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Sammanfattning
För att noggrannare kunna bestämma SOC (State-Of-Charge) och SOH (State-Of-Health) i Atlas
Copcos batteridrivna mutterdragare har en litteraturstudie över de vanligaste metoderna gjorts.
Utifrån litteraturstudien valdes en metod för att mäta SOC och tre metoder för att mäta SOH. För
att metoderna ska kunna appliceras i verkligheten krävs att vissa kriterier uppfylls. Då batteriet
laddas ur med höga strömpulser får mätningarna inte öka serieresistansen från batteriet.
Dessutom har verktyget en processor i sig och därför får inte strömmen brytas för mätningen.
Mätningarna får inte heller på annat sätt påverka åtdragningen eller störa användaren.
Grunden i arbetet ligger i att öka förståelsen om litium-jon batterier genom att studera batteriers
uppbyggnad och bakomliggande kemi och fysik så som termodynamiska- och kinetiska
samband. Som en fortsättning undersöks vilka fenomen som orsakar kapacitets- och
energiförluster i cellen. Utifrån den kunskapen görs en ekvivalent elektrisk modell som förklarar
cellens beteende när den laddas ur.
I metoden för att mäta SOC har det undersökts hur väl vilospänningen mellan åtdragningarna
stämmer överens med SOC. Med hjälp av algoritmer som kompenserar för hur cellen har laddats
ur kan kvarvarande dragningar i procent beräknas med god noggrannhet. Dessutom har viktig
information om när en cell bör anses vara urladdad setts i mätningarna.
I den första metoden för att mäta SOH undersöktes hur förändringen av impedansspektrumet
beror på cellens aktuella kapacitet. Det har även visats att det räcker med mätningar vid enstaka
frekvenser i impedansspektrumet för att bestämma SOH.
I den andra metoden gjordes försök där batteriet belastades med två strömpulser och
spänningsfallet vid den andra pulsen mättes. Utifrån resultaten från försöken kan den aktuella
kapaciteten räknas fram. Dessutom har det visats att spänningsfallet och intressanta delar av
impedansspektrumet har ett linjärt samband.
Som en tredje metod undersöktes det hur väl tiden som batteriet laddas med konstant spänning
stämmer överens med den aktuella kapaciteten. Samtliga metoder som har testats för att mäta
SOH fungerar. De har dock olika för- och nackdelar om de skulle implementeras i
verktygssystemet.
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Abstract
In order to determine the SOC (State-Of-Charge) and the SOH (State-Of-Health) more
accurately in battery powered nutrunners made by Atlas Copco, a literature study of the most
common methods has been conducted. From the literature study one method for the
measurement of the SOC and three methods for the measurement of the SOH were chosen. In
order to apply these methods in reality, certain criteria must be fulfilled. Since the battery is
discharged with high current pulses the series resistance from the battery is not allowed to
increase during the measurements. Furthermore the nutrunner has an integrated DSP and
therefore the power can not be cut to do measurements. Also, the measurements can not in any
way affect the tightening of the nut or interrupt the usage of the nutrunner.
The fundamental part of the thesis is increasing the understanding of lithium-ion batteries by
studying their inner structure and basic chemistry and physics like thermodynamic- and kinetic
relations. The phenomena which cause energy- and capacity losses are also evaluated. From that
knowledge an equivalent electric model explaining the behavior of the battery when charged or
discharged, is made.
In the method for the SOC measurements an evaluation of how well the relax potential between
the tightenings correlate with the SOC. By using an algorithm which compensates for how the
cell is discharged the remaining tightenings in percentage can be calculated whit high accuracy.
Furthermore important information of when a cell should bee considered empty has been found.
The first method for measurements of the SOH determines how the changes in the impedance
spectrum correlate with the actual capacity. It has also been shown that only measurements of
single frequencies are needed in order to determine the SOH.
In the second method experiments were made where the battery was discharged with two current
pulses and the voltage drop in the second pulse was measured. From the voltage drop
measurements the actual capacity can be calculated. Furthermore it has been shown that the
relation between the voltage drop and interesting parts of the impedance spectrum is linear.
As a third method the correlation between the time that the battery is charged with constant
voltage and the actual capacity was evaluated. All three methods for measurements of the SOH
have been concluded working. They would, however, all have different pros and cons if
implemented in the tool system.
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1 Ordförklaring
Förkortning
SOC

Utskrivet
State-Of-Charge

SOH

State-Of-Health

OCV

Open Circuit
Voltage

OCVjmk

Betydelse
Hur många procent av den användbara energin i
batteriet som finns kvar
Hur många procent av den ursprungliga
kapaciteten i batteriet som är kvar
Spänningen när cellen ej belastas
Spänningen när cellen ej belastas och kemisk
jämvikt uppnåtts.
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2 Inledning
Detta examensarbete görs vid Atlas Copco på avdelningen för Industriteknik och
monteringssystem. Detta är en av de tre grundpelare som Atlas Copco är uppbyggt
på. De andra två är Kompressorteknik samt Gruv- och anläggningsutrustning.
2.1 Bakgrund
Atlas Copco Tools utvecklar och tillverkar bland annat elektriska skruv- och
mutterdragare. För varje skruv eller mutter som dras åt mäts momentet under
åtdragningen så att en korrekt åtdragning kan säkerställas. Datan lagras också för att
kunna analyseras om fel uppstår. För att klara av all hantering av information har
mutterdragaren kopplats ihop med en data- och styrbox. Dessa noggranna
åtdragningar används ofta när det finns risk för personskada om skruvförbandet inte
fungerar korrekt, som vid montering av bland annat airbag, säten, bälten och hjul.
Utvecklingen av uppladdningsbara batterier har gått framåt mycket de senaste åren,
framför allt för litium-jon batterier. Detta tillsammans med utvecklingen av trådlös
kommunikation, gör att även mutterdragare för säkerhetskritiska applikationer kan
göras sladdlösa. Att slippa ha kabel på verktyget ökar flexibiliteten för användare,
som lättare kan följa med ett löpande band eller ta sig lättare mellan skruvarna. För
företaget betyder det att förändringar i produktionen lättare kan göras då de inte är
lika beroende av styrskåpets placering. Idag har Atlas Copco Tools flera
batteriverktyg för olika applikationer.
2.2 Problembeskrivning
Då många företag använder löpande band och takttider är det viktigt att batteriet kan
bytas när det passar i produktionsflödet och inte när batteriet är slut. Dessutom är det
ytterst viktigt att mutterdragaren även orkar dra åt den sista muttern ordentligt. Av
den anledningen stänger mutterdragaren av sig själv innan batteriet är för svagt. Om
gränsen när mutterdragaren stänger av sig är för tidig, eller om batteriet laddas vid
varje tillfälle som ges, minskar batteriets livstid. Detta eftersom batteriet slits när det
laddas fullt. Batterier slits dessutom med användning och tiden vilket gör att de
förlorar kapacitet. Om den användbara energin i ett fulladdat batteri har blivit mindre
än vad som behövs för ett arbetspass, behöver batteriet ersättas. Därför är det viktigt
med tillförlitliga mätare av kvarvarande energi och kapacitet i batteriet. Idag saknar
Atlas Copco en metod för att mäta kvarvarande kapacitet i batteriet. För att mäta
kvarvarande energi mäts spänningen både under last och vid vila. Två gränsvärden är
satta, om det första understigs så varnar verktyget för att energinivån är låg och om
det andra understigs så anses batteriet vara tomt. Strömmen som dras från batteriet för
att kunna få maximalt moment är ca 60A därför får inte mätningarna av cellerna öka
resistansen. Strömmen från batteriet får inte brytas eftersom detta kommer leda till att
processorn i verktyget startas om och kommunikationen mot styrskåpet bryts.
2.3 Mål och syfte
Målet är att göra ett grundarbete för en noggrannare batterimätare än den som
används idag samt att öka min egen och företagets kunskap om batterier. I framtiden
skulle detta kunna leda till ett bättre utnyttjande av batteriet.
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2.4 Metod
Grunden i detta examensarbete ligger i en omfattande teoristudie om hur batterier
fungerar och sätt att mäta kvarvarande energi (SOC, State-Of-Charge) och
kvarvarande kapacitet (SOH, State-Of-Health). Till en början ska bakomliggande
fysik och kemi studeras med tyngden inom litium-jon tekniken. Kända mätmetoder
för att uppskatta SOC och SOH studeras och utvärderas huruvida de passar för att
tillämpas i mutterdragare. När litteraturstudien är sammanställd skall de metoder som
anses mest troliga att fungera testas och utvärderas.
2.5 Avgränsningar
Ingen implementering på verktyget kommer att göras och tester utförs enbart på
enstaka celler. Huruvida metoderna kan implementeras i systemet diskuteras med
handledaren på Atlas Copco och ingen djupare undersökning görs.
2.6 Kravspecifikation för mätning av SOC och SOH
För metoden att mäta SOC gäller:
•

Metoden ska kunna integreras i verktyget och/eller batteripacket.

•

Metoden får inte på något sätt påverka åtdragningen.

•

Metoden ska inte vara beroende av mätningar som ökar resistansen mellan
batteriet och verktyget.

•

Metoden ska hinna bli klar mellan två dragningar eller om den inte hinner bli
klar ska den kunna avbrytas omedelbart.

För metoden att mäta SOH gäller:
•

Metoden ska kunna implementeras i verktyget, batteripacket, batteriladdaren
eller en kombination av dessa.

•

Metoden får inte på något sätt påverka åtdragningen.

•

Metoden ska inte vara beroende av mätningar som ökar resistansen mellan
batteriet och verktyget.

•

Metoden ska hinna bli klar mellan två dragningar eller under en kortare tid när
verktyget startas upp och om den inte hinner bli klar ska den kunna avbrytas
omedelbart.
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3 Batterier
En cell omvandlar kemisk energi genom en reduktion-oxidations (redox) reaktion till
elektrisk energi. Den elektriska energin kan sedan omvandlas till rörelseenergi via en
elmotor. Dessutom är flertalet celltyper reversibla och kan omvandla elektrisk energi
till kemisk energi med låga förluster.
3.1 Uppbyggnad av ett batteri
Ett batteri består av en eller flera celler samt anslutningar, skal, skyddselektronik, etc.
En cell består i huvudsak av fyra delar:
1. Anod som är den positiva elektroden – Genom oxidation avges n elektroner
och positiva joner bildas tillexempel LiC6 → Li+ + C6 + e-.
2. Katod som är den negativa elektroden – Genom reduktion tas n elektroner upp
som tillexempel
Li+ + CoO2 + e- → LiCoO2.
3. Elektrolyt – Där joner, men inte elektroner, transporteras mellan anod och
katod.
4. Separator – Om elektrolyten är flytande så behövs ett lager som håller isär
anoden och katoden. Separatorn är ett poröst material som inte är elektriskt
ledande.
Anoden oxideras, en elektron avges till ledaren och en positiv jon avges in i
elektrolyten. Elektronen ”förflyttar sig” genom ledaren till katoden där den reagerar
med en positiv jon, som reduceras.
Ofta är elektrolyten en vattenbaserad saltlösning vilket är en bra jonledare och
dessutom sker diffusionen relativt snabbt i vatten. Om inte diffusionen sker
tillräckligt fort så kommer koncentrationen av joner vid elektroderna minska. Detta
leder till att polspänningen minskar vilket betyder energiförluster. Ett problem är

Elektrisk ledare

3

LiC6

CoO2

Li+

Li+ e
Li+ Jonledare

1
Li+

2

Li+
Li+ e
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Figur 1. Batteriets grunduppbyggnad.
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dock att vatten börjar spjälkas till väte och syre redan vid polspänning på 2.06V [1].
Av den anledningen är salterna i litium-jon batterier lösta i organiska lösningsmedel
som tillexempel etylenkarbonat och dietylkarbonat.
3.2 Elektrokemins termodynamiska samband
En cellreaktion kan skrivas på allmänform[2]
qQ + rR ↔ sS + tT

(1)

där de stora bokstäverna står för ämnen och de små bokstäverna för antalet mol av
ämnet som behövs för att reaktionen ska vara balanserad.
Teoretiska cellspänningen E0 beror på vilka material som används i anoden och
katoden. Spänningen ges av skillnaden i redoxpotential som kan slås upp i tabeller.
Om metalliskt litium skulle väljas som anod och klor som katod så är teoretiska
cellspänningen[3].
1.36 (Cl 2 + 2e − ↔ 2Cl − ) − −3.01 ( Li + + e − ↔ Li ) = 4.37V

(2)

Potentialen för en elektrod kan inte mätas absolut[2]. Därför har det skapats en skala
med standardpotentialer. En standard väteelektrod används som referens och sätts till
noll, olika ämnens potential mäts mot standardelektroden och tabelleras. Vid
mätningen har alla i elektrodreaktionen deltagande komponenter aktiviteten=1*
[4]och temperaturen är 25°C. För andra aktiviteter och temperaturer ges
cellspänningen av Nernsts ekvation
Ecell
där

q r
RT  aQ a R 
ln 
=E +

nF  aSs aTt 
0

(3)

a = Aktiviteten
E0 = Standardpotential för cellen
R = Allmänna gaskonstanten (8.3144J mol-1 K-1)
T = Temperaturen i Kelvin
n = Antal elektroner som deltar i reaktionen
F = Faradays tal (96485As mol-1)

Kapaciteten i ett batteri ges av antalet elektroner som går över från anoden till
katoden innan batteriet anses vara slut. Antalet elektroner som går över beror på
mängden ämne i elektroderna samt hur många elektroner som kan avges eller tas upp.
Energin som omvandlas i en cell ges av det termodynamiska sambandet

∆G 0 = −nFEcell

(4)

där ∆G0 = Ändringen i Gibbs fria energi i J mol-1

3.3 Elektrokemiskt dubbelskikt
När en elektrod sänks ner i en elektrolyt så kommer elektroden antingen avge eller ta
upp joner. Elektroden kommer få en laddning samtidigt som elektrolyten alldeles i
närheten av elektroden kommer få motsatt laddning, se Figur 2. Om ett metallbläck,
tillexempel zink, sänks ner i vatten så kommer zinkjoner (Zn2+) avges. Detta leder till
att det finns ett överskot av elektroner vilket gör att zinkbläcket blir negativt laddat.
*

Aktiviteten är en dimensionslös koefficient som anger hur stor del av ämnet som deltar i
reaktionen[4]. Kallas även ibland för effektiva koncentrationen. Vid höga koncentrationer är
förhållandet mellan aktiviteterna och koncentrationerna ungefär samma.
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De negativa laddningarna kommer att attrahera zinkjonerna och ett ”lager” med
zinkjoner kommer att samla sig vid ytan av zinkbläcket. Lagret med zinkjoner
kommer även att repellera positiva joner. Om nya zinkjoner ska bildas så måste de ta
sig igenom jonlagret, vilket leder till ett potentialfall. Detta blir ännu mer tydligt om
batteriet ska laddas eftersom joner då måste ta sig igenom lagret utifrån. Om
zinkbläcket skulle vara anod i en cell så kommer katoden på samma sätt ha ett
överskott av positiva laddningar. Anoden och katoden kommer tillsammans bilda en
kondensator. Kapacitansen på denna kondensator ligger i storleksordningen på tiotal
µF/cm2[5].

Zn
e- 2+
e- Zn
e- Zn2+
ee- Zn2+
e-

Figur 2. Schematisk bild av elektrokemiskt
dubbelskikt för zink nersänkt i vatten.

3.4 Elektrodkinetikens påverkan på spänningen
De termodynamiska sambanden, från avsnitt 3.2, gäller när det elektrokemiska
systemet är i jämvikt, det vill säga när strömmen kan försummas. Det kan den inte
göras för mutterdragare under dragning. När en ström tas ut från ett batteri så kommer
polspänningen att minska vilket leder till förluster. Spänningsminskningen kallas för
överpotential och definieras enligt ekvation (5) där E är den spänningen som mäts på
cellen.
η = E − OCV jmk

(5)

Denna överpotential beror framför allt på tre saker:
Inre resistans, alla ledare har en resistans och när strömmen flyter genom ledaren
uppstår ett spänningsfall. Detta beror framför allt på materialval och uppbyggnad.
Reaktionshastigheten, om den elektrokemiska reaktionen inte kan leverera tillräckligt
med elektroner så kommer en del av energin från reaktionen användas för att öka
reaktionshastigheten. Detta påverkas av vilken reaktion som ska ske och hur stor
reaktionsytan är.
Diffusionen, om de aktiva substanserna förbrukas snabbare än vad de kan
transporteras till elektroderna kommer koncentrationen i närheten av elektroderna att
minska och spänningen falla enligt Nernsts ekvation. Diffusionen beror på
diffusionskoefficienten för elektrolyten och avståndet mellan elektroderna.
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Figur 3. Olika uppbyggnad av batterier (a) visar ett energioptimerat batteri
och (b) visar ett effektoptimerat batteri[3]

Batterier kan vara uppbyggda för att maximera antingen energin eller effekten. För att
maximera energin så ska mängden reaktivt ämne vara så stort som möjligt, se Figur
3a. För att optimera för effektuttag så ska ytan vara så stor som möjligt, se Figur 3b.
För att maximera ytan så görs elektroderna ibland porösa.

3.5 Definition av konstanten C
Mängden energi som ett batteri kan leverera under en fullständig urladdning beror
inte enbart på kapaciteten i batterier utan även på urladdningshastigheten. Vid högre
strömmar ökar förlusterna och den användbara energin minskar. För att förenkla har
en enhetslös konstant (C) tagits fram. Den anger med hur många Ampere batteriet
laddas eller laddas ur med som en multipel av märkkapaciteten (AhMärk).
I = C ⋅ AhMärk

(6)

Den kapacitet som ett batteri är märkt med gäller när urladdningshastigheten är 0.2C
vid 25°C och batteriet är nytt. Endast om ett nytt batteri laddas ur fullständigt med en
konstantström vid 25°C under fem timmar så är ekvation (6) korrekt. Om batteriet
laddas ut med 1C så kommer urladdningstiden vara mindre än en timme. Om batteriet
istället är slitet och laddas ur med 0.2C så kommer urladdningstiden vara mindre än
fem timmar. Av denna anledning kan inte C ha enheten 1/h utan är enhetslös.
Ekvation (6) är inte korrekt men inom batterikretsar är C ett etablerat utryck[7] som
ofta används. Om ett 2.0Ah batteri laddas ur med 2A så är C=1, följaktligen ger 2C
4A och 0.5C 1A.
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3.6 Ekvivalent elektrisk modell av batterier
För att lättare förstå hur ett batteri beter sig i ett system har en variant av en befintlig
ekvivalent modell[6] använts. En enkel modell visas i Figur 4. B är ett idealt batteri
som helt saknar resistans och kan leverera obegränsad ström. Spänningen beror på
hur mycket kapacitet som finns kvar i batteriet och följer kurvan för en cell i jämvikt
(OCVjmk). Ett exempel på en sådan kurva ses i Figur 5. Cdl är dels kapacitansen från
det dielektriska lagret men även de första elektrokemiska reaktionerna som sker,
innan spänningsfallet på grund av att elektrodkinetiken blir allt för stor. Re och Rc
bildar en strömdelare där Rc<Re. Rt är den samlade resistansen i alla anslutningar.
Den ekvivalenta modellen saknar induktanser vilket fungerar bra vid låga frekvenser.
Vad som är låga frekvenser beror på celltyp. Från Figur 8 i kapitlet om
impedansspektroskopi går det att utläsa att den i grafen testade cellen inte blir
induktiv förrän en bit över 1kHz.

Rt

Rc

Re

I0

B
Cdl

Figur 4. Ekvivalent elektrisk modell av batteriet

4.1
3.9

Spänning [V]

3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5
0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

Förbrukad kapacitet [Ah]

Figur 5. Spänningen som funktion av förbrukade kapaciteten.
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1.2000

Vid ett strömsteg börjar Cdl att leverera den största delen av strömmen och ett
spänningsfall sker över resistanserna (∆U1), se Figur 6 som endast är en skiss och inte
en simulering. I takt med att Cdl laddas ur så levererar B mer och mer av strömmen
och spänningen får efterhand samma form som en urladdningskurva (∆U2). När
strömmen slås av sker det inte något spänningsfall över Rt och spänningen ökar
(∆U3). B kommer att ladda upp Cdl, vilket motsvarar tiden det tar för reaktionerna att
nå jämvikt. Detta leder till ett spänningsfall (∆U4) över Re och Rc. Mängden energi
som tagits från batteriet svarar mot spänningsfallet (∆U5) från innan strömpulsen och
när batteriet nått jämvikt igen. Modellen fungerar bra för kortare pulser då enbart en
liten del av batteriets kapacitet förbrukas men inte lika bra för längre, detta på grund
av att resistansen ökar med urladdningen.

∆U5
∆U4

Spänning [V]

∆U1

∆U3

∆U2

t0

Tid [s]

t1

Figur 6. Spänningen vid urladdning med en strömpuls

3.7 Litium-jon batterier
Litium är den lättaste metallen och har en stor redoxpotential vilket gör den ypperlig
som anod i en elektrokemisk reaktion. För primära batterier (icke laddningsbara) har
det länge funnits litiumbatterier, där anoden är gjord av metalliskt litium. Vid de
första försöken med sekundära (laddningsbara) litium batterier användes metalliskt
litium. Problemet är dock att när batteriet laddas upp igen så får inte elektroden sin
ursprungliga form utan en ny form med större yta. När arean blir för stor så börjar
spontana reaktioner ske och batteriet överhettas[7] För att slippa detta problem så
lagras litiumatomer i kol med grafitstruktur, se Figur 7. Anoden förbrukas alltså inte
under urladdningen utan förlorar bara sina litiumatomer. Även för katoden så löses
litiumet inne i elektroden. Eftersom elektroderna inte förbrukas under upp- och
urladdning så ändras inte deras form och batteriet håller därför i många
laddningscykler, över 1000st[3].
Det finns flera typer av litium-jon batterier och ett vanligt sätt att särskilja dem åt är
katodmaterialet. Det vanligaste katodmaterialet är koboltoxid men med detta material
finns problem med överhettning och brand. Andra material som är elektrokemiskt
liknande har därför börjat användas som till exempel manganoxid och nickeloxid.
Batterier baserade på denna kemi är de som, i dagligt tal, kallas litium-jon batterier.
Det finns andra katodmaterial som ger batteriet andra egenskaper. Det mest kända är
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järnfosfat och batterier med detta material går istället under namnet litium-järnfosfat
(LiFePO4) även om dessa tekniskt sätt också är litium-jonbatterier. Den typ av batteri
som testas i denna rapport är ett litium-jon batteri med manganoxid katod.
Ett litium-jon batteri börjar brytas ner av bireaktioner när spänningen i batteriet når
under 2V[3]. Därför ska det alltid finnas en spänningsövervakning som slår av innan
batteriet når den spänningen.
Batteritillverkarna försöker att göra celler så identiska som möjligt men små
skillnader finns alltid[7]. Dessa små skillnader leder till att batterier laddas ur olika
snabbt och slits olika mycket med tiden. Detta kan leda till att en cell laddas ur, eller
laddas upp för mycket. När det väl har hänt en gång så har cellen skadats och kommer
att fortsätta överladdas eller laddas ur för mycket tills det att cellen är förstörd. För att
minimera skillnaderna så ska alla celler i ett batteripack komma från samma serie. För
att ytterligare minska risken så kan batterierna parallellkopplas. För att helt ta bort
risken måste varje cell övervakas separat under hela arbetscykeln.

Figur 7. Uppbyggnaden av ett litium-jon batteri
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4 Batteriets begränsande faktorer
Det finns flera faktorer som bör tas i betänkande för att bestämma när ett batteri är
urladdat. För det första måste spänningen både vid vila och under last undersökas.
Tillverkarens rekommendation är att spänningen aldrig ska understiga 2.5V/cell.
Detta gäller oberoende av hur stort spänningsfallet på grund av strömuttaget är. Vid
pulser med höga strömmar, över 50A, så faller polspänningen med över 1V/cell. För
att få ett tillfredställande antal dragningar innan batteriet måste laddas så kan det vara
värt att sänka den lägsta tillåtna spänningen om pulserna är korta. Detta kommer dock
sänka batteriets livslängd framförallt om ingen cellövervakning finns.
Ju djupare ett batteri laddas ur desto mer slits det. Detsamma gäller även för
uppladdningen. Om ett litium-jon batteri bara skulle användas inom området där SOC
är 90-40% så finns det goda skäl att anta att batteriet klarar 10 000-tals
uppladdningar[8].
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5 Mätmetoder
De flesta metoder för att mäta SOC och SOH går ut på att batteriet utsätts för en känd
störning och svaret från störningen kopplas samman med värden på SOC och SOH.
Andra metoder är att integrera strömmen eller mäta spänningen.

5.1 Definition av SOC och SOH
SOC (State-Of-Charge) och SOH (State-Of-Health) är vanligt förekommande uttryck
i batterisammanhang. För det mesta definieras inte uttrycken men några definitioner
har hittats bland referenserna. V. Pop[9] menar på att SOC är procent av maximal
möjlig mängd laddningar som finns i cellen men säger inget om hur det ska mätas. D.
Linden[3] menar att SOC är tillgänglig kapacitet som procent av märkkapaciteten.
Detta skulle betyda att ett slitet batteri aldrig kan nå SOC 100%. M. Coleman[10] har
definierat både SOC och SOH. SOC är definierad som integralen av strömmen med
avseende på tiden dividerat med aktuella kapaciteten. Det betyder att samma mängd
kvarvarande kapacitet kommer ge olika SOC beroende på strömmen som används. I
denna rapport definieras SOC som förhållandet mellan batteriets kvarvarande
kapacitet och aktuella kapacitet, se ekvation (7). Båda mäts vid urladdning med 0.2C
vid rumstemperatur. Denna definition av SOC leder till att ett batteri, om det används
med höga strömmar, kommer nå minsta tillåtna spänningen innan SOC är noll.
Dessutom kommer kvarvarande kapacitet skilja sig mellan celler beroende på hur
slitna de är.
SOC =

Kvarvarande kapacitet [Ah ]
Aktuell kapacitet [Ah ]

(7)

SOH (State-Of-Health) är ett mått på hur sliten en cell är. M. Coleman[10] definierar
SOH som förhållandet mellan aktuell kapacitet och märkkapacitet, se ekvation (8).
Den aktuella kapaciteten mäts vid urladdning med 0.2C vid rumstemperatur.
SOH =

Aktuell kapacitet [Ah ]
Märkkapacitet [ Ah ]

(8)

5.2 Coulombräkning
Förutsatt att SOH är känd så kan SOC bestämmas genom att räkna antalet coulomb
till och från batteriet. Om strömmen är låg (ca 0.2C eller lägre) så kan förlusterna
förringas. Vid högre strömmar måste dock de inre förlusterna beräknas. Det sker
förluster inne i batteriet även efter att ström tas ut ur batteriet. Av denna anledning är
det inte säkert att det räcker med att räkna de resistiva förlusterna utan en ekvivalent
modell av batteriet, som visas i Figur 4, behövs. Parametrarna i modellen är beroende
av SOC, SOH och temperaturen. I huvudsak är det resistenserna i modellen som
ändrar sig med SOC, SOH och temperaturen.
Teoretiskt sätt går det att använda metoden tvärtom, att bestämma SOH genom att gå
mellan två kända SOC och mäta antalet coulomb. När batteriet laddas så laddas det
först med en konstant ström till maximal spänning. Sedan laddas batteriet med en
konstant spänning till dess att strömmen understiger ett förutbestämt värde. Att mäta
tiden som laddningen med konstant ström tar bör vara ett bra sätt att mäta SOH på.
För det första så ser laddningsförfarandet likadant ut för varje laddning så strömmen
behöver inte mätas utan det räcker med tiden. För det andra så gör laddningen med
konstant ström att batteriet inte behöver vila innan mätningen görs[10]. Mätningar har
visat att batteriet hinner svalna till rumstemperatur under tiden det laddas med
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konstant ström om strömmen är maximalt 1C. Detta gör att temperaturpåverkan inte
blir lika stor.
Enligt S. Piller[11] ska det vara svårt att skapa en noggrann strömmätare till ett lågt
pris. Detta försvåras ytterligare av att mutterdragaren har ett stort dynamiskt område.
Skillnaden mellan strömmen vid vila och maximalt moment är en faktor på över
10000. Dock är det så att mutterdragaren har en noggrann strömmätare för att ge god
styrning av motorn. Ett annat problem som finns är att små fel i mätningar eller
modellen integreras med tiden och kan efterhand ge stora fel.

5.3 Mäta spänningen i vila för att estimera SOC
Batteriets spänning vid kemisk jämvikt, OCVjmk, är ett bra sätt för att mäta SOC.
Värdet förändrar sig inte med slitage av batteriet, förutsatt att SOC är relativ till
kapaciteten. Dessutom är temperaturberoendet litet förutom när batteriet är nära fullt
eller tomt. Nackdelen är dock att det tar lång tid innan jämvikt nås. Spänningen kan
användas för att avgöra SOC när batteriet börjar användas[9]eller som
kalibreringspunkt om batteriet vilat under lunch eller över natten. Det kan även vara
intressant vid låga strömmar då spänningen nästan är den samma som vid jämvikt.
Även om strömmen är hög så kan mätningen av spänningen användas för att
uppskatta SOC, men då behöver referenskurvor skapas först.
Den metod som används i mutterdragaren idag går ut på att mäta spänningen både när
batteriet är i vila och när det är belastat. Både vid vila och vid last finns det två
gränser. En som varnar när batterinivån är låg och en som säger att batteriet är tomt.
Fördelen är att tekniken fungerar oberoende av cellkemi. Nackdelen är att användare
inte har någon aning om hur långt från gränsen den befinner sig.

5.4 Impedansspektroskopi
Genom att göra frekvenssvep med en svag växelspänning, under 10mV[12] och mäta
impedansen samt fasvridningen så kan både SOC och SOH läsas ut. Det som händer i
batteriet är att impedansen ökar då batteriet laddas ur, när kapaciteten minskar eller
när temperaturen minskar[13]. För att kunna bestämma en av parametrarna måste de
andra två vara kända. Dessutom ändrar sig impedansen under tiden det tar för
reaktionerna i batteriet att nå jämvikt. Figur 8 visar en typisk form som kurvan får i
ett Nyquist diagram. Det som går att läsa ut ur diagrammet är att skillnaden vid högre
frekvenser är väldigt liten för att öka vid mellanfrekvenser. Det finns även en tydlig
dipp där skillnaderna är tydliga och i ordning. Vid de låga frekvenserna finns en
tydlig skillnad men resultaten tycks sakna ordning. Ett problem med metoderna är
tidsåtgången för en mätning vid de intressanta frekvenserna. Skillnaden i reella
impedansen vid mätningen i Figur 8 är 0,02Ω vid 100mHz[14] vilket gör att
strömmen måste vara hög för att få ett noggrant resultat. Värdena är specifika för
varje celltyp och kan skilja sig med tiopotenser.
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Figur 8. Impedansen vid olika vilospänningar för ett litium-jon batteri[14].
På x-axeln visas realdelen av impedansen och y-axeln visar imaginärdelen
av impedansen. Om imaginärdelen av impedansen är mindre än noll så är
den kapacitiv. Om den är större än noll så är den induktiv.

Det finns flertalet olika sätt att mäta impedansen på. Speciell utrustning för
impedansspektroskopi går att köpa från olika leverantörer. Denna utrustning skickar
in en sinusformad spänning i batteriet vid olika frekvenser och mäter strömmen.
Dessutom går det att göra ström- eller spänningssteg och Laplacetranformera
signalen. Enligt[14] går det att mäta impedansen med hjälp av ett spänningssteg som
sedan Laplacetranformeras och i förordet till[15] så sägs det att även strömsteg kan
användas.

5.5 Tvåpulsers lasttest
Genom att mäta spänningen under urladdning med en strömpuls så kan SOC och
SOH läsas ut. Problemet är dock att batteriets användning tiden innan testet måste
vara känd. Är den inte det så måste batteriet vila tillräcklig länge innan mätningen
görs. För att komma runt det problemet så lastas batteriet med en puls innan själva
mätpulsen läggs på[10]. På det sättet behövs det bara en vila på 1 minut innan testet
kan påbörjas.
Spänningskurvan vid testet kommer ha formen som visas i Figur 9. Pulserna
rekommenderas vara ca 10s[10] men så kort som 3s fungerar och strömmen kan
variera mellan 0.2-2C.
Metoden kopplar samman värdet på VMAX, vilket är den högsta spänningen mellan de
två pulserna, med OCVjmk genom att addera en konstant. För att beräkna SOC
används ekvation (9)-(11).

OCV jmk = αSOC + Vcut

(9)

OCV jmk = VMax + β

(10)

SOC =

VMax + β + VCut
α

(11)
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Vcut finns i databladet för batteriet och är lägsta rekommenderade spänning en cell ska
ha. AhNom är den kapacitet som är angiven i databladet. Konstanterna α och β är
empiriskt framtagna.
Ekvationerna ovan är skrivna främst för blybatterier som har ett linjärt samband
mellan SOC och OCVjmk. För ett litium-jon batteri behövs en referenskurva eller en
högre ordningens kurvanpassning för att få en bra estimering.
SOH beräknas enligt ekvation (12)
SOH =

I
1
⋅
δ ⋅ ∆V2 + γ AhNom

(12)

där AhNom är den kapacitet som är angiven i databladet. Konstanterna δ och γ är
empiriskt framtagna.
Ekvationen är endast beroende av ∆V2 vilket gör att den enbart fungerar i ett
begränsat område nära fulladdat. Även i detta fall finns det möjlighet att skapa
referenskurvor eller använda beräkningar som även är beroende på SOC. Hur ∆V2
beror på SOH syns tydligt i Figur 10.
Spänningsfallet ∆V2 bör varken vara för stort eller för litet. Om det är för stort så
bränns onödig energi bort från batteriet och risk finns att parametrarna blir allt för
olinjära. Om spänningsfallet däremot är för litet så kan noggrannheten minska på
grund av brus och störningar.

Figur 9. Spänningen och strömmen för två pulsers last
test
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Figur 10. ∆V2 beroende på SOC och SOH

5.6 Adaptiva metoder
Eftersom utvecklingen inom batterier just nu går framåt kraftigt så kan det vara
intressant med metoder som kan lära sig ett batteris beteende. På detta sätt behöver
inte nya mätningar göras varje gång en batterityp ska bytas ut. Det finns flera
exempel på självlärande system som fuzzy Logic[16], Support vector machines,
Bayesian learning[17] och Kalman-filter[18]. Samtliga av dessa metoder är mer eller
mindre beräkningstunga[19].

5.7 Kombinationer
Olika metoder fungerar olika bra beroende på hur batteriet laddas ur, därför kan det
vara bra att kombinera flera av metoderna ovan. Till exempel använder M.
Coleman[13] coulomb räkning för att bestämma laddningen vid högre SOC eftersom
förändringen i spänning är liten. Vid lägre SOC så ökar den högfrekventa impedansen
medan spänningsförändringen fortfarande är liten.
I[9] används en tillståndsmaskin för att mäta med olika metoder. Om strömmen är
försumbar och om spänningen är tillräckligt stabil så mäter den OCVjmk. Vid ur- och
uppladdning används coulomb räkning.
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6 Tester för att evaluera metod för SOC
Av metoderna ovan så är det coulomb räkning och att mäta spänning som är de mest
intressanta metoderna att undersöka. Impedansspektroskopin och två puls lasttest är
inte tillräckligt snabba för att klara av att mäta mellan två dragningar. De adaptiva
metoderna samt kombinationerna bygger på varianter av de andra metoderna och är
mer intressanta som en fortsättning.
För att få ett underlag hur batteriparametrarna förändras beroende på vilken typ av
åtdragning som görs så kan en enkel simulering av hur ett batteri laddasur göras, se
Figur 11. Det finns tre parametrar som kan ändras för olika simulationer. Tiden som
pulsen varar beror på hur hårt skruvförbandet är, det vill säga hur mycket skruven
töjer sig vid åtdragning. Rimliga tider är 10-1200ms. I dessa tester har pulstiden varit
300-1200ms. Den maximala strömmen är proportionerlig mot det moment som
muttern ska dras åt med, vanligen 6-60A. Vilotiden mellan åtdragningarna beror på
hur arbetsstationen är planerad och rimliga värden är 5-30s. Värdena kombinerades
ihop till 144 tester enligt Bilaga 1. Varje puls motsvarar en åtdragning av en skruv.
För att undvika termisk rusning så läggs en paus in på 10 min om temperaturen når
över 55°C på batteriytan. Testerna körs till dess att spänningen vid slutet av vilotiden
är under 2.5V eller att lägsta spänningen vid urladdning är under 2.2V.
Samplingstiden väljs till 10ms när rampen körs och 100ms för övriga tillfällen.
Testerna görs på två parallellkopplade litium-jon celler med mangankatoder. Detta är
samma celler som används i batterierna i dagsläget. För att undersöka skillnader
mellan celler görs testerna samtidigt på två par. Det är samma par som används för
samtliga tester. Cellerna har tillsammans en kapacitet på 2.6Ah. Cellerna har en
polspänning på 4.1V när de är fulladdade och den rekommenderade lägsta spänningen
är 2.5V. Laddningen sker genom att först använda konstant ström med 0.1C upp till
2.8V för att sedan laddas med 1C tills spänningen är 4.1V. Därefter laddas cellerna

0

Urladdnings tid

Max ström

Ström [I]

Vilotid

Tid [s]
Figur 11. Simulering av körcykel för mutterdragare
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med konstant spänning 4.1V tills strömmen är under 0.07C, då anses batteriet vara
fulladdat. Efter laddningen får batteriet vila i 10 min. Testerna görs med hjälp av ett
batteritestsystem från BaSyTec.
Resistansen i testutrustningen är så hög att det inte går att leda mer än 30A från
batteriet. Därför görs alla tester på över 30A på endast en cell med halva strömmen.
För att få en referens görs en urladdning av cellerna från fulladdat till 2.5V.
Urladdningen görs genom att cellerna först laddas ur med 0.04C i 15min och sedan
vilar i 15min tills spänningen är 2.5V. Dessa tester är inte helt korrekta eftersom en
cell inte anses ha nått jämvikt förrän efter 24 timmar. Då den största förändringen i
spänningen sker i början av vilan så anses felet vara försumbart. Om en logaritmisk
kurvanpassning som förlängs görs för den sista pausen, där skillnaden är som störst,
blir felet under 4% vilket är acceptabelt.
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7 Resultat av mätningar för SOC
Samtliga tester plottas med vilospänningen på cellen mot uttagen energi från batteriet,
precis innan nästa strömpuls. Från Figur 12 ses att spänningen i vila mot uttagen
energi är ganska lika i början av urladdningen men att skillnaderna ökar efterhand. De
understa kurvorna är de med höga strömmar medan de översta kurvorna är de med
låga strömmar. Spridningen mellan olika urladdningar är för stor för att anpassas till
en kurva. Tesen om att kunna använda vilospänningen och en referenskurva för att på
ett noggrant sätt kunna bestämma SOC kan härmed förkastas. Figur 12 visar även att
skillnaden i uttagen energi är närmare 60% medan skillnaden i spänning är över 30%
när cellen är urladdad. Skillnaden i energi visar även att coulomb räkning inte
fungerar utan kompensering för förluster. Cellerna har inte slitits nämnvärt under
testerna.
Om spänningen i vila istället plottas mot antalet pulser som i Figur 13, ses ett knä i
området 3.3-3.4V. Under detta knä faller spänningen brant och antalet pulser kvar är
relativt få. Detta knä skulle kunna användas för att bestämma vid vilken vilospänning
cellen ska anses vara urladdad. Dock är det så att spänningen inte alltid når 3.4V
innan cellen är urladdad. Kurvorna med flest antal pulser är de som laddas ur med
låga strömmar, kort pulstid och lång vilotid. De kurvor med minst antal pulser är de
med höga strömmar, lång pulstid och kort vilotid.

Spänning[V]
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3.5

3

2.5
0

0.5

1
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Energi[J]
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3
4

x 10

Figur 12. Vilospänningen plottas mot den uttagna energin från batteriet. De röda linjerna är den
antagna referenskurvan. Varje kurva svarar mot en typ av åtdragning med en bestämd tid
mellan åtdragningarna mätt på ett av de två cellparen som testats.
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Figur 13. Spänningen plottad mot antalet pulser.

I Figur 14 plottas energin och spänningen mot maximala strömmen som används vid
urladdning det är i grunden samma som Figur 12 fast strömmen har lagts till. Som
förväntat så kan mer av cellens energi utnyttjas om den laddas ur med lägre ström.
Det ses även att spänningen när cellen är urladdad (2.2V vid last eller 2.5V vid vila)
är högre när en högre ström har använts. De magenta linjerna som syns vid 60A och
50A är de fallen då batteriet är urladdat innan vilospänningen når 3.4V.
Spänningen har även plottats mot kvarvarande dragningar i procent, Figur 15. De
översta kurvorna är de som pulsas med hög ström. De nedersta kurvorna är de som
pulsas med låg ström. Om lägsta tillåtna spänningen innan cellen ska anses urladdad
skulle väljas till 3.4V så finns det ca 15% av antalet pulser kvar som mest.
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Figur 14. Plot av uttagen energi mot spänningen och använd ström vid urladdningen. De
magenta linjerna är de som är urladdade innan vilospänningen når 3.4V.
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Figur 15. Spänningen plottad mot kvarvarande pulser i procent.

Under mätningarna har trender för att kunna förutse var i Figur 15 en urladdning
skulle hamna setts. Ett försök att särskilja kurvorna med linjära samband mellan
åtdragningsströmmen, pulstiden och paustiden görs. Alla tre variabler har viktats och
produkterna har summerats till ett tal, B.
B = k 1 ⋅ Ström + k 2 ⋅ Pulstid + k 3 ⋅ Paustid

(13)

Viktningskonstanterna väljs empiriskt till [k1, k2, k3] = [2.1, 1.5, 0.01]. Om B är större
än 150 så är kurvan i Figur 16 blå, om B är mellan 150-118 så är kurvan magent, om
B är mellan 118-93 så är kurvan cyan och i annat fall är kurvan röd.
För att kunna beräkna kvarvarande dragningar i verktyget skapas en algoritm som
beror på spänningen och talet B. Konstanterna i ekvation (14) har valts empiriskt ur
Figur 16.
Kvarvarande dragningar = 145U − 0.093B − 478

(14)

Resultatet av denna linjärisering av kurvorna för fyra olika typer av dragningar ses i
Figur 17. Testerna som visas har valts så att de är så olika som möjligt och så att de
får var sin färg enligt metoden ovan. Linjäriseringen av de blå och magenta kurvorna
har ett litet fel jämfört med mätningen av cellen. Den cyana linjäriseringen har en
offset jämfört med mätningarna. För den röda mätningen så faller strömmen vid
3.55V vilket gör att linjäriseringen stämmer dåligt då antalet kvarvarande dragningar
är få.
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Figur 16. En enkel sortering av kurvorna när spänningen plottas mot kvarvarande dragningar i
procent. De blå kurvorna är de med hög ström och de röda de med låg ström.
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Figur 17. De uppmätta kurvorna har heldragna linjer och det beräknade har sträckade linjer.
Blå kurva har ström 60A, pulstid 300ms och vilotid 30s. Magent kurva har ström 52A, pulstid
900ms och vilotid 10s. Cyan kurva har ström 38A, pulstid 1200ms och vilotid 5s. Röd kurva har
ström 6A, pulstid 600ms och vilotid 20s.

7.1 Kommentarer till mätningarna
Samtliga tester har gjorts med relativt nya batterier som inte har laddats ur mer är 200
cykler. Resultatet skulle kunna se annorlunda ut med helt nya batterier eller om de var
mer slitna.
Stora mängder data har samlats in under testerna men endast enkla försök att med
algoritmer öka noggrannheten för att mäta kvarvarande dragningar har gjorts.
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8 Tester för att evaluera metoder för SOH
De mest intressanta metoderna för att mäta SOH är impedansspektroskopi, två pulsers
lasttest och uppladdningstest. Kapaciteten mäts genom urladdning med 0.2C och
används som referens. Sedan undersöks även hur många högströmpulser som kan tas
ut ur batteriet detta för att se om antalet pulser är korrelerat mot kapaciteten. Hur ∆V2
förändras vid olika batterispänning och temperaturer undersöks.
Batterierna kopplas samman fyra parallellt och sju i serie för att slitas ut. Batteriet
körs 100 laddningscykler och sedan tas en rad med fyra parallella batterier bort innan
ytterligare 100 laddningscykler körs. För detaljerad information om hur en
laddningscykel är utformad se Bilaga 2. Batterierna namngavs efter hur många
laddningscykler de utsatts för enligt Tabell 1. Samtliga celler är av samma typ och
kommer från samma batch. Impedansspektroskopin görs med hjälp av en potentiostat
och en frekvenssvarsanalysator från Solartron Analytical. Resterande tester görs med
hjälp av ett batteritestsystem från BaSyTec.
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När batterierna har slitits ut görs mätningarna enligt schemat nedan.
1. Batteriet laddas till 3.9V
2. Tvåpulser lasttest
3. Vila minst 15min
4. Värma till 34°C
5. Två pulser lasttest
6. Ladda fullt
7. Två pulser lasttest
8. Vila minst 15 min
9. Värma till 34°C
10. Två pulser lasttest
11. Ladda fullt
12. Ladda ur med 0.2C
13. Ladda fullt och mäta tiden som den konstanta strömladdningen tar
14. Ladda ur med högströmspulser
15. Ladda fullt
16. Impedanstest
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Tabell 1
Namn
Sony0*
Sony00*
Sony000*
Sony0000
Sony1*
Sony2*
Sony3*
Sony4
Sony5
Sony6
Sony7
Sony8
Sony9
Sony10
Sony11
Sony12
Sony13*
Sony14*
Sony15*
Sony16
Sony17
Sony18
Sony19
Sony20
Sony21*
Sony22*
Sony23*
Sony24

Antal
cykler
0
0
0
0
100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
400
400
400
400
500
500
500
500
625
625
625
625

*Celler som har använts i testerna.
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9 Resultat av mätningar för SOH
Skillnaden mellan batteriernas kapacitet i Ampere-timmar och i Watt-timmar
undersöktes. I Figur 18 syns det tydligt att förhållandet är linjärt och övriga resultat
behöver därför bara presenteras med avseende på Ah. Varje prick i Figur 18-19 samt
25-30 svarar mot var sin cell.
Förhållandet mellan cellens kapacitet och antalet strömpulser som den kan ge ifrån
sig är inte entydigt vilket ses i Figur 19. En förväntad trend, att antalet pulser minskar
med minskande kapacitet, går att se. När testerna på batterierna genomförts har ingen
metod för att motverka självuppvärmning använts. När cellen värms upp sker de
kemiska reaktionerna snabbare vilket leder till att spänningsfallet minskar. Detta kan
vara förklaringen till varför korrelationen mellan kapaciteten och antalet pulser är
dålig.
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Kapacitet [Ah]
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1

0.98
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Figur 18. Förhållande mellan kapaciteten i Ah och Wh
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Figur 19. Kapaciteten i förhållande till antalet pulser cellen kan leverera.

9.1 Impedansspektroskopi
Imaginära impedansen plottas mot reella impedansen mellan celler som har utsatts för
samma slitage i Figur 20, Figur 21, Figur 22 och Figur 23. Detta för att se hur lika
impedanskurvorna är för celler som har slitits samma antal cykler (enligt bilaga 2).
Därefter har medelvärdet av varje slitagenivå plottats i Figur 24 för att se hur
kurvorna förändras med slitage. Samtliga celler har samma laddningsnivå och
temperatur. På y-axeln för impedanskurvorna visas den negativa imaginära
impedansen. Att den är negativ betyder att impedansen är kapacitiv. På x-axeln visas
den reella impedansen. Varje prick svarar mot en frekvens där den lägsta (0.01Hz) är
den längst upp till höger och den högsta (ca 1000-4000Hz) längst ner till vänster.
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Figur 20. Plot med helt oslitna celler
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Figur 21. Celler som har cyklats 100 gånger
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Figur 22. Celler som har cyklats 400 gånger
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Figur 23. Celler som har cyklats 625 gånger.
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Figur 24. Jämförelse mellan celler som har slitits olika mycket.

De celler som har slitits lika många laddningscykler kan anses ha samma impedans.
Detta gör att skillnaden mellan celler med samma temperatur och laddning beror på
hur slitna de är.
De punkter när derivatan ändrar tecken väcker extra stort intresse. Det visar sig att det
är samma frekvens, för alla celler, som botten av dalen infaller vid nämligen 0.94Hz.
Den reella impedansen vid 0.94Hz plottas mot kapaciteten i Figur 25. När det gäller
toppen av kullen så infaller de vid ett smalt frekvensområde mellan 75-190Hz. Det
högsta värdet av imaginära impedansen inom frekvensbandet plottas mot kapaciteten
i Figur 26. Det går även tydligt att se de olika slitagenivåerna i graferna. De två
prickarna längst till höger är de celler som inte har slitits. Nästa grupp med tre prickar
tätt ihop är de celler som har slitits 100 cykler.
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Figur 25. Reella impedansen plottad mot kapaciteten.
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Figur 26. Imaginära impedansen plottad mot kapaciteten.

I båda fallen finns det ett klart samband mellan kapaciteten och impedansen. Detta
betyder att det räcker med att titta på ett smalt frekvensspektrum för att kunna avgöra
hur sliten cellen är.

9.2 Tvåpulsers lasttest
Det finns ett klart samband mellan SOH och hur stor ∆V2 är, se Figur 27. En stor
skillnad är dock att ∆V2 i motsats till teorin minskade med ökat slitage. Skillnaden
mellan spänningen ger mindre förändringar på värdet än skillnaden i temperatur. Som
förväntat måste metoden kompenseras för laddningsstatusen på batteriet och även
temperaturen. När cellen har värmts upp till 34°C så är skillnaden i ∆V2 mindre än
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10mV vilket skulle vara svårt att mäta i verktyget med den ström som har använts i
testet.
Eftersom impedansspektroskopi är mycket mer avancerat att genomföra än ett tvåpuls
lasttest så undersöks det om det finns något förhållande mellan impedansen och ∆V2.
För testerna med de uppvärmda cellerna finns det inget klart samband men vid
rumstemperatur så finns det ett klart linjärt samband som ses i Figur 28.
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Figur 27. ∆V2 plottad mot kapaciteten.
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Figur 28. ∆V2 plottad reella impedansen vid 0.94Hz
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0.120

9.3 Uppladdningstest
Sambandet mellan kapaciteten i batteriet och hur lång tid det tar att ladda cellen full
med konstant spänning ses i Figur 29. Förutom för en cell så finns det ett linjärt
samband mellan laddnings tid med konstant spänning och kapaciteten i cellen.
Förhållandet mellan kapaciteten på cellerna och hur många Ah som de laddas med
konstant spänning ses i Figur 30.
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Figur 29. Förhållandet mellan kapaciteten och hur lång tid batteriet laddas med konstant
spänning.
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Figur 30. Förhållande mellan kapaciteten på cellerna och hur många Ah som de laddas med
konstant spänning
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9.4 Kommentarer till mätningarna
Cellerna i mätningarna ska ha en kapacitet på 1.3Ah men de har lagrats ca 1 år innan
testerna inleddes vilket har lett till minskad kapacitet. Skillnaden i kapacitet mellan
slitageserierna är mindre än förväntat. Varje mätning har bara gjorts en gång så
brusets påverkan på spridningen går det inte att bortse ifrån helt och hållet. Dock så
har mätningarna som minst gjorts under flera sekunder så ett stokastiskt brus under
den tiden bör ha medelvärdet noll.
Vid tvåpulsers lasttestet vid 3.9V och uppvärmt fick cellerna ligga i värmeskåp
mellan 1-2h vilket kan ha varit för lite och lett till ökad spridning i resultaten.
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10 Slutsats och förslag på fortsättning
Samtliga test är gjorda som en förstudie för att sedan kunna gå vidare med flera tester
för implementering. Materialet är även tänkt att kunna användas för att bättre förstå
hur färdiga lösningar för att mäta SOC och SOH fungerar. Det är inte helt säkert att
cellernas egenskaper förändras på samma sätt beroende av vad som orsakar
kapacitetsminskningen.

10.1 Slutsats och fortsättning med spänningsmätning för SOC
Det har visats att det går att mäta kvarvarande dragningar i procent genom att mäta
spänningen i vila och kompensera för strömpulsens form. Ur Figur 17 ses visuellt det
att felet från algoritmen i bästa fall är mindre än 1 procentenhet mellan 10-50%
kvarvarande dragningar. I det värsta fallet är felet 5 procentenheter. Detta är ett
mycket positivt resultat eftersom tiden att utveckla algoritmen har varit mycket
begränsad.
En stor mängd data har samlats in och all data har inte analyserats fullständigt. För
det första så har sorteringen av kurvorna samt estimeringen av kvarvarande
dragningar inte optimeras. Resultatet bör ses som en stark antydan att det går att
förutsäga antalet kvarvarande dragningar med några enstaka procentenheters
noggrannhet. Som ett första steg bör det undersökas om noggrannheten ökar om
ekvationen för talet B görs mer avancerad. Ekvation (15) är ett exempel på hur en mer
avancerad funktion skulle kunna öka noggrannheten. I den tidigare ekvationen,
Ekvation 13, var pulstiden inte multiplicerad med strömmen.
B = k1 ⋅ Ström + k 2 ⋅ Ström ⋅ Pulstid + k 3 ⋅ Vilotid

(15)

Kurvapproximationen skulle kunna göras logaritmisk istället för linjär eftersom
väldigt många samband inom elektrokemin är logaritmiska. Mätningarna har gjorts
med identiska pulser genom hela urladdningen och det är av stort intresse att
undersöka hur metoden fungerar om parametrarna för pulserna förändras under
urladdning. Dessutom är cellerna som testerna är gjorda på relativt oslitna och därför
bör det undersökas hur metoden fungerar för slitna celler.
Efter att plotten med antal pulser mot vilospänningen, Figur 13, undersökts så finns
det ingen anledning att ha en spänningsgräns under 3.3V. Allt annat leder till ökat
slitage på batteriet utan att egentligen vinna något på antalet dragningar.

10.2 Slutsats och fortsättning med impedansspektroskopi SOH
Det har visats att formen på impedanskurvan förändrar sig med slitaget av cellen. Det
mest intressanta är att det även har visats att det räcker med att undersöka en enstaka
frekvens, 0.94Hz eller ett smalt område av kurvan, 75-190Hz, för att bestämma SOH.
Dessa frekvenser är över 0.9Hz vilket betyder att mätningen av SOH kan göras på
några få sekunder.
Testerna som gjordes för att mäta impedansen gjordes med en spänningsavvikelse på
10mV vilket skulle kunna vara svårt att mäta i en fabrik. Således bör det undersökas
om impedansspektrumet förändras om spänningsavvikelsen är upp emot 0.5V.
Testerna har enbart gjorts vid en temperatur och vid en cellspänning. Tester med olika
temperaturer och spänningsnivåer bör göras för att ta reda på om värdena behöver
kompenseras. I väldigt många fall är den imaginära impedansen relativt oberoende av
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temperaturen. Om detta även gäller för batterier inom ett rimligt temperaturområde
betyder det att algoritmen för att beräkna SOH bara blir beroende av laddningsnivån.

10.3 Slutsats och fortsättning med tvåpulsers lasttest SOH
Det finns ett klart samband mellan aktuella kapaciteten och hur stort spänningsfallet
blir vid den andra av två pulser. Intressant är även att det finns ett linjärt samband
mellan tvåpuls lasttester och den reella impedansen vid 0.94Hz, vilket visades i Figur
28.
Enligt teorin så ska spänningsfallet för en strömpuls öka med ökat slitage men i dessa
mätningar har spänningsfallet minskat. Rent vetenskapligt är det oerhört intressant att
undersöka varför resultatet och teorin inte stämmer överrens. Vidare är det även
intressant att undersöka hur väl temperaturen och spänningen kan kompenseras bort.

10.4 Slutsats och fortsättning med uppladdningstest SOH
Det har visats att det finns ett klart samband mellan uppladdningstiden med konstant
spänning och den aktuella kapaciteten i cellen. Mätningarna visar att sambandet är
nära nog linjärt men även att det kan finnas stora skillnader mellan celler. Detta borde
dock minska i ett batteri med flera celler i sig.
Det är av intresse att undersöka om uppladdningstiden ändrar sig beroende på från
vilken laddningsgrad uppladdningen börjar ifrån. Dessutom är det intressant hur lika
uppladdningstiden är mellan gångerna. Vidare bör det undersökas hur temperaturen
påverkar tiden. Metoden att mäta hur lång tid uppladdningen med konstant spänning
varar är extra intressant. Eftersom den är så enkel och dessutom har ingen referens
som mäter SOH på samma sätt hittats.
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6A
Test 1
Test 10
Test 19
Test 28
Test 37
Test 46
Test 55
Test 64
Test 73
Test 82
Test 91
Test 100
Test 109
Test 118
Test 127
Test 136

12A
Test 2
Test 11
Test 20
Test 29
Test 38
Test 47
Test 56
Test 65
Test 74
Test 83
Test 92
Test 101
Test 110
Test 119
Test 128
Test 137

18A
Test 3
Test 12
Test 21
Test 30
Test 39
Test 48
Test 57
Test 66
Test 75
Test 84
Test 93
Test 102
Test 111
Test 120
Test 129
4
Test 138

1

24A
Test 4
Test 13
Test 22
Test 31
Test 40
Test 49
Test 58
Test 67
Test 76
Test 85
Test 94
Test 103
Test 112
Test 121
Test 130
Test 139

30A1,2
Test 5
Test 14
Test 23
Test 32
Test 41
Test 50
Test 59
Test 68
Test 77
Test 86
Test 95
Test 104
4
Test 113
Test 122
Test 131
Test 140

38A1,2,3
Test 6
Test 15
Test 24
Test 33
Test 42
Test 51
Test 60
Test 69
Test 78
Test 87
Test 96
Test 105
Test 114
Test 123
Test 132
Test 141

44A1,2,3
Test 7
Test 16
Test 25
Test 34
Test 43
Test 52
Test 61
Test 70
Test 79
Test 88
Test 97
Test 106
Test 115
Test 124
Test 133
Test 142

52A1,2,3
Test 8
Test 17
Test 26
Test 35
Test 44
Test 53
Test 62
Test 71
Test 80
Test 89
Test 98
Test 107
Test 116
Test 125
Test 134
Test 143

60A1,2,3
Test 9
Test 18
Test 27
Test 36
Test 45
Test 54
Test 63
Test 72
Test 81
Test 90
Test 99
Test 108
Test 117
Test 126
Test 135
Test 144

2
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Paus på 10min efter urladdning för att se hur snabbt spänningen stiger
Puls på 60A efter 10min vila, för att se om detta kan användas för att undersöka om batteriet är tillräckligt laddat innan användning
3
Testar med enbart 1 batteri och halva strömmen på samtliga värden. Detta på grund av att testutrustningen inte kan leda tillräckligt med ström vid låga spänningar
4
Testdata gick inte att läsa

1

Vilotid (s) Pulstid (s) \ Ström (A)
5
300
5
600
5
900
5
1200
10
300
10
600
10
900
10
1200
20
300
20
600
20
900
20
1200
30
300
30
600
30
900
30
1200

Bilaga 1 visar en tabell över samtliga test som genomförts för att mäta hur vilospänningen förändras beroende på ström, vilotid och pulstid.

11 Bilaga 1 – Tabell över värden som används vid SOC tester

12 Bilaga 2 – Program för slitage av celler
Bilaga 2 visar hur skriptet för att cykla batterierna är uppbyggt. En kort förklaring
kolumn för kolumn kan behövas för att lättare förstå skriptet.
Level: innehåller bildsymboler för vad som görs på raden
Label: kan användas för att ge raden ett namn tillexempel ”STOP” namnet använd
sedan i GoTo satser som GoTo STOP
Command: används för att välja vad som ska göras på raden så som charge, discharge
och pause. Vid pause är reläet till kraftdelen frånslaget och ingen ström kan tas till
eller från cellen.
Parameter: anger värdet på tillexempel ström eller spänning. CA anger strömmen som
en multipel av batteriets märkkapaciter. Anzahl anger hur många gånger en cykel ska
upprepas.
Termination: anger när en rad ska avslutas till exempel vid spänning, tid eller
temperatur. Enheten V/Z står för volt per cell.
Action: anger vad som ska göras när terminationskravet är uppfyllt. Next betyder att
skriptet ska gå till nästa rad.
Registration: anger hur ofta ett sampel ska tas.
Comment: är kommentarer till programmet.
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Cykel 0-500 kördes enligt schemat nedan
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Cykel 501-529 kördes enligt schemat nedan.
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Efter ett tekniskt haveri så kördes cykel 530-625 enligt schemat nedan.
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