratkega stika med povezavami na 

njegovi spodnji strani. Da se modul lepo prilega akumulatorskim priključkom, se je bilo 

pri konstruiranju treba natančno drţati mer ohišja in posameznih akumulatorskih celic. 

Modul bi lahko zgradili tako, da bi se prilegal vsem priključkom akumulatorja. Na ta način 

bi se popolnoma izognili ţičnim povezavam, a bi s tem postala montaţa modula na 

akumulatorje zahtevnejša. Poleg tega je predvidena izgradnja dodatnega analognega 

zaščitnega vezja, ki bo ščitilo akumulator pred prekomernim napolnjenjem in 

prekomernim izpraznjenjem, če bi prišlo do kakršnekoli napake v delovanju zgrajenega 

sistema. To zaščitno vezje bo predvidoma nameščeno na drugo polovico priključkov, za 

električni stik z ţe uporabljenimi priključki pa se bo delno prekrivalo tudi z modulom, ki 

smo ga zgradili.  
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Slika 6.3: Povezava akumulatorjev s tiskanino 

 

S pritrditvijo modula na akumulator avtomatsko poveţemo vse povezave, ki so na sliki 6.3 

označene z modro barvo. Vse rdeče obarvane povezave moramo potegniti z vodniki in jih 

prispajkati na mesta, kot je razvidno s slike.     

Slika 6.4 prikazuje vseh 30 celic v ohišju s tremi montiranimi moduli, ki opravljajo 

meritve.  
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Slika 6.4: Vsi akumulatorji z dodanimi tiskaninami v ohišju  

6.3 Opis zgrajenega modula 

Izdelana tiskanina je dvostranska in je prikazana na sliki 6.5. Na spodnji strani tiskanine, 

ki ni vidna na sliki, so le povezave, SMD predupori za LED diode, ki na zgornji strani 

levo od izravnalnih uporov signalizirajo praznjenje celic, ter SMD tranzistorji 

Si4435DDY, ki vklapljajo upore za izravnavo celic.   

Na zgornji strani na skrajni levi najdemo 10 SMD LED diod, ki ponazarjajo praznjenje 

celic. Vsaka celica ima svojo svetlečo diodo in kadar le-ta sveti, se celica prazni preko 

izravnalnega upora. Na izravnalne upore smo dali hladilno rebro, ki jih hladi. Izravnalni 

upori so poravnani in prispajkani tako, da se čim bolje prilegajo hladilnemu rebru, ki je 

nameščeno na 10 mm distančniku. Desno od uporov vidimo kopico lukenj, katerih namen 

je opisan v nadaljevanju.    
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Slika 6.5: Prikaz povezav izdelanega modula z drugimi deli sistema 

 

CON1 je uporabljen izključno za povezavo z višje nivojskimi moduli in deluje vedno v 

tokovnem načinu. CON2 pa sluţi za povezavo z niţje nivojskimi moduli v primeru, da 

trenutni modul ni prvi v verigi, oziroma za povezavo z mikrokrmilnikom, če je modul prvi 

v verigi. Grafično povezovanje je razvidno iz slike 6.3. 

Pomen posameznih pinov na konektorjih prikazuje slika 6.6. 

Konektor CON1 ima aktivne le 3 pine, saj preko njega teče le povezava do višje nivojskih 

modulov.  

Konektor COM2, ki sluţi za dve različni vrsti povezave, ima več aktivnih pinov. Na pinu 

1 je masa, na pinu 2 pa stabilizirana napetost 3,3 V, ki jo lahko uporabimo za napajanje 

mikrokrmilnika
9
. Pin 3 na CON2 je povezan s pinom “časovni straţar” na LTC6802-1, ki 

                                                 
9
 Glej prilogo v podpoglavju 11.7 (Popravki na tiskaninah, ki smo jih izdelali pred testiranjem). 
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nam ponazarja prekinitev SPI povezave. Pin ima pull-up upor, kar pomeni, da je v 

normalnem stanju na logični 1, kadar pa pride do kakšne prekinitve in LTC6802-1 več kot 

2,5 sekunde ne dobi takta, se le-ta postavi na 0. Ostali štirje pini sluţijo za prenos 

podatkov.  

 

Slika 6.6: Razporeditev priključkov na konektorjih 

 

Malo pod konektorjem CON1 leţita dva preklopnika z imeni JP1 in JP2, kar lahko vidimo 

na sliki 6.7. 

Preklopnik JP1 je povezan s pinom TOS na LTC6802-1. S postavitvijo pina na 3 določimo 

vezju funkcijo zadnjega v verigi. To storimo tako, da damo preklopnik v spodnji poloţaj 

(poveţemo pina 2 in 3 na preklopniku) in tako pin TOS poveţemo z VREG. Ko modul ni 

zadnji v verigi, preklopnik prestavimo navzgor (poveţemo pina 1 in 2 na preklopniku) in 

tako pin TOS poveţemo z maso.  

S preklopnikom JP2 nastavljamo izbiro na vhodu VMODE. Spodnji modul komunicira z 

mikrokrmilnikom v napetostnem reţimu in v tem primeru moramo preklopiti v spodnji 

poloţaj (povezati pina 2 in 3 na preklopniku). Če modul ni prvi v verigi, moramo 

preklopnik nastaviti na zgornji poloţaj (povezati pina 1 in 2 na preklopniku) in tako 

omogočiti tokovno komunikacijo. Kadar nastavljamo spodnji modul, ki komunicira z 

mikrokrmilnikom, moramo prispajkati tudi pull-up upor R45
10

, ki ga v nasprotnem 

primeru ne smemo prispajkati.  

                                                 
10

 Upor R45 najdemo nad konektorjem CON2. 
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Na sliki 6.7 sta poleg preklopnikov označena še dva splošnonamenska vhodno/izhodna 

priključka (GPIO1 in GPIO2). Povezana sta direktno na integrirano vezje LTC6802-1. 

Uporabimo jih lahko kot vhoda ali izhoda, odvisno od potrebe. Glede na to je treba dodati 

še zunanje vezje, če je to potrebno. Podrobnosti so opisane v podatkovnem listu [9].  

Napetostni stabilizator, ki je namenjen napajanju mikrokrmilnika in je povezan z pinom 2 

na konektorju 2, je potrebno vstaviti le v prvi modul, ki je povezan z mikrokrmilnikom, 

ostali ga ne potrebujejo.  

 

 

Slika 6.7: Postavitev preklopnikov in splošnonamenskih vhodov/izhodov 
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7 OPIS PROGRAMA 

Naloga vezja in programa je izravnavanje napetosti celic in njihova zaščita pred previsoko 

in prenizko napetostjo. Pri pravilnem delovanju vseh delov sistema napetost posamezne 

celice ne more priti v rdeče področje grafa na sliki 7.1. Če doseţe katera od celic 

previsoko napetost, se mora polnilec izklopiti. Breme se mora izklopiti, če doseţe kakšna 

celica prenizko napetost. Kadar sistem deluje brez napak, se napetost posamezne celice 

giblje med Umin in Umax. 

Napolnjenost se izravna na koncu polnjenja, ko prva celica doseţe maksimalno vrednost. 

Izravnavamo po algoritmu z enkratnim praznjenjem, ki je opisan v poglavju o 

izravnavanju napolnjenosti. To pomeni, da vse celice izpraznimo do napolnjenosti najbolj 

prazne celice, ter jih potem ponovno napolnimo. Za dobro delovanje programa si moramo 

postaviti histerezo, ki jo določata meji Umax_zg in Umax_sp. Histerezo potrebujemo zaradi 

različnih notranjih upornosti celic in merilnega pogreška merilnega vezja. Ko so vse 

napetosti celic znotraj histereze, je polnjenje oz. izravnavanje napolnjenosti končano. Če 

histereze ne bi imeli, bi dobili nestabilen sistem, kar bi pomenilo, da se izravnavanje ne bi 

nikoli končalo.  



Izravnalnik napetosti Li-Po celic za električno vozilo  Stran 56 

t

U 
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Celica 3

Umax_zg

Umax_sp

Celica 2

Previsoka napetost-izklop

Umax_izk

Umin_izk
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1 2 3 4

1-Polnjenje
2-Praznjenje
3-Polnjenje
4-Stanje pripravljenosti

 

Slika 7.1: Primer časovnega diagrama za uporabljen algoritem 

 

Jedro programa se ves čas vrti v zanki in ugotavlja, kolikšne so napetosti celic. Konstanten 

časovni korak zagotavlja časovnik, ki skrbi, da se zanka ponovi vedno ob istem času. 

Odvisna je od nastavitev časovnika in števca v programu. Če je kakšna celica dosegla 

previsoko ali prenizko napetost, se mora izklopiti, kar je ţe opisano zgoraj. Če so vse 

napetosti v dovoljenih mejah, je omogočeno polnjenje, če pa kakšna doseţe maksimalno 

dovoljeno napetost, program preveri, ali so vse napetosti znotraj histereze. Če so, je 

polnjenje zaključeno, če pa sistem ni izravnan, se prične izravnava. Blokovni potek 

celotnega programa in podprograma izravnave prikazuje slika 7.2. 

Program za mikrokrmilnik je napisan v programskem jeziku C.  
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Start

U_celice>U_max_izk.?

DA

Start

Poisci najbolj prazno celico

Sprazni vse celice do napolnjenosti 

najbolj prazne

Start

Polni vse celice, dokler prva ne 

doseze Umax 

Vse napetosti

znotraj histereze?

NE

DA

Izhod

NE

U_celice<U_min_izk.?
DA

NE

U_celice>U_max.?

DA

NE

Polnjenje z velikim tokom

Napaka, konec polnjenja

Napaka, konec praznjenja

Napetosti znotraj histereze?

Izravnava napolnjenosti

DA

NE

 

Slika 7.2: Blokovni potek celotnega programa (levo) in izravnavanja napolnjenosti (desno) 
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8 TESTIRANJE IN REZULTATI 

8.1 Strojna oprema pri testiranju 

V začetni fazi testiranja je bilo predvideno ohišje še v izdelavi, zato smo meritve opravili 

na improviziranem sistemu, ki je imel enako funkcionalno delovanje, kot ga bo imel 

končni sistem. Testirali smo samo s paketom desetih celic in enim merilnim modulom. 

Celice smo pustili kar v embalaţi, v kateri so bile dobavljene, ter jih med seboj povezali z 

vodniki. Tako smo zagotovili fizično stabilnost, saj je velikost embalaţe prilagojena 

velikosti celic, hkrati pa preprečili moţnost nenačrtovanega električnega stika.  

Medsebojno povezavo akumulatorjev ter njihovo embalaţo prikazuje slika 8.1. 

  

 

Slika 8.1: Akumulatorji v embalaži ter njihova medsebojna povezava med testiranjem 

 

Napajanje smo zagotovili s 60 V usmernikom. Da bi dobili tokovni generator, smo pred 

akumulator vezali močnostni predupor, ki je omejeval tok. Pravzaprav smo uporabili dva 

predupora, saj smo imeli dve stopnji polnilnega toka. Prva je znašala 5 A in druga 1 A. S 
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tem smo simulirali dejansko stanje polnjenja, ko bo maksimalni tok 70 A in mali tok po 

koncu izravnave okrog 5 A. Za preklope smo uporabili dva releja. Če vklopimo rele K1, 

začne teči mali tok, če pa vklopimo še K2, premostimo upor R4 in steče tok, ki ga omejuje 

le R3, kar je prikazano na spodnji shemi. Podatke o napetostih na celicah in vklopljenosti 

močnostnih tranzistorjev smo sproti preko serijske komunikacije (COM porta) pošiljali na 

računalnik, kjer smo jih shranjevali in pozneje obdelali z orodjem Microsoft Office Excell.  

 

 

Slika 8.2: Električna shema opreme za testiranje 

 

Na začetku testiranja smo dobivali navidezno nepravilne rezultate. Celica V1 je imela 

manjšo notrajno upornost kot ostale celice. Po analizi smo ugotovili, da nam preglavice 

povzročajo povezave med celicami, čeprav so bile dolge le kakšnih 25 cm. Celica V1 je 

bila brez te povezave, kar se je odraţalo na rezultatih. Povezave so se izkazovale kot 

povečana notranja upornost celic, kar smo na sliki 8.3 prikazali kot upornosti Rv 

(upornosti vodnikov). Ob polnjenju je skozi povezave (upore) tekel tok, ki je na njih 

povzročil padec napetosti. To se je pri meritvah opazilo kot malo odstopanje napetosti 

glede na rezultate, izmerjene z drugim merilnim inštrumentom. Poleg tega je na začetku 

polnjenja napetost na celici V1 zrasla manj kot napetosti na ostalih celicah.  
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Slika 8.3: Vezava celic brez dodanega vodnika 

 

Teţavo smo delno rešili tako, da smo dodali še en vodnik za zadnjo celico ter s tem 

povečali upornost vezja. Na kontaktih vseh celic so bili tako ustvarjeni enaki pogoji. 

Dodani vodnik lahko vidimo na sliki 8.4. Z debelejšimi vodniki bi lahko še izboljšali 

rezultate, a se za ukrep nismo odločili, saj v končni fazi teh povezav ne bo. Ko bo sistem 

zmontiran v ohišju, bodo namreč priključki celic z vijaki direktno spojeni, kar pomeni, da 

teh padcev napetosti ne bo.  

Pri polnilnem toku 4 A je bil skupen padec napetosti notranje upornosti in povezave med 

celicami 20 mV, kar pomeni upornost pribliţno 5 mΩ. Meritve so pokazale, da je upornost 

vodnika, ki povezuje sosednje celice, pribliţno 4 mΩ ter notranja upornost posamezne 

celice 1 mΩ.  

 

Slika 8.4: Povezava celic z dodanim vodnikom 

 

Poleg tega smo opazovali tudi segrevanje močnostnih uporov in ugotovili, da brez 

dodatnega hlajenja ne bo šlo. Tiskanina ima predviden prostor za pritrditev hladilnega 

telesa, a smo med testi vseeno poskusili prazniti celice brez njega. Izkazalo se je, da je 
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potrebno 36 W energije, ki je porabljena na devetih uporih
11

, vseeno odvajati preko 

hladilnega telesa, saj površina uporov, ki so zmontirani tesno skupaj, ni dovolj velika, da 

bi se hladili samostojno. Ob dodanem hladilnem telesu, ki je bilo predvideno ţe ob 

načrtovanju tiskanine, se stanje normalizira, če pa bi se kasneje izkazala potreba po še 

dodatnem hlajenju, se lahko doda še ventilator, a to verjetno ne bo potrebno. Slika 8.5 

prikazuje izgled celotnega sistema med testiranjem.   

 

 

Slika 8.5: Uporabljena oprema med testiranjem 

 

Integrirano vezje LTC6802-1 v normalnem načinu merjenja izmenično izklaplja 

izravnalne upore. Tako npr. ob meritvi na celici 4 izklopi izravnalne upore za celico 3, 4 in 

5. Slika 8.6 prikazuje delovanje prvega in drugega tranzistorja, slika 8.7 pa prikazuje 

izklapljanje tranzistorja ter napetost na izravnalnem uporu za celico 1. Napetost na 

izravnalnem uporu je na tej sliki prikazana z rdečo, signal za vklop tranzistorja pa z modro 

barvo. Iz slike 8.6 vidimo, da je izklop polnjenja za celico 1 krajši kot izklop polnjenja za 

                                                 
11

 Naenkrat je vklopljenih največ devet praznilnih uporov, kajti najbolj prazne celice ne praznimo.  
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celico 2. To se zgodi, ker celica 1 nima niţje leţeče celice, med katero bi morala izklopiti 

polnjenje. Na slikah tudi vidimo kratkotrajne pulze, ki se pojavljajo med izklopljenim 

praznjenjem. Ti nastanejo, ko A/D pretvornik preklopi merjenje napetosti iz ene celice na 

drugo. Poleg tega med vsako meritvijo nastane še dodaten pulz, ki nastane ob prehodu 

A/D pretvornika iz načina autozero v način merjenja.  

Program se je v času tega posnetka izvajal v zanki in meril napetosti celic. Iz slike 8.7 je 

razvidno, da traja meritev napetosti desetih celic pribliţno 11 ms, vsak upor pa je medtem 

izključen za 2 ms. Če bi meritve izvajali neprekinjeno, bi bil upor izključen okoli 20 % 

vsega časa, naš algoritem pa se ponovi le vsake pol sekunde, pri čemer sta 2 ms skoraj 

zanemarljivi.  

 

 

Slika 8.6: Krmilni signal izravnalnega tranzistorja za celico 1 in celico 2 
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Slika 8.7: Izklop izravnalnega upora med meritvijo 

 

8.2 Rezultati 

Mikrokrmilnik je vsake pol sekunde preko serijske povezave (UART) na računalnikov 

COM-port pošiljal podatke o trenutnih napetostih in vklopljenosti izravnalnih uporov. 

Podatke je terminal na računalniku avtomatsko shranjeval, po končani meritvi pa smo jih 

obdelali v orodju Microsoft Office Excell. Celice smo pred meritvijo namenoma izpraznili 

na različne vrednosti.  

Slika 8.8 prikazuje potek napetosti meritev v enem ciklu. Sistem najprej polni 

akumulatorje, dokler ena celica ne preseţe napetosti 3984 mV. Tedaj se začne izravnava, 

ki vse celice izprazni na enako vrednost, tj. vrednost napolnjenosti najbolj prazne celice. 

Zopet sledi polnjenje do nastavljene meje in nato stanje pripravljenosti, če so vse napetosti 

znotraj histereze. Dobljeni graf je pričakovan, na prvi pogled motita le dve odstopanji, ki 

pa sta razloţljivi.  

Prvo je velik skok napetosti ob prehodu iz izravnavanja v ponovno polnjenje celic. Skok 

pravzaprav ni tako velik, napetosti se dvignejo za pribliţno 24 mV ob polnilnem toku 

4,5A. Vzrok je ţe opisana upornost vodnikov, ki povezujejo celice med seboj.  
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Drugo, malce nepričakovano, a prav tako povsem razumljivo odstopanje je povišan šum v 

območju polnjenja. Vzrok je napetost na izhodu usmernika, ki je ob tej obremenitvi malo 

slabše glajena. Ob zmanjšanem polnilnem toku šum izgine. Vrednost šuma pri polnjenju s 

4,5 A je pribliţno 10 mV, kar je razvidno iz spodnje slike. Pojavi, povezani s šumom, so 

dodatno razloţeni na koncu poglavja.  

 

 

Slika 8.8: Potek napetosti vseh celic med meritvijo 

 

Slika 8.8 sicer prikazuje delovanje izravnalnika, a je na njej teţko razbrati podrobnosti o 

polnjenju oz. praznjenju posameznih celic. Na sliki 8.9, kjer sta prikazani le dve krivulji, 

se to lepše vidi. Krivulja rdeče barve prikazuje napetost najbolj polne celice, medtem ko 

modra prikazuje napetost najbolj prazne celice pred izravnavo. Iz grafa je razvidno 

padanje napetosti celice V5, ki jo praznimo. Napetost celice 10, ki je med izravnavanjem 

ne praznimo, ohranja svojo vrednost v območju enega bita A/D pretvornika, kar potrjuje 

preciznost merilnega vezja LTC6802-1 in tudi celega sistema.   
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Po izravnavi sta prikazani napetosti izravnani na točnost dveh bitov, kar znaša 3 mV.  To 

se najlepše vidi na koncu grafa, ki prikazuje napetosti, ko izravnalnik preide v stanje 

pripravljenosti. Med polnjenjem sta napetosti celic ţe izravnani, a je šum usmernika 

prevelik za točno določitev.  

 

 

Slika 8.9: Potek napetosti dveh najbolj različno napolnjenih celic. 

 

Izvršilno nalogo pri izravnavanju imajo upori, ki praznijo akumulatorje. Slika 8.10 

prikazuje poleg napetosti treh celic še vklopljenost dveh izravnalnih uporov, tretji, ki 

pripada najbolj prazni celici, pa je ves čas izklopljen, zato ni prikazan. Pri izravnavi se 

napetost celice 1 (krivulja modre barve) izravna pred napetostjo celice 5 (krivulja zelene 

barve), zato se tudi izravnalni upor 1 prej ugasne. Dejansko upora ne izklopimo hipoma, 

temveč ga izmenično vklapljamo in izklapljamo. Razlog za te oscilacije so notranje 

upornosti akumulatorjev ter upornosti vodnikov med njimi. Z malimi popravki algoritma 

programa bi lahko to prehodno obdobje omilili, a bi se s tem poslabšala končna kvaliteta 
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izravnave. Celica 5 je bila na začetku izravnave bolj napolnjena, zato se izravna konča 

pozneje, kar se tudi lepo vidi. Krivulja rumene barve, ki prikazuje delovanje izravnalnega 

upora 5, pove, da je le-ta vklopljen s polno močjo skoraj do konca izravnave, pribliţno 

dvakrat dlje kot upor 1.  

 

Slika 8.10: Napetosti treh celic in vklopljenost izravnalnih uporov 

 

Kot je bilo ţe omenjeno, se nam je ob večjih polnilnih tokovih pojavila valovitost na 

izhodni napetosti usmernika, ki jo lahko vidimo na sliki 8.11. Na njej vidimo le njeno 

izmenično komponento, ki znaša okrog 5 Vpp. Frekvenca šuma 100 Hz potrdi domnevo, 

da je vir valovitosti slabo glajen polnovalni usmernik. Valovitost je pripeta enosmerni 

napetosti 60 V. Meritev je bila opravljena pri toku 4,5 A.  

Na sliki 8.12 je prikazan pripadajoči polnilni tok, iz katerega se da odčitati tudi njegovo 

relativno nihanje, saj je posnet v enosmernem merilnem načinu. Glede na prikazane 

podatke lahko ugotovimo, da je amplituda valovitosti kar 3 A.  
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Slika 8.11: Izmenična komponenta šuma usmerjene napajalne napetosti 

 

 

Slika 8.12: Nihanje polnilnega toka iz usmernika v DC načinu merjenja 

 

Vrnimo se nazaj k rezultatom meritev, ki jih je opravil naš modul. Na sliki 8.9 v območju 

polnjenja vidimo povečan šum. Če ga časovno raztegnemo, vidimo stanje, ki ga prikazuje 

slika 8.13. Čas med posameznimi vrhovi je pribliţno 15 s, kar je daleč od frekvence 
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valovanja usmernika, ki je 100 Hz. Očitno je, da je frekvenca valovanja usmernika skoraj 

natančen mnogokratnik frekvence merjenja. Ta splet okoliščin je povzročil, da je bila 

izmerjena frekvenca nihanja mnogo manjša, kot jo je v resnici povzročal napajalnik.  

 

Slika 8.13: Povečava valovitosti napetosti v območju polnjenja 

 

Po ugotovitvi vzroka smo čas pogostosti zajemanja podatkov malo zmanjšali in dobili 

rezultat, ki je prikazan na sliki 8.14. Sprememba programa šuma ni odpravila niti ga ni 

zmanjšala, smo pa z njo potrdili domneve o njegovem izvoru.  
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Slika 8.14: Valovitost napetosti ob polnjenju po spremembi časa zajemanja podatkov 

 

Pojavi se vprašanje, zakaj smo sploh vztrajali pri velikem toku
12

, če je bil usmernik pri 

njem neustrezno glajen. Razlogov je več. Glavni je, da smo imeli opravka z velikimi 

akumulatorji s kapaciteto 70 Ah. Če bi jih polnili z manjšimi tokovi (npr. 1 A), bi 

polnjenje trajalo zelo dolgo, kar pomeni, da bi tudi posamezne meritve, ki smo jih izvajali, 

trajale več ur. Poleg tega nam je valovanje polnilnega toka v sistem vneslo motnjo, za 

katero se je izkazalo, da na delovanje ni vplivala. Če bi uporabili izravnalni algoritem, ki 

izravnava napolnjenost med polnjenjnem, bi lahko prišlo do teţav, povezanih s to motnjo. 

Nadaljnjih raziskav na tem področju nismo izvajali, saj je bil naš namen le razjasniti 

meritve, ki smo jih dobili.  

                                                 
12

 Polnilni tok pravzaprav ni velik glede na kapaciteto akumulatorjev. Tok 5 A pri kapaciteti akumulatorjev 

70 Ah pomeni manj kot 1/10 maksimalnega polnilnega toka. Po drugi strani pa moramo upoštevati dokaj 

visoko skupno napetost desetih celic, ki znaša okrog 40 V. Zmnoţek polnilnega toka in skupne napetosti 

nam da potrebno moč napajalnika, ki bi v primeru maksimalnega polnilnega toka znašala več kW. To je 

razlog, da nismo uporabili večjega polnilnega toka. Poleg tega polnilni tok nima direktne povezave s 

kvaliteto izravnavanja, temveč vpliva le na pojave med polnjenjem.    
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9 SKLEP 

Izdelani izravnalnik napetosti Li-Po celic bo zaenkrat namenjen predvsem preizkušanju 

komponent električnega vozila, kasneje pa bo po potrebi vgrajen tudi v realno električno 

vozilo.  

Narejen je po meri in se prilega meram ohišja ter priključnim sponkam akumulatorjev, za 

katere je bil narejen. Tako smo z eno potezo dali modulu mehansko stabilnost ter ga 

električno povezali s sponkami akumulatorjev, na katere je pritrjen. Ţal to pomeni, da je 

tako zaradi mehanske kot tudi električne zgradbe omejen na uporabljene komponente.  

Delo je potekalo v dveh fazah. Prva je bila načrtovanje in izgradnja opisanega modula, v 

drugem delu pa smo pisali program za mikrokrmilnik, ki krmili polnjenje in izravnavanje 

akumulatorjev. Na področju modula večjih izboljšav ni mogoče narediti, moţne pa so 

izboljšave na algoritmu izravnavanja. V diplomskem delu je opisanih več moţnih 

algoritmov izravnavanja, implementiran pa je le eden, ki, kot kaţejo rezultati, zadovoljivo 

deluje. Po potrebi se lahko raziskave na tem področju še nadaljujejo. 

Poleg izravnavanja omogoča zgrajeni modul tudi prenos izmerjenih podatkov na 

elektronsko nadzorno enoto akumulatorjev. Izgradnja le-te ni bil cilj diplomskega dela, 

smo pa vseeno razmišljali o njenem delovanju, saj bodo zajeti podatki izravnalne enote 

osnova za delovanje nadzorne enote. Skupaj tvorita zaključen sistem upravljanja z 

akumulatorji in zagotavljata njihovo varno ter zanesljivo uporabo.  

Dobljeni rezultati delovanja izravnalnika, ki so prikazani v diplomski nalogi, so dobri in  

pričakovani. Meritve so pokazale, da implementirani algoritem sicer ni najhitrejši izmed 

moţnih, a kvalitativno dobro opravlja svojo nalogo. Po enem ciklu polnjenja in 

izravnavanja so napetosti celic izenačene in se razlikujejo za maksimalno 2 bita ločljivosti 

A/D pretvornika, kar znese 3 mV.   
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Poleg tega smo pri meritvah nenamenoma uporabili slabo glajeni usmernik, s katerim smo 

polnili akumulatorje. Večjih teţav zaradi tega nismo imeli, saj je uporabljeni algoritem 

takšen, da ga valovitost in natančnost nastavitve polnilnega toka ne ovirata pri delu. 

Izravnalnik namreč med izravnavanjem izklopi polnjenje, kar sicer podaljša proces 

polnjenja z izravnavanjem, a v takšnih primerih izboljša kvaliteto izravnavanja. V 

diplomskem delu je veliko besedila posvečenega prav tej valovitosti, ki nas je spremljala 

med meritvami, saj smo hoteli razjasniti dobljene rezultate.  

Če bi se odločili za način izravnavanja med polnjenjem, bi lahko imeli zaradi valovitosti 

teţave pri kvaliteti izravnavanja, a bi pridobili čas.  

Še enkrat je treba poudariti, da so vse meritve opravljene na improviziranem sistemu, ki je 

sicer imel enake funkcionalne lastnosti kot bodoči sistem, na katerem bo modul deloval. 

To pa ne pomeni, da se bo obnašal popolnoma enako. Namensko zgrajeni gradniki, ki 

bodo v končni fazi delovali z zgrajenim modulom, bodo bolje prilagojeni na pogoje dela in 

verjetno ne bodo povzročali teţav, s katerimi smo se ukvarjali med testiranjem. Hkrati pa 

se bodo zagotovo pojavile druge teţave, saj gre za realen sistem.  

Testiranja so tako potrdila dobro delovanje izravnalnika, na končnem sistemu, ki še ni 

zgrajen, pa bo vseeno potrebno narediti še kakšno meritev in po potrebi malo prilagoditi 

napisan program izravnavanja.   
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11 PRILOGE 

11.1 Električna shema izdelane tiskanine 
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11.2 Zgornja plast tiskanega vezja 13 

 

                                                 
13

 Tiskanina ni v merilu.  
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11.3 Razporeditev elementov na zgornji strani tiskanega vezja 
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11.4 Spodnja plast tiskanega vezja 14 

                                                 
14

 Tiskanina ni v merilu.  
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11.5 Razporeditev elementov na spodnji strani tiskanega vezja 
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11.6 Preglednica podatkov uporabljenih akumulatorjev 

 

Tipična kapaciteta   70 Ah 

Nazivna napetost   3,7 V 

  Maksimalni tok 70 A 

Pogoji polnjenja Maksimalna napetost 4,2 V ± 0,03 V 

  Temperaturno območje 0 °C ~ 40 °C 

  Konstantna obremenitev 70 A 

Pogoji praznjenja Kratkotrajna obremenitev 350 A 

  Temperaturno območje  -20 °C ~ 60 °C 

  Cut-off napetost 2,7 V 

Življenjska doba15  >800 ciklov 

  Debelina (mm) 5,3 ± 0,3 

Dimenzije Širina (mm) 455 ± 2,0 

  Dolžina (mm) 325 ± 2,0 

Teža (g)   1700 ± 50 g 

                                                 
15

 Uporaba v napetostnem območju med 3,40 V in 4,15 V. 
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11.7 Popravki na tiskaninah, ki smo jih izdelali pred testiranjem 

Na izdelane tiskanine se je med načrtovanjem vezja prikradla napaka, za nekaj napak pa je 

kriv nesporazum pri izdelavi tiskanine. Podjetje, ki je izdelalo tiskanino, je namreč 

uporabilo napačno datoteko, zato bodo v tej prilogi opisani popravki, ki jih moramo 

narediti na ţe izdelani tiskanini, če ţelimo, da bo pravilno delovala. Tiskanino, ki vsebuje 

napake, spoznamo po napisu “LTC6802-1” levo od izravnalnih uporov, medtem ko na 

popravljeni tiskanini piše “LiPo (Li-ion) balancer, LTC6802-1” 

Popravek 1: 

Napajanje celotnega vezja LTC6802-1 je vezano preko vhodnega filtra za celico 10 

(najvišja celica). To zaradi toka, ki teče v IC, povzroči padec napetosti na uporu filtra, kar 

privede do napake v meritvi zgornje celice.   

Napako rešimo tako, da prekinemo povezavo med pinom 4 in 5 LTC6802-1 na tiskanini, 

kar prikazuje spodnja slika. Na ta način IC-ju vzamemo napajanje.  

 

 



Izravnalnik napetosti Li-Po celic za električno vozilo  Stran 81 

Na pin 4, ki po prekinitvi povezave ni povezan nikamor, prispajkamo tanko ţičko in jo 

poveţemo s pozitivnim polom celice 10 (napetost U10), kakor prikazuje spodnja slika. 

Poleg tega moramo dodati še kondenzator 100 nF, ki ga najlaţje prispajkamo na spodnjo 

stran tiskanine. Prispajkan je med napetost U10 in maso (U0), kamor so povezani tudi 

ostali kondenzatorji. Vstavljeni kondenzator predstavlja C15 iz prave sheme.  

 

 

Poleg tega je treba paziti pri uporabi pina 2 na konektorju CON2. Na njem je predvidena 

stabilizirana napetost 3.3 V, ki bi jo lahko uporabili za napajanje mikrokrmilnika ter ostale 

zunanje periferije, a na tiskanini manjka prostor za stabilizator, pin 2 na konektorju pa je 

direktno povezan na napetost U3. To pomeni, da je na njem napetost med 11 V in 12 V. 

Pin je direktno povezan s priključkom akumulatorja. Vmes tako ni varovalke ali kakšnega 

drugega elementa, zato je treba z njim previdno ravnati.  
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11.8 Seznam materiala za izdelavo modula 

Upori Opis Količina 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 

R9, R10 3,9 Ω, 10 W 10 

R11, R13, R15, R17, R19, R21, 

R23, R25, R27, R29 3,3 kΩ, 1/4 W 10 

R12, R14, R16, R18, R20, R22, 

R24, R26, R28, R30, R41, R43 100 Ω, 1/4 W 12 

R31, R32, R33, R34, R35, R36, 

R37, R38, R39, R40 470 Ω, SMD 1206 10 

R42, R50 20 Ω, 1/4 W 2 

R44 1 MΩ, 1/4 W 1 

R45 1 kΩ, 1/4 W 1 

   

Diode     

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 

D9, D10 Zener dioda 12 V, 1/4 W 10 

D11, D12, D13, D14, D15, D16, 

D17, D18, D19, D20 Zener dioda 6,2 V, 1/4 W 10 

D21, D22, D23 1N4937 (RS07J) 3 

LED1-LED10 

SMD LED dioda 1206, 

rdeča 10 

   

Kondenzatorji     

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9, C10 100 nF, 100 V 11 

C11, C12, C13, C14 Elektrolitski 1uF, 16V 4 

C 15, C16, C17 100nF, SMD1206 3 
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Ostalo     

CON1, CON2 

Konektor speedy 10p 

moški, ravni, nizki 2 

IC1 LTC6802-1 1 

T1-T10 

P-kanalni MOSFET -

Si4435DDY 10 

 IC2 Regulator 3,3 V 1 

   

11.9 Vsebina priložene zgoščenke 

Priloţena zgoščenka vsebuje: 

– datoteko s shemo zgrajenega vezja, narisanega v programu EAGLE Layout Editor 

5.8.0, 

– datoteko s tiskanino zgrajenega vezja, narisanega v programu EAGLE Layout 

Editor 5.8.0, 

– program za mikrokrmilnik MSP430F169, napisan v programskem jeziku C s 

programom Code Composer Essentials v3.1 SR1, 

– diplomsko nalogo v PDF-formatu, 

– podatkovni list integriranega vezja LTC6802-1. 
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11.10 Kratek življenjepis 

Matej Kladnik 

Novo naselje 40 

3342 Gornji Grad 

e-pošta: matej.kladnik@gmail.com 

 

Rojen:    29. 11. 1985 v Slovenj Gradcu 

Osnovna šola:  1992–2000 OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad 

Srednja šola: 2000–2004 Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška elektro in 

računalniška šola Velenje, program elektrotehnik elektronik 

Fakulteta: 2004–2010 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko, Univerza v Mariboru, univerzitetni študijski program 

elektrotehnika, smer avtomatik

mailto:matej.kladnik@gmail.com


 

 

 
 

 



 

 

 


