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چکیده

مدیریــت حرارتــی باتریهــا در خودروهــای الکتریکــی بســیار ضــروری اســت .مخصوصــا ً زمانــی کــه از باتریهــای لیتیم-یــون اســتفاده میشــود ایــن نیــاز
بــه دلیــل میــزان تولیــد حــرارت در ایــن باتریهــا بیشــتر احســاس میشــود .معمـ ً
ـوال از هــوا یــا یــک ســیال خنککننــده جهــت خنـککاری باتــری اســتفاده
میشــود .امــا ایــن سیســتمها حجــم زیــادی در فضــای خــودرو اشــغالمیکننــد و همچنیــن هزینــه باالیــی را از نظــر ســرمایهگذاری و تعمیــرات بــر اتومبیــل
تحمیــل میکنــد .امــا سیســتمهای خنــک کاری مبتنــی بــر مــواد تغییــر فــاز دهنــده ( )PCMنهتنهــا فضــای بســیار کمــی را در خــودرو اشــغالمیکننــد بلکــه
هــم از نظــر هزینــه و هــم از نظــر ســادگی طراحــی شــرایط بهتــری را بــرای سیســتم مدیریــت حرارتــی ایجــاد میکنــد .در ایــن مقالــه پیشــرفتهای اخیــر در
زمینــه سیســتمهای مدیریــت حرارتــی باتریهــا و همچنیــن روشهــای عــددی بــکار گرفتهشــده جهــت حــل ایــن مســائل ،جمـعآوری و ارائــه شــده اســت.
کلمات کلیدی :لیتیم-یون ،باتری ،ماده تغییر فاز دهنده ،مدیریت حرارتی ،فعال ،غیرفعال
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… M. safdari1, R. Ahmadi 2*, S. Sadeghzadeh2,
1- School of Advanced Technologies, Iran University of Science and Technology, 16846-13114 Tehran, Iran
Tehran, Iran, ahmadi@iust.ac.ir

Abstract
The thermal management of batteries in electric vehicles (EVs) is vital, Especially for Li-ion batteries due to their heat dissipation effects. Normally air flow or
coolant loop mechanisms are engaged as cooling system. But these strategies not only occupy lots of space but also are high-priced in the terms of maintenance and
investing. On the other hand Phase change material (PCM) based cooling systems are less costly and voluminous and additionally have much simpler installation.
In this article, resent advancements on passive thermal management systems in Li-ion batteries and also the numerical methods adopted to solve these problems has
been declared.
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مقدمه

وســایل نقلیــه برقــی میتواننــد جایگزیــن خوبــی بــرای وســایلی
باشــند کــه از موتورهــای احتــراق داخلــی معمــول اســتفاده میکننــد
و باعــث آســیب بــه محیــط زیســت میشــوند .اســتفاده گســتردهتر
از ایــن وســایل بــه توســعه باتریهــای قابــل شــارژ وابســته اســت.
باتریهــای لیتیوم-یــون بــه دلیــل ویژگیهــای عملکــردی خــوب نظیــر
چگالــی انــرژی بــاال ،طــول عمــر بــاال و خــود تخلیــه شــوندگی 1پاییــن در
ایــن زمینــه مورداســتفاده واقعشــدهاند .اگرچــه ایــن باتریهــا از محــدوده
پاییــن دمــای کارکــرد مناسبشــان رنــج میبرنــد و ایــن اتفــاق باعــث
ایجــاد یــک چالــش بــرای مدیریــت حرارتــی ایــن باتریهــا بــه وجــود
مــیآورد .یکــی از مهمتریــن ایــن چالشهــا پدیــده فــرار حرارتــی )TR(2
میباشــد کــه مرســومترین روشهــا بــرای کنتــرل ایــن مشــکالت اســتفاده
از روشهــای خنکســازی بهصــورت فعــال ،انفعالــی ،یــا مجموعــی از ایــن
دو روش اســت.
ســیالهای مختلفــی نظیــر هــوا [ ]2 ,1و آب [ ]3میتواننــد در زمینــه
Self-Discharge

Thermal runaway
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خنــک کاری فعــال در باتریهــا اســتفاده شــوند و در روشهــای غیرفعــال
نیــز میتــوان از رویکردهــای اســتفاده از لولههــای حرارتــی [ ]4و مــواد تغییــر
فازدهنــده ( ]5[ )PCM3اســتفاده کــرد .بــا ترکیــب دو روش فعــال و غیرفعــال
میتــوان تأثیــر خن ـککاری را بهمراتــب افزایــش داد .ازجملــه ایــن روشهــا
میتــوان بــه روشهــای لولــه حرارتــی ،]6[ PCM-هوا-لولــه حرارتــی [،]7
هــوا ]8[ PCM -و هوا-لولــه حرارتــی ]10 ,9[ PCM-اشــاره کــرد .بــا مطالعــه
تحقیقــات مختلــف میتــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد کــه روشهایــی کــه در
آنهــا از مــواد  PCMاســتفاده شدهاســت تأثیــر بســزایی در کاهــش دمــای
باتــری داشــتهاند[.]11
یکــی از خــواص ویــژهای کــه در مــواد تغییــر فــاز دهنــده وجــود دارد ایــن
اســت کــه ایــن مــواد میتواننــد مقــدار زیــادی انــرژی گرمایــی را در خــود
ذخیــره کــرده و در شــرایط دیگــری آن را بــه بیــرون منتقــل کننــد[ .]9مــواد
تغییــر فــاز دهنــده میتواننــد در مدیریــت حــرارت باتریهــا نقــش ویــژهای را
ایفــا کننــد .حضــور ایــن مــواد در مجــاورت باتریهــای لیتیــم یــون همچنــان
)Phase change material (PCM
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کــه میتوانــد دمــای باتریهــا را در ســطح پایینــی نگهدارنــد میتواننــد
دمــای یکنواختــی را در کل بســته باتــری ایجــاد کنــد[ .]13 ,12همچنیــن
ایــن مــواد میتواننــد در صــورت ایجــاد پدیــده فــرار حرارتــی گرمــای حاصلــه
از باتــری معیــوب را بــا توجــه بــه توانایــی بــاال در جــذب و ذخیــره گرما،جــذب
کــرده و جلــوی گســترش آن را بگیــرد [ .]14 ,13بــا مطالعــه تحقیقاتــی کــه
اخیــرا ً در زمینــه مدیریــت حرارتــی باتریهــا انجــام شــده اســت مشــخص
میشــود کــه حجــم زیــادی از تحقیقــات در زمینــه اســتفاده از مــواد تغییــر
فــاز دهنــده مختلــف ،و افزایــش میــزان ضریــب انتقــال حــرارت در ایــن
PCMهــا بــا هــدف کاهــش دمــای حداکثــری باتریهــا و توزیــع دمــای
مناســب در بســته باتــری بــوده اســت [.]23-15
در زمینــه حــل مســائل مدیریــت حرارتــی باتریهــا ،روشهــای مختلفــی
بــکار گرفتــه شــدهاند ازجملــه روشهــای انتگرالــی [ ،]24آنتالپــی [ ]25و
ظرفیــت گرمایــی ویــژه [ .]26همچنیــن مطالعــات گســتردهای نیــز روی
روشهــای گسستهســازی بــر روی روشهــای ذکرشــده انجــام شــده اســت.
در ســالهای اخیــر مطالعــات مختلفــی در موضــوع جمـعآوری و مــرور
تحقیقــات ،در زمینــه مدیریــت حرارتــی باتریهــا انجــام شــده اســت.

)2

مدیریت حرارتی باتریهای لیتیم-یون به روش انفعالی

 )1-2لولههای حرارتی

مهمتریــن سیســتمهای مدیریــت حرارتــی بــر پایــه پدیــده تغییــر فــاز
بناشــدهاند تــا بتواننــد بهســرعت گرمــای ایجادشــده را از بیــن ببرنــد یــا
اینکــه ســرعت افزایــش دمــای باتــری را کاهــش دهنــد .لولــه حرارتــی یــک
وســیله خن ـککاری بهصــورت تخــت یــا اســتوانهای اســت کــه بــر اســاس
پدیــده تغییــر فــاز مایع-بخــار خنــک کاری را انجــام میدهــد .در لولــه
حرارتــی اســتوانهای زمانــی کــه یــک ســمت لولــه گــرم میشــود مایــع بــه
بخــار تبدیلشــده و بــه دلیــل اختــاف فشــار بــه ســمت دیگــر لولــه کــه
دمــای ســردتری دارد مـیرود .بخــار در ایــن محــل بــا انتقــال حرارتــی کــه بــا
محیــط خــود انجــام میدهــد بــه مایــع تغییــر فــاز داده و دوبــاره بــه محــل
گــرم لولــه وارد میشــود .بنابرایــن ،سیســتم تــا زمانــی کــه اختــاف دمــا بیــن
دو ســر لولــه برقــرار باشــد کار میکنــد .لولههــای حرارتــی بهطــور عمــده در
مدیریتهــای حرارتــی در ماهوارههــا و تجهیــزات الکترونیکــی اســتفاده
میشــود.
وو و همــکاران [ ]33بهصــورت تجربــی ،امکانســنجی اســتفاده از
لولههــای حرارتــی بهمنظــور مدیریــت حرارتــی باتــری را انجــام دادنــد.
آنهــا نشــان دادنــد کــه ســطح تمــاس بــرای رســیدن بــه بازدهــی بــاال بســیار
مهــم اســت .در واقــع آنهــا از دو لولــه حرارتــی بــرای مدیریــت حرارتــی
باتــری اســتفاده کردنــد کــه بــه دلیــل ســطح تمــاس نامناســب هیــچ تغییــر
قابلمالحظ ـهای در دمــا مالحظــه نشــد .بــه همیــن دلیــل آنهــا بــه دلیــل
انتقــال حــرارت و پخــش بــاال و بهبــود ســطح تمــاس از الومینیــوم اســتفاده
کردنــد و همیــن تغییــر باعــث شــد آنهــا بتواننــد دمــا را از  45بــه  38درجــه
برســانند.
رائــو و همــکاران [ ]34بهصــورت تجربــی مدیریــت حرارتــی باتریهــای
ماشــینهای الکتریکــی بهوســیله لولــه حرارتــی را انجــام دادنــد .اهمیــت
تمــاس ســطح بــا اســتفاده از  4لولــه حرارتــی کــه بهصــورت منظــم
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رائــو و همــکاران [ ]27و همچنیــن النیســیلو و همــکاران [ ]28مــروری
روی تحقیقــات انجامشــده در زمینــه روشهــا و مــواد استفادهشــده در
زمینــه مدیریــت حرارتــی منبــع قــدرت استفادهشــده در ماشــینهای
الکتریکــی ،هیبریــدی و پیــل ســوختی انجــام دادنــد .لینــگ و همــکاران
[ ]29مــروری بــر روشهــای مدیریــت حرارتــی ســلولهای فتوولتائیــک و
باتریهــای لیتیم-یــون انجــام دادنــد .وانــگ و همــکاران [ ]30و همچنیــن
مالیــک و همــکاران [ ]31انــواع باتریهــا ،بســتهها و خودروهــای الکتریکــی
تولیدشــده در شــرکتهای مختلــف را موردبررســی قراردادنــد و درنهایــت
اهمیــت مدیریــت حرارتــی و روشهــای آن را موردمطالعــه قراردادنــد .لیــو
و همــکاران [ ]32مــروری بــر مشــکالت موجــود در زمینــه مدیریــت حرارتــی
باتــری بــا انجــام دادنــد و درنهایــت روشهــای بــه وجــود آمــده جهــت رفــع
ایــن مشــکالت ازجملــه مشــکالت حرارتــی را بررســی کردنــد.
در ایــن مطالعــه مــروری روی مقــاالت و ثبــت اختراعهــای انجامشــده
در زمینــه مدیریــت حرارتــی باتریهــای لیتیــم یــون بــه روش انفعالــی و
همچنیــن روشهــای عــددی مورداســتفاده جهــت مدلســازی پدیــده
تغییــر فــاز انجامشــده اســت.

توزیعشــدهاند و بهصــورت فشــرده در تمــاس بــا ســیلیکا ( )801-ZCمــورد
بررســی قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه نتایــج ،لولههــای حرارتــی میتواننــد
بهطــور مؤثــر بــرای باتریهایــی کــه دارای تولیــد حــرارت کمتــر از 50W
هســتند اســتفاده شــود .همینطــور اختــاف دمــا در ســلول باتــری زمانــی
کــه نــرخ تولیــد حــرارت کمتــر از  30Wاســت از  5درجــه بیشــتر نمیشــود.
شــکل  1یــک نمــای شــماتیک از دســتگاه تســت استفادهشــده در ایــن
تحقیــق اســت:

شکل  1دستگاه تست آزمایشگاهی سلول باتری و خنککاری بهوسیله لوله حرارتی []34

 )2-2مواد تغییر فاز دهنده

سیســتم مدیریــت حرارتــی باید فشــرده ،ســبکوزن ،قابلیــت جایگیری
آســان در اتومبیــل ،قابلاعتمــاد و کمهزینــه باشــد .اخیــرا ً تمایــات بــرای
ســرمایش بــا اســتفاده از مــواد تغییــر فــاز دهنــده در تحقیقاتــی کــه در
زمینــه مدیریــت حرارتــی باتریهــا انجــام میشــود افزایــش یافتــه اســت.
حــرارت نهــان کــه از طریــق تغییــر فــاز در مــواد  PCMایجــاد میشــود
مزیــت بــزرگ جــذب حــرارت تولیدشــده توســط منابــع دیگــر و همینطــور

مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال
باتریهــای لیتیــم یــون
ایجــاد تأخیــر در افزایــش دمــای اجســام را بــه ایــن مــواد اعطــا کــرده اســت.
رائــو و همــکاران [ ]35همانطــور کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود
مدلســازی عــددی جــذب حــرارت توســط یــک  PCMکــه در جــوار یــک
باتــری اســتوآنهای قـرار دارد را انجــام دادنــد .آنهــا در ایــن مدلســازی ،تولیــد
ح ـرارت متغیــر ،انتقــال ح ـرارت داخلــی و هدایــت حرارتــی خارجــی را مــدل
کردنــد .در ایــن تحقیــق بهمنظــور سادهســازی محاســبات ،یــک نــرخ تولیــد
حــرارت داخلــی بجــای واکنشهــای شــیمیایی داخلــی مدلســازی شــد.
همچنیــن تمامــی خــواص  PCMو باتــری در طــول محاســبات ثابــت در نظــر
گرفتــه شــد .همینطــور تغییــر چگالــی  PCMدر اثــر تغییــر فــاز ناچیــز در نظر
گرفتــه شــده اســت و دمــای ذوب نیــز یــک دمــای مشــخص در نظــر گرفتــه
شــد .مــاده  PCMنیــز همگــن و دارای خــواص یکســان در همــه جهــات در
نظــر گرفتــه شــد و اثــر انتقــال حـرارت تشعشــعی نیــز در نظــر گرفتــه نشــد.
مــدل تغییــر فــاز از نــوع مبتنــی بــر گرمــای نهــان ( )Enthalpy-Basedبــا
اســتفاده از نرمافــزار  FLUENTشبیهســازی شــد.

همچنیــن رامانــدی و همــکاران [ ،]36انتقــال حــرارت و مدیریــت
حرارتــی یــک وســیله نقلیــه برقــی را در شــرایط اســتفاده از  PCMبررســی
کردنــد .شبیهســازی عــددی یــک باتــری منشــوری شــکل کــه بهوســیله
 PCMمحــاط شــده اســت در شــرایط مختلــف موردبررســی قــرار گرفــت .در
ابتــدا یکالیــه  PCMبــا و بــدون دیوارههــای عایــق موردبررســی قــرار گرفــت.
ســپس دوالیــه  PCMبــا دیــواره عایــق نیــز مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .ایــن
دو شــرایط مختلــف در شــکل  4نشــان داده شــده اســت.

شکل  4نحوه چیدمان انواع دو نوع سیستم خنک کاری
 )aبا یک نوع PCM
 )bبا دو نوع ]36[ PCM

شکل  2شبکهبندی باتری استوانهای با روش خنککاری استفاده از ]35[ PCM

مــاده  PCMتوانســت باوجــود یــک همرفــت طبیعــی خارجــی دمــای
ســلول را زیــر  45درجــه ســانتیگراد نگــه دارد .اگرچــه همانطــور کــه در
شــکل  3مشــخص اســت ،پاییــن بــودن ضریــب انتقــال حــرارت PCM
میتوانــد باعــث اختــاف زیــاد در دمــای داخــل و بیــرون اســتوانه شــود.

شکل  3توزیع دما در راستای شعاعی در استوانه با مشخصات ضریب همرفت و هدایت به ترتیب 5و]35[ 3

آنهــا یــک بــرای دســتیابی بــه یــک نــرخ تولیــد گرمــای ثابــت یــک نــرخ
تخلیــه 4ثابــت بــرای آن در نظــر گرفتنــد .همچنیــن مشــخصات گرمایــی و
فیزیکــی  PCMثابــت در نظــر گرفتــه شــد و انتقــال حــرارت تشعشــعی نیــز
در نظــر گرفتــه نشــد .آنهــا نشــان دانــد کــه  PCMمیتوانــد بهعنــوان یــک
سیســتم مدیریــت گرمایــی اســتفاده شــود امــا گرمایــی کــه از محیــط وارد
 PCMمیشــود میتوانــد باعــث کاهــش بازدهــی  PCMدر حیــن شــرایط
کارکــرد باتــری شــود .بعــاوه اســتفاده از دوالیــه  PCMنســبت بــه یــک الیــه
تاثیــر چنــدان مثبتــی بــر بازدهــی  PCMنداشــت.
PCMهــا پتانســیل بســیار باالیــی در کاهــش دمــای اوج کارکــرد
و همچنیــن بهبــود عملکــرد در دمــای ســرد دارنــد .دوان و ناتــرر []37
بهصــورت آزمایشــگاهی رفتــار دو نــوع  PCMمختلــف را در شــرایط
محیطــی مختلــف موردبررســی قراردادنــد .بــرای کنتــرل شــرایط محیطــی
5
از یــک حمــام اســتفاده شــد ( .)Neslab bathباتــری بــا یــک گرمکننــده
کــه بــه همــراه  PCMدر درون یــک محفظــه آلومینیومــی کــه در حمــام قــرار
گرفتــه اســت شبیهســازی شــد .ایــن  PCMدارای دمــای تغییــر فــاز  18درجه
ســانتیگراد ،گرمــای ویــژه  ،2/1گرمــای نهــان  ،195چگالــی  840و ضریــب
انتقــال حــرارت  0/55اســت .ایــن مــاده در دمــای محیــط بهصــورت مایــع
اســت و مطابــق شــکل  5درون محفظــه آلومینیومــی اســت و گرمکننــده
فــرا گرفتــه اســت.
Discharge
Heater

4
5
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()a

()b

()c

شکل 5

 )aتجهیز آزمایشگاهی
 )bمحل قرارگیری دماسنجها

6

 )Cاستفاده از  PCMورقهای []37

آنها همچنین در مطالعهای دیگر ،یک گرمکننده را که توسط نوع دیگری
از  PCMپوشانده شده بود موردبررسی قراردادند .این پوشش  PCMبهصورت
یــک ورق  PCMانعطافپذیــر ( )PCM flexible sheetsساختهشــده بــود و
مــاده تغییــر فــاز دهنــده دارای دمــای ذوب  50درجــه ســانتیگراد بــود .در ادامــه
گرمکننــده کــه توســط ورق مــاده تغییــر فــاز دهنــده پوشــیده شــده بــود در حمــام
قـرار گرفــت و تحــت دماهــای مختلــف محیط قـرار گرفت.
اندازهگیــری دمــا در شــرایط آزمایشــگاهی کمــک کــرد تــا درک بهتــری
از تغییــر دمــا در حیــن انجمــاد توســط دمــای محیــط و ذوب شــدن PCM
توســط گرمکننــده بــه دســت آیــد .دماهــای گزارششــده توســط دماســنجها
کــه در شــکل 6شــکل  )a( 5جایگیــری آنهــا گــزارش شــده اســت در شــکل
 6نشــان داده شــده اســت.
()a

همچنیــن ،اثــر ســرمایش و انتقــال حــرارت ،زمانــی کــه گرمکننــده در
مجــاور  PCMاســت و حالتــی کــه گرمکننــده بــا هــوای آزاد همرفــت حرارتــی
دارد مقایســه شــد .شــکل  )b( 6نشــان میدهد که ســرمایش با اســتفاده
از  PCMدمــای ســطح گرمکننــده را بســیار پایینتــر (کمتــر از  30درجــه
ســانتیگراد) گــزارش میدهــد .همزمــان ،گرمکننــده در مجــاور هــوای آزاد
دمــای ســطح بســیار باالتــری را بــه خــودش میبینــد.
در ادامــه نویســندگان تاثیــر تغییــر دمــای محیــط را روی عملکــرد ایــن
سیســتم بررســی کردنــد .کــه دریافتنــد دمــای محیــط میتوانــد تاثیــر باالیــی
روی ایــن سیســتم بگــذارد.
شــکل  7رونــد تغییــر در دمــای خروجــی PCM ،و دمــای گرمکننــده را
نشــان میدهــد .دمــای گرمکننــده یــک نوســان مختصــر را تجربــه میکنــد
درحالیکــه دمــای محیــط نوســان بســیار زیــادی را در خــود میبینــد .ایــن
اتفــاق بــه دلیــل خــواص  PCMاتفــاق افتــاده اســت کــه بعــد از اینکــه
گرمکننــده گرمــای اولیــه خــودش را بــه  PCMوارد میکنــد  PCMبــا
تغییــرات دمــای خارجــی دمــای ســطح داخلــی خــود را تقریبــا ً ثابــت نگــه
مــیدارد.
()a

شکل 7

 ) aمــدل نوســانی دمــای
محیــط باتــری کــه توســط
 PCMمحافظــت میشــود

شکل 6
 ) aدمــای اندازهگیــری شــده
در حیــن ذوب  PCMاطــراف
گرمکننــده،

 )bطــرح کلــی نحــوه قرارگیــری
 PCMو منبــع حرارتــی []37

()b
()b
 )bدمــای گرمکننــده در هــوای
آزاد و در جــوار  PCMکــه نــرخ
ثابتــی از تولیــد حــرارت در
گرمکننــده وجــود دارد []37
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Thermocouples

6

بــ ه طــور کلــی هــر دو نــوع  PCMبهطــور مؤثــر توانســتند
دمــای گرمکننــده را در محــدوده دمــای مناســب نگهدارنــد حتــی
در شــرایطی کــه دمــای محیــط در حــال نوســانات شــدید بــود.
همینطــور بازدهــی و وزن کــم آنهــا بســیار مهــم و یــک مزیــت در
7
ایــن سیســتم اســت .در ادامــه نویســندهها [ ]37مســئله اســتفان
Stefan Problem

7

مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال
باتریهــای لیتیــم یــون
را در هندســه اســتوآنهای و بهصــورت یکبعــدی حــل کردنــد کــه
در ایــن مســئله منبــع حرارتــی باعــث جابجایــی مــرز مشــترک بیــن
جامــد و مایــع میشــود .همانطــور کــه در شــکل  7نشــان داده شــده
اســت منبــع حرارتــی در شــعاع صفــر قــرار گرفتهاســت و کل جســم
جامــد محــدود در دمــای اولیــه  Tiو کمتــر از دمــای ذوب مــاده تغییــر
فــاز دهنــده یعنــی  Tmاســت .اگرچــه بــه دلیــل وجــود نیــروی شــناوری
(شــکل  )8مــدل بــرای مقایســه بــا حالــت آزمایشــگاهی مورداســتفاده واقــع
نشد.

شکل  8ماده تغییر فاز دهنده اطراف منبع گرما []37

بــا ایــن وجــود ،کــم بــودن ضریــب انتقــال حــرارت هدایتــی مــواد تغییــر
فــاز دهنــده در ســرمایش انفعالــی اســتفاده از آنهــا بــرای سیســتمهای
خنــککاری را کمــی محــدود کــرده اســت و میتوانــد آن را در شــرایط
بحرانــی کــه ممکــن اســت فــرار حرارتــی بــه وجــود آیــد ناکارآمــد کنــد .پــس
درنتیجــه ضریــب انتقــال حــرارت ایــن مــواد را میتــوان بــا افــزودن مــوادی بــا
ضریــب هدایــت حرارتــی بــاال تــا حــد چش ـمگیری افزایــش داد.
در ایــن زمینــه پــای و همــکاران [ ]38بهمنظــور افزایــش ضریــب
8
انتقــال حــرارت مــاده تغییــر فــاز دهنــده از ســاختار گرافیتــی
9
استفاده کردند .آنها بهصورت آزمایشگاهی نشان دادند که ساختار مرکب
از مــاده تغییــر فــاز دهنــده و گرافیــت ضریــب انتقــال حرارتــی
بهانــدازه خــود ســاختار گرافیتــی دارد .همچنیــن در ســاختار نهایــی
10
ســاختار مرکــب ضریــب انتقــال حــرارت بهصــورت ناهمســانگرد
مشــاهده شــد کــه بــه چگالــی گرافیــت وابســته بــود .در تحقیقــی دیگــر کــه
توســط لینگامننــی و همــکاران [ ]39انجــام شــد ،موضــوع عــدم وابســتگی
ضریــب کلــی انتقــال ح ـرارت ســاختار مرکــب ،بــه مــاده تغییــر فــاز دهنــده
بــار دیگــر مــورد بررســی قـرار گرفــت ایــن بــار در شـرایطی کــه از یــک ســاختار
فلــزی اســتفاده شــد.
در بررســی عــددی و آزمایشــگاهی دیگــری کــه توســط لینــگ و
همــکاران [ ]40روی ســاختار ترکیبــی مــاده تغییــر فــاز دهنــده و گرافیــت
انجــام شــد .برنامــه  Fluentبــرای بررســی تغییــر فــاز مــاده تغییــر فــاز دهنده
اســتفاده شــد .همچنیــن باتریهــا بهصــورت یــک منبــع حــرارت اســتوانهای
مدلســازی شــدند کــه توســط ســاختار مــاده تغییــر فــاز دهنــده و گرافیــت
محــاط شــده اســت .ســاختارهای ترکیبــی متفاوتــی از این دو مــاده بهمنظور
بررســی میــزان کارایــی آنهــا باهــم مقایســه شــدند .یکــی از متغیرهایــی کــه
مــورد آزمایــش قــرار گرفــت زمانــی بــود کــه طــول میکشــید تــا دمــای ســطح
Graphite Matrix
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گرمکننــده بــه  60درجــه ســانتیگراد برســد و دیگــری حداکثــر اختــاف
دمــای موجــود در ســاختار ترکیبــی تفــاوت ناچیــزی در نتایــج آزمایشــگاهی
و شبیهســازی وجــود داشــت طــوری کــه دمــا در شبیهســازی نرمافــزاری
ســریعتر افزایــش پیــدا میکــرد .ایــن اختــاف ناچیــز ناشــی از مقــدار بســیار
کمــی اتــاف حرارتــی بــود کــه باوجــود عایــق حرارتــی بــاز هــم اتفــاق افتــاده
بــود .نویســندهها بهمنظــور جلوگیــری از نشــت مــاده تغییــر فــاز دهنــده از
ســاختار گرافیــت و ضریــب انتقــال حــرارت مناســب توصیــه کردهانــد کــه
از گرافیــت بــا چگالــی  890و  75درصــد مــاده تغییــر فــاز دهنــده اســتفاده
شــود.
در همیــن زمینــه کیزیلــل و همــکاران [ ]13بهصــورت عــددی ســاختار
ترکیبــی مــاده تغییــر فــاز دهنــده مــوم پارافیــن 11و گرافیــت را در شــرایطی
بحرانــی مــورد آزمــون قراردادنــد .در ایــن ســاختار ترکیبــی ضریــب انتقــال
حــرارت تــا  16/6افزایــش یافــت .هــدف اصلــی از ایــن تحقیــق ،مقایســه
اثــر ســاختار ترکیبــی و منبــع حرارتــی در شــرایط تمــاس بــا هــوای محیــط در
شــرایط فــرار حرارتــی بــود .بهمنظــور ایجــاد شــرایط فــرار حرارتــی در نمونــه،
نــرخ تولیــد حــرارت در یــک باتــری و در شــرایط آزمایشــگاهی کــه دچــار فــرار
حرارتــی شــده اســت در شبیهســازی مورداســتفاده واقــع شــد.
بســته باتــری 12موردتحقیــق از  67واحــد باتــری تشــکیل شــده اســت.
هــر واحــد باتــری مطابــق شــکل  9از  20باتــری اســتوانهای  1/5آمپرســاعتی
قابلخریــد از بــازار تشــکیل شــده اســت .هــر واحــد از  5ردیــف عمــودی و
 4ردیــف افقــی تشــکیل شــده اســت .سیســتمهای خنــک کاری بهوســیله
هــوا و ســاختار ترکیبــی در قســمتهای ( )bو ( )aنشــان داده شــده اســت.

شکل  9طرح کلی از نحوه قرارگیری ستونها و ردیفهای واحد باتری
 )aمحفظه پر شده بهوسیله ماده تغییر فاز دهنده
 )bباتریهای لیتیوم-یون
 )cواحد باتری []13

در ایــن شبیهســازی حداکثــر دمــای میانگیــن هــر ســلول(باتری) طــی
خنکســازی در شــرایط هــوای آزاد و وجــود ســاختار ترکیبــی موردبررســی
قــرار گرفــت و همچنیــن در قــدم بعــد تاثیــر هرکــدام از روشهــای ذکرشــده
در توزیــع دمــا در شــرایط محیطــی بــا دمــای  40درجــه ســانتیگراد آزمایــش
شــد .همانطــور کــه در شــکل  10نشــان دادهشــده اســت حداکثــر دمــای
بــه دســت آمــده در شــرایط وجــود ســاختار ترکیبــی 10 ،درجــه ســانتیگراد
ســردتر از شــرایط بــدون ســاختار ترکیبــی و در مجــاور هــوا بــا ضریــب
همرفــت اســت.

9

10 Anisotropic

19

()a

()c

در شــرایط هــوا خنــک ،بــا دمــای محیــط  25درجــه ســانتیگراد و
ضریــب همرفــت  10پخــش شــدن فــرار حرارتــی در واحــد باتــری مطابــق
شــکل  )a( 12انجــام میشــود امــا همزمــان در شــکل  )b( 12کــه خنــک کاری
در شــرایط وجــود ســاختار ترکیبــی را نشــان میدهــد فــرار حرارتــی در همــان
ســلول متوقــف شــده اســت و واحــد باتــری بــه شــرایطی نزدیــک بــه حالــت
محیطــی بازگشــته اســت.
()b

()a

شکل 10
 )aخنک کاری هوایی
 )bخنک کاری با ماده تغییر فاز دهنده
 )cدمای سلول در شرایط محیطی با دمای  40درجه سانتیگراد []13

ثبــات دمــای ســلول کــه در شــکل  11گــزارش شــده اســت در شــرایط
وجــود مــاده تغییــر فــاز دهنــده بســیار مطلوبتــر از وجــود همرفــت طبیعــی
هــوا اســت .در ادامــه ،شبیهســازی فــرار حرارتــی بــا مدلســازی ایــن پدیــده
روی یکــی از ســلولها انجــام شــد.

()b

()a

شکل  12گسترش فرار حرارتی در واحد بهواسطه ایجاد فرار حرارتی در یک سلول.
 )aهوا خنک.
 )bخنک کاری در شرایط وجود ساختار ترکیبی]13[ .

درنهایــت تاثیــر فاصلــه بیــن ســلولها در روش خنــک کاری
هواخنــک موردبررســی قــرار گرفــت .ســلولها بــهوســیله عایــق نایلــون
بهانــدازهی  1و  2میلیمتــر از هــم قــرار گرفتنــد .هــدف از ایــن آزمــون بررســی
افزایــش دمــا در ســلولهای کنــاری یــک ســلول کــه دچــار فــرار حرارتــی
شــده اســت بــود .در شــرایطی کــه فاصلــه بیــن ســلولها  2میلیمتــر در
نظــر گرفتــه شــد افزایــش دمــای ســلولهای همســایه  7درجــه ســانتیگراد
بــود .در طــرف دیگــر باوجــود فاصلــه  1میلیمتــری بیــن ســلولها افزایــش
دمــای ســلولها بهانــدازه  9/5درجــه ســانتیگراد بــود .نویســندهها نتیجــه
گرفتنــد کــه باوجــود افزایــش فاصلــه بیــن ســلولها ایجــاد فــرار حرارتــی
در ســلولهای مجــاور اجتنابناپذیــر اســت .در مقابــل ،خنــک کاری بــا
اســتفاده از مــواد تغییــر فــاز دهنــده نیــازی بــه داشــتن فضــا بــرای جــذب

13

()b

شکل  11توزیع دما در دو سلول مجاور و دمای محیط  40درجه سانتیگراد
 )aهوا خنک
 )bخنک کاری در شرایط وجود ساختار ترکیبی []13
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مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال
باتریهــای لیتیــم یــون
حــرارت در حیــن پدیــده فــرار حرارتــی ندارنــد .همچنیــن مــاده تغییــر فــاز
دهنــده بایــد نزدیــک باتــری باشــد کــه میتوانــد مزیــت دیگــر کمحجــم
بــودن را بــرای ان رقــم بزنــد.
نتایــج نشــان دادنــد کــه ســاختار ترکیبــی مــاده تغییــر فــاز دهنــده و
گرافیــت میتوانــد از پخــش حــرارت ایجادشــده توســط فــرار حرارتــی ،کــه
بهصــورت اتفاقــی در بســتهبندی باتــری ایجــاد میشــود جلوگیــری کنــد.
همینطــور ایــن ســاختار ترکیبــی توانســت یــک توزیــع دمــای یکســان ،در
حیــن تخلیــه شــارژ را بــرای باتــری رقــم بزنــد .اگرچــه در مقالــه کیزیلــل []13
یــک ضریــب انتقــال حــرارت ثابــت را بــرای ایــن ســاختار اســتفاده شــدهبود،
درحالیکــه پــای و همــکاران [ ]38مشــخص کردنــد کــه انتقــال حــرارت در
ایــن ســاختار بهصــورت ناهمســانگرد ایجــاد میشــود.
در صنعــت باتریســازی یکــی از آزمایشهایــی
14
کــه روی باتریهــا انجــام میشــود آزمــون نفــوذ میــخ
اســت کــه باعــث ایجــاد فــرار حرارتــی در یــک ســلول میشــود .در ایــن
آزمایــش یــک جســم میــخ ماننــد تحــت شــرایط محافظتــی خــاص وارد
باتــری شــده و باعــث ایجــاد یــک اتصــال کوتــاه بیــن کاتــد و آنــد میشــوند
کــه طــی آن انــرژی بســیار زیــادی آزاد میشــود کــه نتیجــه آن گرمــای
بســیار زیــاد تولیدشــده در ســلول اســت .ایــن گرمــای بســیار زیــاد کــه طبــق
گزارشهــا [ ]13میتــوان منحنــی بــه شــکل  13بــرای آن در نظــر گرفــت
میتوانــد توانــی بهانــدازه  13مــگاوات در درون ســلول ایجــاد کنــد کــه
همیــن امــر باعــث انفجــار ســلول میشــود.

ترکیبــی گرافیــت و مــوم پارافیــن قــرار گرفتنــد (شــکل  .))b(15در ایــن پــروژه
باتــریای کــه بهعنــوان ماشــه بــرای شــروع فراینــد فــرار حرارتــی در بســته
ب شــده اســت باتــری اســت کــه در گوشــه بســته اســت (شــکل 15
انتخــا 
( ))fو دارای بهتریــن شــرایط ازنظــر تخلیــه حرارتــی اســت تــا بتــوان بدتریــن
شــرایط را مــدل کــرد.

شــکل  14نمــای کلــی از بســته باتــری کــه نشــاندهنده چیدمــان باتریهــا و ابعــاد بســته ،باتــری کــه
فــرار حرارتــی در ان ایجادشــده و باتریهــای همســایه []14

نتایــج ایــن آزمایــش نشــان میدهــد که در مورد اول ،حرارت ایجادشــده
بهراحتــی در بســته گســترش پیــدا میکنــد و نمیتوانــد قابلاعتمــاد
باشــد در طــرف مقابــل مــواد تغییــر فــاز دهنــده نشــان دادنــد کــه نهتنهــا
میتواننــد در نگهــداری دمــای باتــری در محــدوده مناســب بســیار خــوب
عمــل کننــد ،بلکــه میتواننــد یــک عامــل بســیار تعیینکننــده در جلوگیــری
از پخــش حــرارت ایجادشــده توســط ســلول معیــوب باشــند و باتــری را از
خطراتــی مثــل انفجارهــای بــزرگ مصــون بدارنــد.

شکل  15ساختمان بسته مورداستفاده بهمنظور آزمون نفوذ میخ،
شکل  13نرخ تولید حرارت در واحد زمان برای یک باتری ]13[ 18650

 )aاتصال دماسنج به باتری؛

در همیــن زمینــه اســتفان و همــکاران [ ]14فــرار حرارتــی را بهصــورت
آزمایشــگاهی روی یــک بســته باتــری انجــام دادنــد .در ایــن تحقیــق
محققــان در یکــی از باتریهــای موجــود در بســته (شــکل  )14فــرار حرارتــی
را ایجــاد کردنــد و میــزان تاثیــر پذیــری باتریهــای دیگــر موجــود در پــک در
اثــر ایــن پدیــده را در دو موردبررســی قراردادنــد .در مــورد اول باتریهــا در
یــک پایــه کــه بهطورمعمــول بــرای باتریهــا اســتفاده میشــود قــرار گرفتنــد
و بهطوریکــه ســطح باتریهــا در مواجــه بــا هــوای آزاد قــرار میگرفــت
(شــکل  .))c(15در مــورد دوم باتریهــا در درون یــک پوشــش از ســاختار

 )bباتریهای جایگیر شده در ساختار ترکیبی در مورد دوم و سیمهای دماسنج؛
 )cباتریهای چسب شده به نگهدارنده در مورد اول؛
 )d&eپوششهای اطراف بسته نظیر محافظ آلومینیومی؛
 )fمرحله پیش از انجام آزمون نفوذ میخ در بسته []14

محمــد و همــکاران [ ]41بــا یــک مــدل فیزیکی ســعی کردند تــا روش نرمافزار
دینامیــک محاســباتی (فلوئنــت) 15را بــا دادههــای خروجــی از ســایر روشهــای
محاسباتی و همچنین روش تجربی مقایسه کرده و آن را صحهگذاری کنند.
Fluent CFD
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مدل استفادهشده در این مقاله بهصورت شکل  16است.

چگالــی وانــگ و همــکاران [ ]43روش اســتفاده از گرمــای ویــژه مؤثــر در
قســمت جامــد را معرفــی کردنــد.
از ایــن روش هــم بــرای مدلســازی اســتفاده شــد و نتایــج در شــکل
18مشــاهده میشــود .امــا نمودارهــا تفــاوت قابلتوجهــی در نتایــج را نشــان
نمیدهنــد زیــرا ایــن گرمــای ویــژه معــادل تنهــا روی قســمت جامــد تاثیــر
میگــذارد .همینطــور در ایــن شبیهســازی نحــوه ذوب شــدن در حالــت
شبیهســازی و تجربــی نیــز باهــم مقایســه شــدهاند (شــکل )19

شــکل  18دمــای گزارششــده در قســمتهای مختلــف دامنــه حــل در حالــت اســتفاده از گرمــای
ویــژه مؤثــر در قســمت جامــد
شکل  16هندسه و شرایط مرزی مدل آزمایشگاهی برای ذوب شدن یک استوانه []42

 )aنزدیک دیواره استوانه
 )bنزدیک خط مرکزی استوانه []41

میــزان کســر مایــع کل سیســتم در شــرایط شبیهســازی و تجربــی در
شــکل  19نشــان دادهشــده اســت .حداکثــر اختــاف نتایــج بیــن ایــن دو
روش برابــر  7درصــد اســت .امــا در مقایســه ازنظــر رویکــرد دمایــی کــه
نتایــج آن در شــکل  17آورده شــده اســت نتایــج تفــاوت بیشــتری را گــزارش
میدهنــد .ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه در شبیهســازی در نرمافــزار یــک
چگالــی ثابــت بهانــدازه چگالــی مایــع بــرای قســمت مایــع و جامــد در
نظــر گرفتهشــده اســت.حالآنکــه چگالــی قســمت جامــد بیشــتر اســت
گرمــای ویــژه ان نیــز کمتــر اســت بنابرایــن در گــزارش حالــت تجربــی دمــای
بیشــتری گزارششــده اســت.

شــکل  19مقایســه مــرز مشــترک جامــد و مایــع در دو حالــت شبیهســازی عــددی و تجربــی ،بعــد از
 600)aثانیــه
 1800)bثانیه
 2400)cثانیه []41

شکل  17دمای گزارششده در قسمتهای مختلف دامنه حل در حالت شبیهسازی و تجربی
)aنزدیک دیواره استوانه
 )bنزدیک خط مرکزی[]41

در ایــن شبیهســازی بهمنظــور شبیهســازی اثــر بویانســی از مــدل
بوزینســک ( )Boussinesqاستفادهشــده اســت .در ایــن مــدل بــرای
پیشبینــی درســت اثــر بویانســی بایــد یــک چگالــی ثابــت بــرای کل دامنــه
حــل در نظــر گرفــت .بهمنظــور در نظــر گرفتــن اثــر بویانســی و تغییــر

22

بنابرایــن در شبیهســازیهایی کــه توســط دینامیــک ســیاالت
محاســباتی بــا رویکــرد آنتالپــی کل صــورت میپذیــرد در پیشبینــی محــل
مــرز مشــترک خطایــی بهانــدازه  7درصــد وجــود دارد ،نشــان میدهــد کــه
کــه ایــن خطــا در پیشبینــی دمــای نقــاط بهمراتــب از ایــن حــد فراتــر میرود.
روشهــای دیگــر نیــز کــه توســط محققــان دیگــر ([ ]42و [ )]43ارائهشــدهاند
نیــز بــا مقــدار کمــی اختــاف همیــن خطاهــا را گــزارش میدهنــد.
امــا همچنــان میتــوان از ایــن روشهــا بــرای شبیهســازی پدیدههــای
تغییــر فــاز اســتفاده کــرد و ایــن اختــاف نســبت بــه شــرایط واقعــی

مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال
باتریهــای لیتیــم یــون
را پذیرفــت .امــا اســتفاده از معادلــه اســتفان در انتقــال حــرارت در
مســائل تغییــر فــاز میتوانــد ایــن خطاهــا را بســیار کاهــش دهــد.
ایــن معــادالت کــه در فصــول بعــد ارائهشــدهاند دارای روشهــای حــل
متفاوتــی هســتند کــه اولیــن روش کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد حــل
بــه روش تحلیلــی اســت ،امــا ایــن روش بــه دلیــل محدودیتهایــی کــه
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در حــل معــادالت دارد نمیتوانــد تمامــی حالتهــای فیزیکــی حاکــم
بــر مســائل را در نظــر بگیــرد .ایــن قضیــه موجــب میشــود کــه در حــل
مســائل تغییــر فــاز روشهایــی بــرای حــل معــادالت بــه وجــود بیاینــد کــه
بتواننــد پاســخ مســائل در شــرایط مــرزی مختلــف را تــا حــد امــکان بــه
جــواب صحیــح آن مســئله همگــرا کننــد.

روشهای حل معادالت حاکم بر مسائل تغییر فاز

پدیــده تغییــر فــاز در قالــب یــک نــوع خــاص از مســائل مقــدار مــرزی بــا
معــادالت دیفرانســیل جزئــی تعریــف میشــود .ایــن معــادالت ابتــدا توســط
کالپیــرون و المــه 16در ســال  1831مطالعــه شــد کــه مســئله تشــکیل پوســته
زمیــن هنــگام ســرد شــدن را بررســی میکــرد .در آن مطالعــه مســئله از یــک
هندســه کــروی بــه یــک هندســه یکبعــدی نیمــه بینهایــت ســاده شــد
[ .]44همچنیــن ایــن حــل ،بهصــورت جداگانــه توســط فرانــز نیومــن 17در
یادداش ـتهای ســخنرانیاش در ســالهای  1835-1840معرفــی شــد [.]45
اگرچــه ،ایــن نــوع مســائل را بــه دنبــال نــام جــوزف اســتفان  18نامگــذاری
میکننــد .فیزیکــدان اســلوونیایی کــه کالس جهانــی ایــن نــوع مســائل را در
موضــوع تشــکیل یــخ ،در ســال  1889معرفــی کــرد [ .]46وجــود ایــن راهحــل
و همچنیــن یکتــا بــودن آن بــه ترتیــب توســط ایــوان 19در ســال  ]47[1951و
داگالس 20در ســال  ]48[ 1957ثابــت شــد.
تعــداد کمــی روش تحلیلــی در ایــن زمینــه در فــرم بســته وجــود دارد .و
همچنیــن اکثــر آنهــا در شــرایط یکبعــدی یــک جســم بینهایــت یــا نیمــه
بینهایــت بــه همــراه شــرایط اولیــه و مــرزی ســاده صــادق هســتند.
مســئله پیشبینــی رفتــار مــواد تغییــر فــاز دهنــده بســیار مشــکل
اســت ،و ایــن مســئله بــه خاطــر طبیعــت غیرخطــی حرکــت مــرز مشــترک
اســت کــه ســرعت جابجایــی بهوســیله میــزان جــذب یــا دفــع گرمــای نهــان
در مــرز مشــترک مشــخص میشــود .در ایــن شــرایط مــکان و ســرعت مــرز
مشــترک از پیــش مشــخص نیســت .بهعــاوه بــه دلیــل اینکــه دو ناحیــه
مختلــف مشــخصات فیزیکــی مختلفــی دارنــد ،ایــن قضیــه میتوانــد باعــث
ایجــاد یــک ناپیوســتگی فیزیکــی ایجــاد کنــد کــه بــادی بــه آن رســیدگی
شــود.

باعــث ناپایــداری حــل شــوند از بیــن بــرود .در ایــن شــرایط در نظــر گرفتــن
یــک شــبکهبندی بــا ضخامــت مناســب بــرای ایــن ناحیــه خمیــری بــه یــک
مســئله کلیــدی تبدیــل میشــود .روش آنتالپــی میتوانــد محدودیتهــای
ناشــی از ناحیــه خمیــری و تغییــر فــاز همدمــا را از بیــن ببــرد امــا دمــا در
بعضی نقاط شــبکه میتواند با گذشــت زمان نوســان داشــته باشــد [.]49
ایــن روش در نمونههــای زیــادی بــا موفقیــت مــورد آزمایــش قرارگرفتــه اســت
[.]52-50هانتــر ]53[ 21و امجــدی ]54[ 22اذعــان کردنــد کــه مناســبترین
روش بــرای حــل مســائل معمــول اســتفاده از روش آنتالپــی اســت زیــرا
هیــچ راه مناســب دیگــری جهــت مدلســازی مــرز مشــترک مســائل تغییــر
فــاز وجــود نــدارد.
قبــل از ایــن ،دو روش المــان محــدود ( )FEMو تفاضــل محــدود
بهمنظــور حــل مســائل تغییــر فــاز اســتفاده میشــدند .ســپس روش حجــم
محــدود و حجــم کنتــرل المــان محــدود  23مورداســتفاده واقــع شــدند [.]55
ازآنجایــیکــه دمــا میتوانــد در بعضــی شــرایط ،بــا زمــان نوســان کنــد
بعضــی از نویســندهها بــه روشهــای مبتنــی بــر ظرفیــت گرمایــی ویــژه
وابســته بــه زمــان متوســل شــدهاند [ .]56در ایــن مــدل ،معادلــه انــرژی
مبتنــی بــر تغییــرات آنتالپــی ،بــه یــک معادلــه یــک متغیــره غیرخطــی
تبدیــل میشــود .ایــن روش ،روش مــدل انتقــال دمایــی ( 24)TTMنــام
گرفتــه اســت .ایــن مــدل ،یــک مــدل دقیــق ،ســاده و کارا اســت [.]56
در روش  ،TTMمعــادالت پیوســتگی و مومنتــوم بــرای ســیاالت
اســتفاده میشــود .امــا برخــاف روش آنتالپــی ،معادله انــرژی از یک عبارت
منبــع وابســته بــه دمــا اســتفاده میکنــد .مشــکل اصلــی ایــن رویکــرد،
گســترش روشــی بــرای نگهداشــتن ســرعت صفــر در ناحیــه جامــد اســت.
راحتتریــن روش بــرای انجــام ایــن کار ،روش خامــوش کــردن )SOM( 25یــا
نســخه دیگــر آن ،روش خامــوش کــردن رمــپ ( 26)RSOMاســت [,57 ,51
 .]58ایــن روشهــا بهصــورت مســتقیم ،بــا تنظیــم کــردن ضرایــب مومنتــوم
و اصــاح ســرعت در ناحیــه جامــد ،ســرعت را در ایــن ناحیــه برابــر صفــر
قــرار میدهنــد .اگرچــه ایــن روشهــا بهصــورت معمــول در مســائل تغییــر
فــاز اســتفاده میشــوند ،مــا و ژانــگ [ ]49نشــان دادنــد کــه اگــر ایــن روش
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Hunter

21

18

Control volume finite element method

23

 )1-3شبکه ثابت

بــا معرفــی روش آنتالپــی ،مســائل تغییــر فــاز ســادهتر میشــوند زیــرا
معــادالت بــرای دو ناحیــه یکســان اســت .شــرایط مــرز مشــترک بهصــورت
خــودکار حاصــل میشــود و بیــن دو فــاز یــک ناحیــه خمیــری ایجــاد
میکنــد .ایــن ناحیــه کمــک میکنــد تــا ناپیوســتگیهایی کــه ممکــن اســت
Clapeyron and Lame´, 1831

Franz Neumann

17

Evans

19

Jozˇef Stefan
Douglas

20

Amdjadi

Temperature transforming model
switch-off method

ramped switch-off method

22
24
25
26

23

بــا روش  TTMبهمنظــور حــل معــادالت تغییــر فــاز بــا رویکــرد همرفــت
اســتفاده شــود باعــث ایجــاد یــک بیثباتــی جــدی در حــل میشــود.
 )2-3روش شبکه انتقالیافته

27

مهمتریــن جنبــه ایــن روش کــه نــام دیگــر آن ثابــت کــردن جبهــه
اســت ،ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از یــک منبــع مختصــات فضایــی 29مــکان
مــرز مشــترک جامــد و مایــع در زمانهــای مختلــف در یــک مــکان ثابــت
شــود .در ایــن روش از روش انتقــال النــدا 30اســتفاده میشــود [.]60 ,59
بــا اســتفاده از ایــن انتقــال میتــوان توابعــی کــه حتــی در دو یــا ســه بعــد
تعریــف میشــوند را در یــک دامنــه مربعــی محصــور کــرد .بهعنوانمثــال
مســئلهای کــه در دامنــه ( )x,yتعریفشــده باشــد را میتــوان بــا اســتفاده
از توابــع انتقــال بــه دامنــه ( )s,pانتقــال داد کــه بــه آن بدنــه محصــور
در شــبکه )BFC( 31میگوینــد [ .]62 ,61مزیــت اصلــی ایــن روش ایــن
اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن روش معــادالت انتقــال حــرارت و جریــان
در یــک شــبکه مربعــی یکنواخــت حــل میشــود و هیــچ کاهــش دقتــی در
گسستهســازی اطــراف مرزهــای متحــرک وجــود نــدارد .ایــن روش ســاده
بــودن شــبکهبندی را بــه دنبــال دارد امــا از طرفــی باعــث پیچیــده شــدن
معــادالت میشــود .کلیــد اصلــی در اســتفاده از ایــن روش ،تولیــد شــبکه
اســت ،زیــرا ایــن شــبکه بایــد مطابــق بــا شــبکه فیزیکــی و ثابــت در هــر
نقطــه در زمانهــای مختلــف باشــد [.]62

)4
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 )3-3شبکه انطباقی

بهمنظــور ارائــه یــک رویکــرد معقــول از اتفاقــات فیزیکــی کــه در مــرز
مشــترک جامــد -مایــع میافتــد تراکــم شــبکه مــدل بایــد بهقــدری باشــد
کــه بتوانــد مــرز مشــترک را بهخوبــی پوشــش دهــد .اگرچــه ایــن تراکــم در
دیگــر نواحــی دامنــه حــل موردنیــاز نیســت .ازایـنرو بــه جهــت رســیدن بــه
یــک جــواب مناســب بایــد یــک شــبکه محلــی در اطــراف محــل تغییــر فــاز
ایجــاد کــرد .در ایــن راســتا دو روش وجــود دارد .یکــی از ایــن روشهــا روش
بهبــود شــبکه محلــی( 32روش  33)hاســت [ .]66-63در ایــن مــدل ،دامنــه
در ابتــدا یــک شــبکه ثابــت دارد ،امــا در هــر تکــرار نقــاط شــبکه اضافــه یــا
کــم میشــوند تــا بــا نیــاز مســئله بــه جهــت دقــت بیشــتر همراســتا شــوند.
ایــن روشــی اســت کــه در اکثــر کدهــای تجــاری اســتفاده میشــود .مشــکل
اصلــی در ایــن روشهــا طبقهبنــدی اطالعــات دریافــت شــده میباشــد زیــرا
مــکان نقــاط دائمــا ً در حــال تغییــر میباشــد.
بــه جهــت حــل ایــن مشــکل روش  ، r34یــا نــام دیگــر آن روش شــبکه
متحــرک 35اســتفاده میشــود .در ایــن روش شــبکه ابتــدا بــا یــک شــکل
یکنواخــت در شــبکه توزیــع شــده اســت و ســپس شــبکه را جابجــا میکنــد
امــا در حیــن حــل ،تعــداد نقــاط شــبکه و نحــوه توزیــع آن یکنواخــت
میمانــد .تغییــرات شــبکه معمــوال ً بــا دنبــال کــردن مســیر حــل یــا یکــی از
مشــتقهای مرتبــه بــاال انجــام میشــود .ایــن روش در مــورد مــواد تغییــر فــاز
دهنــده در ایــن تحقیقــات بــکار بســته شــده اســت [.]69-67

رویکرد صنعت و ثبت اختراعهای انجامشده در زمینه استفاده از  PCMدر مدیریت حرارتی

امــروزه شــرکتهای مختلفــی خنــک کاری باتریهــا بهصــورت غیرفعــال
را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد .در بعضــی شــرکتها بهصــورت
تجــاری در حــال تولیــد و فــروش هســتند و در بعضــی شــرکتها نیــز ثبــت
اختراع36هایــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت .لیســت مختصــری از ایــن
شــرکتها در زیــر ارائــه میشــود:
شرکت ALLCell Technologies

شــرکت  ]70[ ALLCell technologiesپکهــای باتــری بــا فنّــاوری
کامپوزیــت مــواد تغییــر فــاز دهنــده و گرافیــت تولیــد میکنــد کــه میتواننــد
در پکهــای باتریهــای اســتوانهای یــا مکعبــی اســتفاده شــوند .در همیــن
راســتا حــاج و همــکاران [ ]72 ,71بــا ایجــاد یــک سیســتم مدیریــت بــر
تأمین قدرت باتری عملکرد باتری در مجاورت  PCMرا بهبود بخشــیدند.
همچنیــن فریــد و همــکاران [ ]73یــک سیســتم مدیریــت حرارتــی باتــری،
مبتنــی بــر لولههــای باریــک مبــدل حرارتــی دارای ریــز کپســولهای PCMرا
جهــت خنــک کاری باتــری ایجــاد کردنــد.
Transformed grid

27

Local mesh refinement method

32

Space coordinate

29

)r-method (r stand for relocation

34

Body-fitted coordinate

31

Front fixing

Landa transformation

24

شکل  20پکهای باتری تولیدشده توسط شرکت ]70[ AllCell technologies

Patent

28
30
36

h-method

Moving mesh method

33
35

مــروری بــر مدیریت حرارتی غیرفعال
باتریهــای لیتیــم یــون
شرکت Bosch

شــرکت  Boschیکــی از بزرگتریــن شــرکتهای تولیــد لــوازم
الکترونیکــی در المــان اختراعــی را در ایــن زمینــه توســطKERKAMM
[]74ثبــت کــرده اســت کــه میتوانــد مواقعــی کــه باتــری داغ میشــود گرمــا
را از باتــری دریافــت کــرده و در خــود ذخیــره کنــد و در مواقعــی کــه باتــری
در معــرض انجمــاد اســت ایــن گرمــا را آزاد کنــد[.]75-77
شرکت Hyundai

شــرکت  Hyundaiثبــت اختراعــی را در ایــن زمینــه توســط جیــن وو
و همــکاران [ ]78ثبــت کــرده اســت .در ایــن اختــراع ســلول باتــری ()300
توســط  )213-113( PCMدربــر گرفتــه شــده اســت قســمت بیرونــی ایــن
محفظههــا توســط یــک الیــه ورق آلومینیومــی ( )112-111-120احاطــه شــده
اســت تــا بــا هوایــی کــه در بیــرون در جریــان اســت ( )100بیشــترین انتقــال
حــرارت را داشــته باشــد. .

شکل  21استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بهمنظور خنک کاری تجهیزات الکترونیکی []78

شرکت Milwaukee tool

شــرکت  Milwaukee toolاختراعــی را توســط جرمــی و همــکاران
[ ]76ثبــت کردنــد کــه در ان بیــن باتریهــای موجــود در یــک بســته()22
باتــری یــک محفظــه( )110کــه یــک ســر آن فلنــج متصــل شــده اســت(،)122
وجــود دارد کــه درون حفــره تعبیهشــده ( )118در بســته( )66قــرار میگیــرد
درون ایــن محفظــه یــک الیــه از مــواد تغییــر فــاز دهنــده قــرار میگیــرد
( ،)18هنگامیکــه باتــری گــرم میشــود مــواد تغییــر فــاز دهنــده موجــود در
پــک باتــری شــروع بــه تغییــر فــازمیکننــد و در ایــن حســن از داخــل ایــن
محفظــه نیــز در صــورت اختــال در خنــک کاری  PCMهــوا جریــان میابــد.
تصاویــر مربــوط بــه ایــن ثبــت اختــراع درزیــر آورده شــده اســت.

شکل  22استفاده از  PCMدر تجهیزات الکترونیکی []76

25

شرکت  General Motors

شــرکت  General Motorsاختراعــی در زمینــه اســتفاده از مــواد
تغییــر فــاز دهنــده توســط یانــگ و همــکاران [ ]80ثبــت کــرده اســت .در
ایــن طراحــی یــک الیــه از  )45( PCMدر مجــاورت ســلول باتــری ( )35قــرار
میگیــرد و بــا الیههــای دیگــری کــه در مجــاورت  PCMقــرار میگیرنــد
میتــوان گرمــای حاصلشــده از فــرار حرارتــی را قبــل از اینکــه بــه ســلولهای
دیگــر برســد از ایــن ســلول خــارج کــرد.

شــکل  23بســته استفادهشــده توســط شــرکت  General Motorsجهــت بهبــود خــروج گرمــای
فــرار حرارتــی از بســته باتــری []80

)5

شرکت LG chemical

ثبــت اختــراع شــرکت  LGکــه توســط ســونگدان و همــکاران
[ ]84-83در زمینــه خنــک کاری باتریهــای لیتیمــی ثبــت شــده اســت ،از
یــک الیــه از مــواد  PCMدر درون ســاختار خــود باتــری لیتیــم یــون بهمنظــور
انجــام عملیــات خنــک کاری اســتفاده میکنــد .ایــن الیــه از مــاده تغییــر فــاز
دهنــده میتوانــد در شــرایطی کــه در اثــر اختــال ،گرمــای زیــادی در باطــری
ایجــاد میشــود از باتــری محافظــت کنــد (شــکل )24

شــکل  24اســتفاده از یــک الیــه داخلــی در ســلول باتــری توســط شــرکت  LGبهمنظــور کنتــرل
دمــای باتــری []84

•باال بردن ضریب انتقال حرارت  PCMبا افزودن فین ،فوم فلزی،
فوم گرافیتی یا نانوذرههای دیگر
•انجــام مطالعاتــی روی چگالــی یــا کســر جرمــی مــواد افزودنــی بــه
PCM

•بــکار بــردن PCMهــای مختلــف در دماهــا و گرمــای نهانهــای
مختلــف بهصــورت چندالیــهای
•بهینه کردن هندسه سیستم
•افزایش جرم یا سطح PCM
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شــرکت  Chevronاختراعــی را توســط یانــگ و همــکاران [ ]82ثبــت
کــرده اســت کــه در آن ایــن شــرکت بــه مــوادی بــا بهتریــن شــرایط فیزیکــی
و شــیمیایی از مــواد  PCMرســیده اســت کــه بازدهــی آنهــا را در اســتفاده
بهعنــوان خنــک کار بســیار بهبــود میبخشــد.
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