
 ELEKTRONIKTIDNINGEN 9/19
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 Batterier har fått en central roll i en rad 
olika tillämpningar – i allt från elbilar 
till lagring av förnybar energi i smarta 
elnät. Samma eller liknande batteri-

tekniker utnyttjas i medicinsk utrustning för 
att öka säkerheten och för att ha frihet att 
flytta ett instrument mellan olika delar inom 
ett sjukhus. 

Gemensamt för alla dessa tillämpningar 
är att de drivs av batterier som behöver nog-
granna och effektiva halvledare för övervak-
ning, balansering, skydd och kommunika-
tion. Här kan du läsa om hur ett modernt 
batteriövervakningssystem – som inkluderar 
balansering av celler och isolerad kommu-
nikation – effektivt kan utnyttja fördelarna 
med nya litiumbaserade batteritekniker. Rätt 
val av kretsar bäddar för högre tillförlitlighet 
och 30 procent längre batterilivslängd, fram-
för allt i stora energilagringssystem.

Batterier som används inom sjukvården 
måste vara mycket tillförlitliga, ha hög verk-
ningsgrad och hög säkerhet. Det gäller inom 
alla tänkbara områden, såsom apparater 
för andningshjälp, utrustning på akutmot-
tagningar, motoriserade sängar och vag-
nar, bärbara ultraljudsmaskiner, enheter för 
fjärrövervakning liksom nya lösningar som 
energilagringssystem (ESS)

Energilagringssystem är inte direkt kopp-
lade till patienter och används inte heller av 
läkare. De är nästa steg inom avbrottsfri kraft 
(UPS), som traditionellt har använts som re-
servkraft för de allra viktigaste tillämpningar-
na, exempelvis akututrustning och IT-system. 

Sjukhusens energilagringssystem täcker 
över allt fler funktioner som går att realisera 
med moderna litiumbaserade batterier. De 

börjar bli en fullt integrerad del i sjukhusens 
elnät, där de ger fördelar som exempelvis:
l  Fullständig reservkraft för hela enheter, 

snarare än enbart enskilda viktiga un-
dersystem. Till detta kommer skydd mot 
strömavbrott och dålig spänningskvalitet 
från elnätet liksom minskat nyttjande av 
dieseldrivna reservaggregat. Energilag-
ringssystem med kapacitet att leverera me-
gawattimmar (MWh) gör att sjukhus kan 
fungera även vid långvariga strömavbrott, 
och de kan hjälpa till att stabilisera elnätet.

l  Energilagringssystem kan även resultera i 
kostnadsbesparingar. Med hjälp av dessa 
kan ett sjukhus styra sin elanvändning och 
minska antalet belastningstoppar, vilket 
resulterar i lägre elräkningar.

S j u k h u S  h a r  va n l i g t v i S  stora takytor som 
kan utnyttjas för solcellssystem. ESS-system 
i kombination med solceller gör att det blir 
möjligt att lagra och använda egenproduce-
rad el, vilket både minskar elkostnaden och 
belastningen på miljön.

Litiumbaserade batterier används nume-
ra inom en rad olika segment, från fordon till 

industri och sjukvård. Olika typer av litium-
batterier ger olika fördelar, och passar olika 
tillämpningar och kraftbehov. 

Litiumkoboltoxid, LiCoO2, har exempelvis 
mycket hög specifik energi som gör att såda-
na batterier passar bra för bärbara produkter. 
Litiummanganoxid, LiMn2O4 har mycket lågt 
internt motstånd. Därmed kan dessa batterier 
laddas snabbt och hantera mycket hög ström, 
vilket gör dem till ett bra alternativ för topp-
utjämnande tillämpningar. Litiumjärnfosfat, 
LiFePO4, klarar fulladdade tillstånd bättre än 
andra och kan hållas på hög spänning under 
lång tid. Det gör den tekniken mest lämpad 
för stora energilagringssystem, som måste 
fungera vid strömavbrott. Nackdelen är en 
snabbare självurladdning, vilket är orelevant 
i ovan nämnda fall. 

Olika tillämpningar har också olika behov. 
Fordon kräver exempelvis hög tillförlitlighet 
och bra laddnings- och urladdningshastig-
het, medan man inom sjukvården behöver 
goda egenskaper vid toppström, som hög 
verkningsgrad och lång livslängd. 

Gemensamt för samtliga lösningar är att 
alla litiumkemier har mycket plan urladd-
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ningskurva vid nominellt spänningsområde. 
I vanliga batterier ligger spänningsfallet nor-
malt mellan 500 mV och 1 V. Hos avancerade 
litiumbatterier – såsom litiumjärnfosfat (LiFe-
PO4) eller litiumkoboltoxid (LiCoO2) – har ur-
laddningskurvan en platå och ett spännings-
fall som håller sig inom 50 mV till 200 mV.

Den plana spänningskurvan ger enorma 
fördelar för effekthanteringen: DC/DC-
omvandlarna kan konstrueras att arbeta 
vid maximal verkningsgrad inom ett litet 
inspänningsområde. Vid omvandling från 
ett känt Vin till ett mycket näraliggande Vut 
kan kraftsystemet konstrueras att ha en ideal 
duty cycle hos buck- och boost-omvandlar-
na för att nå över 99 procents verkningsgrad 
vid samtliga driftsförhållanden.

Laddaren kan dessutom anpassa ladd-
ningsspänningen perfekt, medan laster di-
mensioneras för en stabil arbetsspänning 
som ökar noggrannheten hos den slutgil-
tiga tillämpningar, exempelvis fjärröver-
vakning eller patientimplantat. Om äldre 
batterikemier används, eller batteriet inte 
har en plana urladdningskurvor, får DC/
DC-omvandlingen en lägre verkningsgrad, 
vilket resulterar i kortare batteritid (20 pro-
cent kortare) eller krav på mer regelbunden 
uppladdning. Det senare gäller exempelvis 
bärbar medicinsk utrustning. 

D e n  S tö r S ta  n ac k D e l e n  med en plan ur-
laddningskurva är att det är betydligt svårare 
att bestämma batteriets laddningstillstånd 
(SOC) och hälsotillstånd (SOH). SOC måste 
beräknas med en mycket hög noggrannhet 
så att batteriet laddas upp och laddas ur kon-
trollerat. Överladdning kan skapa problem 
med säkerheten, resultera i en försämrad 
batterikemi och även skapa kortslutningar 
som leder till risk för brand eller gasläckage. 
För mycket urladdning kan skada batteriet 
och förkorta dess livslängd med mer än 50 
procent. 

SOH används för att hjälpa till att förhindra 
att bra batterier byts ut och för att hålla koll på 
dåliga batterier innan de ger problem. En styr-
krets analyserar SOC- och SOH-data i realtid, 
anpassar laddningsalgoritmen, informerar 
användaren om batteriets potential (exem-
pelvis om batteriet är redo för hög strömur-
laddning vid ett strömavbrott) och ser till att 
hålla optimal balans mellan bra och dåliga 
batterier i stora energilagringssystem, för att 
öka den totala batterilivslängden.

För ett mycket gammalt batteri med en 
kraftigt lutande urladdningskurva kan man 
lätt beräkna batteriets laddningstillstånd 
om man mäter delta för spänningsfallet un-
der kort tid och även vet batterispänning-
ens absolutvärde. För ett nytt litiumbatteri 
kräver denna mätning en noggrannhet som 
är flera storleksordningar högre, eftersom 
spänningsfallet är så mycket mindre inom en 
given tidsperiod.

För SOH gäller att gamla batterier urlad-
das snabbt och förutsägbart. Deras urladd-

ningskurva lutar betydligt mer och önskad 
laddningsspänning kan inte uppnås. Nya 
litiumbatterier bibehåller sina goda egen-
skaper längre, men kan så småningom för-
sämras och snabbt ändra sin impedans- och 
urladdningskurva mot slutet av sin livslängd 
eller vid skada. Det är därför extra viktigt att 
göra temperaturmätningar, helst vid varje 
enskild cell, så att den informationen kan 
integreras med SOC- och SOH-algoritmerna 
för att öka deras noggrannhet.

n o g g r a n n a  o c h  t i l l f ö r l i t l i g a  SOC- och 
SOH-beräkningar kan i bästa fall förlänga 
batterilivslängden från 10 till 20 år, men ger 
vanligtvis 30 procent bättre livslängd vilket 
minskar energilagringssystemets samman-
lagda kostnad med över 30 procent när un-
derhållskostnader är inkluderade. Tillsam-
mans med mer noggrann SOC-information, 
undviker detta överladdning eller överur-
laddning som annars snabbt kan tömma ett 
batteri. Det minimerar risken för kortslut-
ning, brand och andra farliga situationer och 
hjälper till att utnyttja all energi i ett batteri 
samt gör det möjligt att batterier laddas på 
bästa och mest effektiva sätt.

Batterihanteringslösningen, LTC6813, 
som föreslås här kan användas i sjukvårds-
utrustningar som exempelvis bärbara ultra-
ljudsenheter och storskaliga (megawatt/
timme) energilagringssystem (för sjukhus, 
fabriker, elnätsstabilisering, laddningsinfra-
struktur för elfordon och bostäder) liksom 
industrirobotar och fordon. Analog Devices 

teknik är portabel, vilket är till stor fördel i 
fråga om tillförlitlighet och säkerhet efter-
som den utformats att fungera i olika tuffa 
miljöer samt uppfyller funktionssäkerhets-
kraven enligt en rad standarder, från ASIL för 
fordon till industrins SIL (exempelvis VDE AR 
2510-2/-50, IEC EN 61508, m. fl.).

Batteriövervakningssystemet utnyttjar 
en ny lösning som kombinerar en krets som 
övervakar och balanserar 18 celler med ett 
gränssnitt som isolerar styrkrets och SPI-
slav. En övervakare för batteristackar med 
många celler mäter upp till 18 seriekopplade 
battericeller med ett sammanlagt mätfel på 
mindre än 2,2 mV. Cellens mätområde, från 0 
V till 5 V, gör att den passar för flertalet batte-
rikemier. Samtliga 18 celler kan mätas på 290 
μs och en lägre datainsamlingshastighet kan 
väljas för högre brusreducering. Flera kretsar 
kan seriekopplas för att samtidigt övervaka 
celler i långa högspända batteristrängar.

Varje krets har ett isoSPI-gränssnitt för 
snabb, rf-immun kommunikation över långa 
avstånd. Flera kretsar kopplas i en kedja (da-
isy chain) med en gemensam anslutning till 
värdprocessorn. Kedjan kan fungera dubbel-
riktat för redundans, även om ett fel uppstår 
längs kommunikationsvägen. Kretsen kan 
kraftmatas direkt från batterstacken eller från 
en isolerad spänningskälla. Den inkluderar 
passiv balansering för varje cell med indivi-
duell PWM-baserad styrning av pulslängden. 
Övriga funktioner inkluderar en inbyggd 5 V-
regulator, nio universella IO:ar och ett sovläge 
där strömförbrukningen minskar till 6 μA.

På grund av noggrannhetskraven som 
ställs på batterihanteringssystemet – både 
på kort och lång sikt – utnyttjar det en in-
byggd Zener-referens snarare än en band-
gapsreferens. Det ger en stabil primär spän-
ningsreferens med låg drift (20 ppm/√), låg 
temperaturkoefficient (3 ppm/°C) och låg 
hysteres (20 ppm) tillsammans med utmärkt 
långtidsstabilitet. 

h ö g  n o g g r a n n h e t  och stabilitet är viktigt 
då det är en förutsättning för att kunna mäta 
battericeller. Eventuella fel har en kumulativt 
negativ inverkan på insamlad data, algorit-
mer och systemets prestanda.

Även om en mycket noggrann referens 
är nödvändig för hög prestanda, är det i sig 
inte nog. AD-omvandlarens arkitektur och 
dess funktion måste tillgodose specifikatio-
ner i en elektriskt störande miljö, som är ett 
resultat av pulsbreddsmodulerade (PWM) 
transienter hos systemets likriktare. Korrekt 
bedömning av batteriernas laddnings- och 
hälsotillstånd kräver också mätning av korre-
lerad spänning, ström och temperatur.

För att mildra störningar innan de påver-
kar batterihanteringssystemets prestanda 
utnyttjar omvandlaren som övervakar stack-
en en sigma-delta-topologi. Den tar hjälp 
av sex valbara filteralternativ för att hantera 
störande miljöer. Sigma-delta-lösningen 
minskar effekten av elektromagnetiska stör-

Batterihanteringskretsen LTC6813 kan övervaka 
18 battericeller.

Urladdningsprofil för litiumbatterier.
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ningar (EMI) och andra transientrelaterade 
störningar eftersom den använder många 
samplingar per omvandling tillsammans 
med en genomsnittsbaserad filterfunktion.

Cellbalansering är oundvikligt i system 
som utnyttjar stora batteripaket arrangera-
de i grupper om celler eller moduler, likt de 
stora energilagringsenheter som används 
för reservel på sjukhus. Trots att flertalet liti-
umceller är matchade vid inköpet förlorar de 
kapacitet med tiden. Denna åldringsprocess 
kan variera från en cell till en annan på grund 
av flera faktorer, exempelvis temperatur-
gradienter. Celler som fungerar bortom sin 
SOC-gräns kommer dessutom att åldras i för-
tid och förlora ytterligare kapacitet. Sådana 
skillnader i kapacitet tillsammans med små 
skillnader i självurladdning och lastström 
 leder till obalans mellan cellerna.

f ö r  at t  åtg ä r D a  sådan obalans stöder kret-
sen passiv balansering (med en timer som 
ställs av användaren). Passiv balansering är 
en billig och enkel metod för normalisering av 
SOC för samtliga celler under batteriets ladd-
ningscykel. Genom att ta bort laddning från 
celler med lägre kapacitet ser den passiva ba-
lanseringen till att dessa inte överladdas.

Kretsen kan även användas för att styra 
aktiv balansering. Det är en mer komplicerad 
balanseringsteknik som överför laddning 
mellan celler vid laddning eller urladdning.

Cellbalanseringen, vare sig den görs ak-
tivt eller passivt, kräver hög mätnoggrann-
het. Om mätfelen ökar begränsas effekten 
av balanseringen. Eftersom SOC-området är 
begränsat ökar dessutom känsligheten för 
sådana fel. Ett sammanlagt mätfel på mindre 
än 1,2 mV ligger långt under de systemkrav 
som gäller vid batteriövervakning.

Energilagringssystem måste ha en kom-

munikationsslinga som samman-
binder samtliga battericeller. Slingan 
skickar data från systemets batteri till en 
molnbaserad energihanteringsalgoritm som 
följer laddnings- och urladdningshändelser. 
Den fastställer bästa sättet att maximera bat-
terianvändningen eller hur man bäst behåller 
batteriet fulladdat i händelse av strömavbrott.

ADIs LTC681x och LTC680x är två mo-
derna kretsfamiljer för övervakning av bat-
teristackar. Versionen med 18 kanaler heter 
LTC6813.

En övervakningskrets måste kommunice-
ra med en master-enhet, där en styrkrets el-
ler processor beräknar SOC- och SOH-värden 
och reglerar laddnings- och urladdningspro-
filerna. Olika anslutningsformer är möjliga, 
där den isolerade kommunikationskanalen 
är att föredra för högspänningstillämpning-
ar som exempelvis energilagringssystem 
(400 V till 1 500 V) och bärbar utrustning med 
batterier av hög kapacitet (40 V till 200 V).

Den isoSPI-funktion som byggts in i 
LTC6813 möjliggör i kombination med ett 
isoSPI-gränssnitt (LTC6820) säker och robust 
överföring av information över en isolations-
barriär. isoSPI är särskilt användbart i energi-
lagringssystem som ger hundratals volt via 
seriekopplade celler, vilket kräver full isola-
tion för att minimera risken för personskada.

i  l ag r i n g S S yS t e m  där fler än 18 cel-
ler utnyttjas måste flera kort för batteri-

hantering kopplas samman. En robust ihop-
koppling av flera identiska kretskort, med 
en LTC6813 vardera, konfigureras för arbete 
i en ”daisy”-kedja. Mikroprocessorn sitter på 
ett separat kretskort. För att skapa 2-trådig 
isolation mellan mikroprocessorns kretskort 
och det första kortet utnyttjas stödkretsen 
LTC6820. 

Den största utmaningen vid konstruktion 
av en lösning som övervakar batteristackar, 
och inkluderar balanserings- och kommu-
nikationsfunktioner, är att skapa en brusfri 
kretskortslayout där kritiska ledare placeras 
långt ifrån bruskällorna, såsom switchade 
spänningsenheter. 

Den höga noggrannheten och precisio-
nen hos ADI:s lösning kan hjälpa till att op-
timera redan bra konstruktioner. Batterierna 
kommer då att utnyttjas effektivt, få 30 
procent längre livslängd och fungera på ett 
säkert sätt. ADI erbjuder även ett brett sorti-
ment av system för utvärdering och plattfor-
mar för batteriövervakning, liksom en kom-
plett portfölj av varianter för alla behov.  n

LTC6813 med isolerad koppling  
till stödkretsen LTC6820.
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