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INTRODUCERE 

 Deși mașinile electrice au fost introduse pe piață acum mai bine de trei decenii de către marii 

producători auto, abia în ultimii ani acestea au devenit populare în rândul consumatorilor. Inițial un 

impact semnificativ pe piața auto l-au avut mașinile hibrid. Acum locul lor este luat de mașinile full 

electric, iar acestea vor schimba definitiv industria automotive și modul în care trăim cu toții.  

 Costul mare al bateriilor reprezintă principalul motiv pentru care mașinile electrice nu au 

avut succes mai devreme. Consumatorul a realizat că plătea mai mult pentru o mașină care mergea o 

distanță mai scurtă, însă acest lucru s-a schimbat în ultimii ani. Într-un studiu realizat în 2016 de 

către Bloomberg New Energy Finance se arată că numărul posesorilor de vehicule electrice îl va 

depăși pe cel al posesorilor de mașinile clasice pe bază de motorină sau benzină până în 2022.[12]  

 Bateria cu litiu este o baterie ce necesită însă un control precis și rapid al parametrilor  de 

funcționare, atât la încărcare cât și la descărcare (generarea de energie). În lipsa unui sistem de 

echilibrare a celulelor bateriei în vehicule electrice și vehicule electrice hibride 

corespunzător,  există un risc major de deterioare. Un  BMS poate monitoriza valori  cum ar fi: 

 -Curentul maxim de încărcare; 

 -Curentul maxim de descărcare; 

 -Energie în [kWh] livrată de la ultimul ciclu de încărcare sau încărcare;  

 -Impedanța internă a unei celule; 

 -Energia totală livrată de la prima utilizare; 

 -Timp total de funcționare de la prima utilizare; 

 -Numărul total de cicluri. 

 Acumulatoarele cu mai multe celule sunt construite, de obicei, ca serii sau baterii 

paralele. Prea multe celule vor avea ca rezultat tensiuni mai mari ale celulelor, în timp ce prea multe 

celule paralele vor avea ca rezultat o capacitate mai mare (exprimată în amperi sau 

Ahrs). Capacitatea acumulatorului va indica numărul de baterii paralele, înmulțind capacitatea 

bateriei egală cu numărul de baterii paralele cu capacitatea bateriei necesară funcționării 

sistemului. În funcție de tipul bateriei, automobilele tind să utilizeze baterii litiu-ion din seria 96 și 

24 de baterii paralele. De exemplu, un vehicul electric care călătorește pe o rază de 100 de km ar 

necesita o baterie de 12-20 kWh, în funcție de greutatea vehiculului, de modul de utilizare prevăzut 



și de diferitele eficiențe ale sistemului din vehicul. Câteva aspecte ale sistemului vor determina 

tensiunea pachetului de acumulatori, inclusiv dimensiunea și tipul general al motorului, dimensiunea 

cablului și cerințele de izolare.[15] 

Bateria multi-celulară este încărcată prin alimentarea curentului către borna pozitivă a bateriei din 

partea superioară a teancului. (Să presupunem că bateria include celule de serie n). Cu alte cuvinte, 

acumulatorul nu este încărcat separat. La sfârșitul încărcării, cantitatea de energie electrică rămasă în 

fiecare celulă este diferită; și când se incarca si se descarca bateria în mod repetat (dacă nu există un 

echilibru), această diferență crește. . 

 Nu toate celulele sunt identice unul cu celălalt și nu sunt uniforme; prin urmare, celulele mai 

slabe se vor încărca și se vor descărca la rate ușor diferite. Nivelul de tensiune al fiecărei baterii se 

va ridica încet și se va reduce în timp ce bateria se încarcă și se descarcă, respectiv.  

Să începem cu o baterie completă. Toată energia (energia utilizabilă) conținută în baterie poate 

acționa mașina. Pentru a nu descărca bateria (deoarece supraîncărcarea va reduce durata de viață a 

bateriei și poate afecta siguranța), descărcarea trebuie oprită atunci când prima baterie atinge pragul 

de sub tensiune (plus de obicei depinde de marja de siguranță a protectorului ). Pentru a nu 

supraîncărca bateria litiu-ion, atunci când prima baterie atinge pragul de supratensiune, trebuie să 

oprească încărcarea. Cu toate acestea, o baterie rămasă încărcată nu este încă complet încărcată, 

lăsând o anumită putere în baterie care nu poate fi folosită pentru a conduce, deoarece atunci când 

prima baterie este plină, trebuie să se oprească din nou încărcarea.[13] 

 Cu alte cuvinte, o anumită energie este reținută în acumulator după primul ciclu de încărcare 

/ descărcare. Nu poate fi folosit niciodată pentru alimentarea unei mașini. 

 Deoarece bateria este încărcată și descărcată în mod repetat, cantitatea de energie electrică 

rămasă este mărită, reducând astfel puterea disponibilă. În plus, pierderea puterii disponibile este de 

două ori mai mare decât puterea reținută deoarece puterea reținută nu este disponibilă și puterea 

echivalentă nu poate fi injectată în altă baterie. 

 După efectuarea unor cicluri de încărcare și descărcare suficientă, energia disponibilă începe 

să se apropie de zero. Cum se această problemă? Echilibru. Se poate echilibra bateria prin disiparea 

surplusului de putere la rezistor pentru a recâștiga capacitatea de a încărca complet și de a încărca 

complet bateria. 

 Atâta timp cât toate bateriile au aceeași capacitate, nu trebuie să fie complet echilibrate la 

sfârșitul fiecărui ciclu de încărcare - deoarece efectul dezechilibrului de încărcare este complet 

reversibil. De exemplu, într-un sistem de 24kWh (96 celule în serie), sistemul 66Ah ar trebui să 



compenseze pentru 660mAh presupunând că bateria are o diferență de încărcare mai mică de 1% la 

sfârșitul duratei de viață (diferența de timp de încărcare crește în timp). 

 Sistemul de management al bateriilor cu ioni de litiu are următoarele funcții: măsurarea 

parametrilor electrotermali (măsurarea tensiunii, curentului, rezistenței la izolație, temperatură etc.), 

controlul încărcării / descărcării, echilibrarea sarcinii, evaluarea stării (SOC, SOH, SOP) Încălzirea, 

echilibrul de căldură), stocarea și ancheta datelor, comunicarea vehiculului și a încărcătorului, 

interfața om-mașină etc. Garantează faptul că bateriile pot fi utilizate în siguranță în toate condițiile 

de lucru, în toate condițiile de climă și de viață, prelungind ciclul de viață.[17]  

 Meritele sale sunt după cum urmează: 

 1) Măsuri de securitate: Sistemul realizează în timp real, alarmă de clasificare și protecție 

limitată în condiții anormale pentru a garanta siguranța bateriei. 

 2) Diagnosticarea defecțiunilor: Sistemul poate defini cu precizie tipul și localizarea 

defecțiunilor sistemului de baterii sau a componentelor BMS, reducând astfel costurile de întreținere 

a sistemului. 

 3) Depozitarea datelor: Sistemul poate înregistra automat istoricul sistemului de acumulatori 

automat pentru întreaga sa viață, acționând ca o cutie neagră. 

 4) Evaluarea de stat: Sistemul posedă evaluarea stării inovatoare (SOC, SOH, POS), 

realizând o robustețe puternică. 

 5) Balanța de încasare: Tehnologia de echilibrare unică și eficientă garantează echilibrul de 

încărcare a celulelor la nivel de sistem. 

 6) Abilitate puternică de anti-bruiaj: Tehnologia avansată anti-bruiaj garantează fiabilitatea 

ridicată a sistemului în condiții de mediu electromagnetic complex.[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1.1. Diagrama functionala a unui Sistem de Management al Bateriei (BMS) 
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