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   چکیده
  

برداری از باتری، های آزمایشگاهي نمونهشود. دادهیون، حالت شارژ باطری تخمين زده مي-های ليتيومریو براساس مدل فضای حالت بات در این مقاله با بکارگيری یک شبکه عصبي فازی
اری مختلف های كگيرند. با اجرای پنجره لغزان، پارامترهای مدل سيستم در پنجرههای باتری كه برای مدلسازی باتری مورد استفاده قرار ميهای ولتاژ و جریان پایانهعبارتند از سيگنال

شوند. سپس از تئوری فيلتر كالمن بهره برده و یک الگوریتم جهت تخمين حالت آموزش داده مي براساس روش كمترین مربعات خطا شناسایي شده و با استفاده از یک شبکه عصبي فازی

، تعيين صحت عملکرد تخمين پيشنهادی و  آوری شده و برای آموزش شبکه عصبي فازیعشود. سه دسته داده عملي از اطالعات ولتاژ و جریان باتری به صورت جداگانه جمشارژ ارائه مي
Hهای فيلتر تطبيقي ها، مقایسه تخمين به روش پيشنهادی و روشبرای هر سه دسته از دادهشوند. مدل آموزش یافته، بکار گرفته مي  ،EKF  وSRUKF ان صورت پذیرفت كه نتایج نش

 باشد.  تری برخوردار ميداد روش پيشنهادی در تمام حاالت از شاخص خطای تخمين مناسبمي

 ، فیلتر کالمن حالت شارژ باتری، شبکه عصبی فازی :کلیدی کلمات
 

 

 

مقدمه   -1  

های مختلفي بيان شده است كه هر كدام برای تخمين حالت شارژ باتری روش

ها و كارهای زیادی در این ه خود را دارد. فعاليتها خصوصيات مربوط باز این روش

توان به دو دسته كالسيک و هوشمند تقسيم زمينه انجام گرفته است كه آنها را مي
كرد. روش كالسيک شامل روش ولتاژ مدار باز و شمارش آمپر ساعت وروش فيلتر 

و  فازی هایتوان شامل بکارگيری شبکهكالمن و... است و روش هوشمند را مي

عصبي و....دانست. حالت شارژ باتری به صورت كلي عبارت است از نسبت شارژ 

های یکي از روش [.1،2] ذخيره شده در باتری، به كل شارژ قابل ذخيره در آن
شود روش ولتاژ مدار باز ای كه در تعيين مقدار شارژ باتری استفاده ميساده

ه حالت شارژ آن بستگي دارد. این باشد. ولتاژ مدار باز باتری بصورت مستقيم بمي

های باتری را نشان ای بين مقدار حالت شارژ و ولتاژ پایانهتواند رابطهوابستگي مي

از استراحت، یعني عدم شارژ و  های طوالنيدهد. در كاربردهایي كه عموماً دوره
 حالت گردد. در ایندشارژ باتری وجود دارد، روش ذكر شده پيشنهاد مي

های دیگر تخمين حالت يری ولتاژ مدار باز بيشتر برای تنظيم كردن روشگاندازه

این روش به صورت برون خط و تست آزمایشگاهي  [.3،4] رودكار ميشارژ به

 [.5] باشدمي
باشد كه از جریان شارژ تعيين حالت شارژ، شمارش آمپر ساعت مي روش دیگر

چرا كه شارژ و دشارژ  كندميتفاده گيری حالت شارژ باتری اسیا دشارژ برای اندازه

بطور مستقيم به جریان باتری بستگي دارند. روش ذكر شده عالوه بر نياز به 

دانستن شرایط اوليه حالت شارژ دارای دو مشکل اساسي است، نخست آنکه 
تواند به خطای زیادی منجر گردد، بنابراین نيازمند گيری نادرست جریان مياندازه

باشد. دوم اینکه تمام جریاني كه باتری را گيری جریان ميندازهحسگرهای دقيق ا

گردد، در نتيجه تلفات داخلي باتری باید كند برای شارژ مصرف نميتغذیه مي
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محاسبه گردند. مشکل نخست با استفاده از صرف هزینه برای تهيه تجهيزات 

دوم  گيری دقيق جریان قابل انجام است، در صورتي كه برای مشکلاندازه
  [.1،5،6] اندهای محاسباتي بسياری پيشنهاد و توسعه یافتهروش

ها، حالت شارژ به عنوان یک متغير حالت از معادله در بعضي از روش

[ و 10-7،2،1( ]1EKFدیناميکي مستقيماً توسط فيلتر كالمن تعميم یافته )
2SPKF [11[ و یا رویتگر لونبرگر ]و فيلتر 12 ]∞H [16-13 محاسبه ]شود. مي

برخي از محققين شبکه عصبي مصنوعي را در تخمين حالت شارژ مورد استفاده 
[. آنها شبکه را بصورت برون خط برای تقریب رابطه بين 21-17اند ]قرار داده

حالت شارژ به عنوان متغير خروجي و سایر پارامترها به عنوان متغيرهای ورودی 

اند. این روش بسيار حساس به گرفتهآموزش داده و جهت تخمين حالت شارژ بکار 

گرهای كالسيک باشد. فيلتر كالمن یکي از تخمينساختار شبکه و نحوه آموزش مي
های داخلي یک سيستم دیناميکي مورد استفاده قرار است كه برای تخمين حالت

گيرد.  در برخي از تحقيقات از این فيلتر جهت تخمين ولتاژ مدار باز و یا دیگر مي

های باتری كه وابسته به حالت شارژ هستند استفاده شده است كميت

[. اما در برخي از كارهای اخير، حالت شاژ نيز به عنوان یکي از 16،22،23]
متغيرهای حالت تعریف شده و توسط فيلترهای كالمن مختلف مستقيماً تخمين 

یا  [. در اكثر این كارها از مدارهای معادل غيرخطي و27-2،24] شودزده مي

شود انرژی زیادی معادالت دیفرانسيل شيميایي استفاده شده است كه سبب مي

های پيچيده تخمين شود. یکي دیگر صرف شناسایي پارامتر و یا الگوریتم
. [16-13]باشد مي تطبيقي  H∞های تخمين حالت شارژ، استفاده از فيلتر ازروش

ست آوردن تخمين به حداقل شود ماكزیمم انرژی خطا در بددر این فيلتر سعي مي

 برسد. 

سازی و تخمين حالت شارژ نوآوری این مقاله، ارائه یک روش جدید برای مدل
[ و 13سازی آن مبتني بر روش ارائه شده در ]در فضای حالت است كه بخش مدل

باشد و جهت تعيين پارامترهای مدل مي 3بهبود آن با بکارگيری شبکه انفيس

گيری ولتاژ مدار و دیگر پارامترهای ي جداگانه برای اندازههای عملنيازی به تست
[. روش پيشنهادی در این مقاله به روی 10،12،21-8مرتبط با حالت شارژ ندارد ]

سازی [، پياده13یون برگرفته از مرجع ]-های آزمایشي یک باتری ليتيومداده

های به روش گردیده است كه نتایج آن نشان دهنده كارایي روش پيشنهادی نسبت
 باشد.[، مي13،24،28دیگر، ]

سازیمدل -2  
سازی سيستم برگرفته از همانطور كه در بخش مقدمه بيان شد، قسمت مدل

گردد. حالت شارژ یک باشد كه بطور مختصر در این بخش بيان مي[ مي13مرجع ]

ان توباتری عبارتست از نسبت شارژ انباشته شده به كل ظرفيت شارژ، بنابراین مي

دار باتری همراه با آنرا تحت یک كميت بدون دیمانسيون از انتگرال جریان عالمت

[. این انتگرال با یک 5،6یک ضریب نرماالیز كننده  در بازه صفر و یک درآورد ]
 [.1،2تقریب عددی با رابطه تفاضلي زیر معادل خواهد شد ]
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دار باتری )مثبت برای دشارژ( در زمان جریان عالمت kiحالت شارژ،  kzكه 

1i) 4راندمان كلمب iبرداری، بازه زمان نمونه k ،tبرداری نمونه   

1iبرای شارژ و    برای دشارژ( وtC  ماكزیمم ظرفيت قابل دسترس است كه

اتری قرار گيرد. حالت شارژ تعریف شده در ممکن است تحت تأثير دما و عمر ب

اگر فرض  [.24،28] متغير حالت در نظر گرفت کتوان به عنوان یرا مي (1)معادله 

 و لحظه فعلي شارژ حالت و بلق لحظه ولتاژ به خروجي در لحظه فعلي كنيم ولتاژ

 داد. زیر نشان صورت توان این وابستگي را بهاست، مي وابسته فعلي لحظه جریان

(2) , , 1t k t k k kv av bz di    

كنند و تابعي از آن با تغيير حالت شارژ تغيير مي d، و a ،b پارامترهای

توان آنها را از روش كمترین گيری ميهای اندازهباشند كه با استفاده از سيگنالمي

حاسبه كرد. این پارامترها در هایي از حالت شارژ ثابت ممربعات خطا در پنجره
نهایت توسط یک شبکه انفيس و به ازای بازه كل تغييرات حالت شارژ تعيين 

های شوند. برای توصيف سيستم در فضای حالت الزم است كه در ابتدا متغيرمي

,حالت مشخص شوند. فرض كنيد  1[ ]T
k t k kx v z  متغير حالت باشد كه بردار

,انه باتری در لحظه قبل، شامل ولتاژ پای 1t kv  ،حالت شارژ در زمان فعلي،  وkz، 
توان برای توصيف باتری در نظر ميباشد.  در این صورت مدل خطي زیر را مي

 [.24گرفت ]
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1كه  2( ) [ ( ) ( )]Tk k k    وkv گير  به به ترتيب نویزهای فرآیند و اندازه
حال معادله  فرم سفيد با توزیع گوسي و ميانگين صفر و مستقل از یکدیگر هستند.

 آید.حالت به صورت زیر درمي كلي فضای
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را تشکيل  (4)توان مدل فضای حالت مي d، و a ،bپارامترهای با تعيين 
داد و یک تخمينگر مناسب برای متغيرهای حالت طراحي نمود، یعني حالت شارژ 

 را تخمين زد.   

شبکه فازی عصبی و تخمین پارامترها -3  

جهت شناسایي مدل، فرآیند شارژ پالسي مورد استفاده قرار گرفته است 

( 1كامل دشارژ به وضعيت شارژ كامل برسد. شکل )طوریکه باتری از وضعيت 

دهد. جهت اند را نشان مي[ اقتباس شده13گيری شده كه از ]های اندازهداده

ثانيه نشان  50ها را در یک بازه زماني ( مقادیر داده2تر، شکل )نمایش واضح
و  استراحت دوره جریان، مثبت پالس شامل متناوب سيگنالي شارژ، دهد. جریانمي

 شده انتخاب ثانيه 25برابر جریان سيگنال تناوب باشد. دوره مي جریان منفي پالس

در هر دوره تناوب و با روش  توانميرا  d، و a ،bاست. بنابراین پارامترهای 

نتيجه  (2)ز مدل رگرسيون زیر كه از معادله  كمترین مربعات خطا و با استفاده ا
 شود، بدست آورد. مي

(6)  , , 1t k t k k k
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d
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گيرد از آنجا كه در هر دوره تناوب شارژ پالسي، درصد كمي شارژ صورت مي

توان فرض كرد كه در هر دوره تناوب مقدار حالت شارژ درصد(، مي 5)كمتر از 
رین توان پارامترها را برحسب حالت شارژ و از روش كمتثابت است و در نتيجه مي

 مربعات خطا تخمين زد. 

حال برای مشخص كردن پارامترها برحسب مقادیر مختلف حالت شارژ، از 

تواند برازش منحني را به خوبي شود. شبکه انفيس ميشبکه انفيس استفاده مي
[ باید ورودی و 29دانيم برای آموزش شبکه انفيس ]تقریب بزند. همانطور كه مي

جا ورودی شبکه انفيس حالت شارژ وخروجي خروجي شبکه مشخص شود در این

های آن از روش كمترین باشند كه نمونهمي d، و a ،bپارامترهای  انفيس شبکه

اند. سه شبکه جهت تخمين هر یک از پارامترها بکار مربعات خطا بدست آمده
شوند. مشخصات شده است. این شبکه ها ابتدا آموزش و سپس آزمایش مي گرفته

در الیه اول از توابع عضویت ناقوسي، طراحي شده از این قرار هستند:  انفيسشبکه 

 100كه هر تابع دارای سه پارامتر غيرخطي است استفاده شده است. در الیه دوم 

نماید. در در خروجي ظاهر ميگره ثابت قرار دارد كه حاصلضرب سيگنال ورودی را 
گره ثابت قرار دارد كه عمل نرماليزه كردن سيگنال حاصل از  100الیه سوم نيز 

آنگاه فازی، بر پایه سيستم فازی  -قواعد اگر 4الیه دوم را بر عهده دارد. در الیه 

الگوریتم یادگيری هيبرید است كه از تلفيق گردد. تاكاگي و سوگنو استفاده مي

 شود.ایان نزولي و تخمين حداقل مربعات اتخاذ ميروش گرد
( مقایسه پاسخ شبکه 3) با تنظيم پارامترهای شبکه و پس از آموزش آن، شکل

گيری نشان ميدهد. همانطور كه در انفيس را با مقادیر واقعي بدست آمده از اندازه

ل حا شود پاسخ شبکه از تقریب بسيار خوبي برخوردار است.این شکل دیده مي

دریافت  انفيس، پارامترهای خود را از شبکه (3)مدل خطي فضای حالت سيستم 
)ولتاژ پایانه  ( خطای خروجي4باشد. شکل )دارد و آماده برای مراحل بعدی ميمي

های گيری شده را تحت دادهبدست آمده و خروجي اندازه باتری( بين مدل

 دهد.اعتبارسنجي نشان مي

 

 

 
های كامل آزمایشگاهي ولتاژ و جریان باتری در فرآیند شارژ كامل داده -1شکل 

 جهت شناسایي پارامترها

 

 
 50های آزمایشگاهي ولتاژ و جریان باتری باز شده در یک بازه زماني داده -2شکل 

 ای جهت نمایش بهتريهثان

 
و تقریب آنها توسط شبکه  d، و a ،bمقایسه مقادیر پارامترهای  -3شکل 

 انفيس 

 
های گيری شده تحت دادهخطای بين خروجي مدل و سيگنال اندازه -4شکل 

 اعتبار سنجي 

یکسری داده كه از اواسط  انفيساطمينان بهتر از نحوه عملکرد شبکه برای  
( مورد آزمایش قرار %65های، گرفته شده )داده%65شارژ باتری به بعد، حالت شارژ 

شود. كال در این مقاله سه دسته داده از اطالعات ولتاژ و جریان باتری به مي داده

ملکرد فيلتر كالمن و مدل صورت جداگانه برای آموزش شبکه، تعيين صحت ع

های های اعتبارسنجي و دادههای آموزش، دادهآموزش یافته، بکار گرفته شد )داده

 درصد حالت شارژ
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گيری ( خطای خروجي بين مدل بدست آمده و خروجي اندازه5شکل )  (.65%

مقدار خطا در این حالت كمي  دهد.نشان مي %65های شده را تحت این داده
، اما هنوز در محدوده قابل قبول قرار 2/0ود بيشتر از حالت قبل است، حد

 [. 13دارد]

 
  %65های گيری شده تحت دادهخطای بين خروجي مدل و سيگنال اندازه -5شکل 

الگوریتم تخمین -4  
توان در انفيس و با قرار دادن حالت شارژ به عنوان ورودی ميبا داشتن شبکه 

را محاسبه كرد. با دانستن این پارامترها و  d، و a ،bهر لحظه پارامترهای  

گر كالمن ساده جهت توان از یک تخميناستفاده از آن در مدل فضای حالت مي

دهد. ( بلوک دیاگرام مفهومي آنرا نشان مي6تخمين حالت شارژ بهره برد. شکل )
ابزاری قوی و پركاربرد است كه بطور كلي در یک سيستم خطي  فيلتر كالمن

گيری تواند یک تخمين بهينه از متغيرهای حالتي كه بطور مستقيم قابل اندازهمي

توان ها نيز ميهای غيرخطي نظير باترینيستند ارائه دهد. هرچند كه در سيستم

بيشتر فيلتر كالمن  بطور هوشمندانه از فيلتر كالمن استفاده نمود. برای توصيف
[ مراجعه نمود. فيلتر كالمن سعي در كمينه كردن ميانگين 15توان به مرجع ]مي

شود و مربعات خطا دارد. خروجي فيلتر كالمن به شکل بازگشتي محاسبه مي

های جدید با استفاده از حالت قبلي و داده ورودی انجام سازی حالتبهنگام

حالت تخمين زده شده قبلي در حافظه  شود. بنابراین فقط كافيست كهمي
سازی دیجيتالي مناسب نگهداری شود و به همين دليل این الگوریتم برای پياده

بندی ریاضي این مسئله با استفاده از مفاهيم فضای حالت قابل بيان است. فرمول

توان یک مدل فضای حالت تعریف كرد و پارامترهای تخمين زده شده را . مياست

مدل در نظر گرفت. البته بایستي مدل برای فيلتر كالمن شناخته  های اینحالت
شده باشد. این شناخت به معنای دانستن پارامترهای مدل فضای حالت و آمارگان 

عنوان فرآیند تصادفي به های داخلي مدل توسط یکمتغيرهای سيستم است. حالت

شوند. فيلتر كالمن با دانستن مدل سيستم، آمارگان متغيرهای ورودی تعيين مي

گيری مغشوش از سيگنال دریافتي قادر به تخمين حالت سيستم آن و یک اندازه
مدل معرفي شده برای باتری، [. 24،28،30برحسب كمترین مربعات خطا است ]

، یک مدل خطي ولي با پارامترهای متغير است. فيلتر كالمني كه برای تخمين (4)

های یک سيستم خطي متغير با زمان منتج از خطي سازی یک سيسم حالت

( ناميده EKFافته )باشد، فيلتر كالمن تعميم یغيرخطي، طراحي شده باشد مي
باشد برای یک سيستم غيرخطي غيربهينه مي EKFشود. هر چند رفتار فيلتر مي

[. یکي از نکات 31دهد ]ولي در اكثر كاربردها پاسخ دقيقي از خود نشان مي

های كوواریانس برای كليدی در طراحي فيلتر كالمن، انتخاب مناسب ماتریس

( Rگير )شد. ماتریس كوواریانس نویز اندازهباگير و فرآیند مينویزهای اندازه
توان براحتي از ها را ميباشد. واریانسهای باتری قابل تعيين ميمستقيماً از داده

های نویزی ولتاژ پایانه باتری گيری( اندازهrmsتوان دوم جذر ميانگين مربعات )

گوسي ها مستقل هستند و دارای توزیع شود كه نویزمحاسبه نمود. فرض مي

[. بنابراین الگوریتم تخمين حالت شارژ را مبتني بر فيلتر كالمن و 22باشند ]مي

 توان بصورت زیر ارائه داد.بکارگيری شبکه انفيس مي

، Pهای كوواریانس و ماتریس 0xمقدار دهي شرایط اوليه حالت  قدم اول:

Q  وR. 

از شبکه انفيس و مدل باتری  kdو  ka ،kbمحاسبه پارامترهای  قدم دوم:

( , , , )k k k kA B C D  (5)از. 

 بروز رساني زماني تخمين حالت و كوواریانس خطا قدم سوم:

(7) 1 1 1 1

1 1 1

ˆ ˆk k k k k

T
k k k k

x A x B u

P A P A Q

 
   


  

 

 
  

 محاسبه بهره كالمن قدم چهارم:

(8) 1( )T T
k k k k k kG P C C P C R     

 گيری تخمين حالت و كوواریانس خطابروز رساني اندازه قدم پنجم:

(9) ˆ ˆ ˆ[ ( )]

( )

k k k k k k k k

k k k k

x x G y C x D u

P I G C P

 



   

 
  

 

 

 
 

 بلوک دیاگرام مفهومي الگوریتم تخمين حالت شارژ پيشنهادی  -6شکل 

سازینتایج پیاده-5  
 تا شوددشارژ مي كامالً ریبات گر ابتدابرای  بررسي  صحت  عملکرد  تخمين

 از استفاده با سپس است.  صفر برابر باتری اوليه شارژ حالت اطمينان حاصل شود كه

 با شارژ فرآیند شود. اطالعاتمي شارژ كامل، شارژ حالت تا باتری بازتابي، شارژ روش

 آمپر شود و از روش شمارشمي ذخيره رایانه در ثانيه ميلي 50 برداری نمونه نرخ

آید. حال جهت تخمين حالت شارژ، الگوریتم اعت، حالت  شارژ بدست ميس

( تخمين حالت شارژ را به همراه مقدار 7شود. شکل )پيشنهادی بکار گرفته مي

دهد. همانطور كه در شکل مشخص است تخمين حالت محاسبه شده نشان مي

 .شارژ توانسته است بخوبي مقدار واقعي را دنبال كند

 
 های اصليخمين حالت شارژ براساس دادهت   -7شکل 

 باتری

 فيلتر كالمن

 شبکه انفيس

  

    

 
  

  

 تخمين حالت شارژ

 تنظيم پارامترها
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شده و ارزیابي عملکرد آن،  طراحي گرتخمين تر شدن درستيروشن برای

یک  را گيرد. برای این كار ابتدا باتریها مورد آزمایش قرار ميدسته دیگری از داده
 دشارژ كرده و سپس توسط مدار شارژر با استفاده از اعمال سيگنال كامال دیگر بار

ها )جریان و ولتاژ باتری( كنيم. در حين عمل شارژ، دادهان مجدداً آنرا شارژ ميجری

شوند. سپس حالت شارژ باتری با استفاده از برداری ميميلي ثانيه نمونه 50با نرخ 

( نتيجه تخمين را در این حالت 8شود. شکل )الگوریتم پيشنهادی تخمين زده مي
 دهد.نشان مي

 
 های اعتبار سنجيلت شارژ با دادهتخمين حا  - 8شکل 

، %65هایي كه از اواسط شارژ از باتری، حالت شارژ در آزمایش بعدی از داده
( جهت تخمين حالت شارژ استفاده شده است كه %65هایگرفته شده بود )داده

 شود.( مشاهده مي9نتيجه تخمين در شکل )

 
 رسنجياعتبا %65های تخمين حالت شارژ وبا داده  - 9شکل 

های موجود، الگوریتم پيشنهادی برای مقایسه نتایج روش پيشنهادی با روش

 H[ مورد بررسي قرار گرفته است. در این مرجع فيلتر تطبيقي 13در مرجع ]

(5AHF) ها ایپيشنهاد شده است و پارامترهای مدل سيستم را از تقریب چندجمله

كند. همچنين نتایج تخمين حاصل از محاسبه مي و كمترین مربعات خطا

اند نيز مورد مقایسه قرار پيشنهاد شده [24،28] كه در SRUKFو  EKFهای روش

اند. با توجه به اینکه در نمایش این مقایسه بصورت منحني تفاوتها قابل گرفته

های ميانگين و جذر ميانگين مربعات ( شاخص1تفکيک نيستند، در جدول )
(rms) های متفاوت جهت های مختلف وبا دادهدرصد خطای تخمين با روش

دهد روش مقایسه نشان داده شده است. همانطور كه این جدول نشان مي

 پيشنهادی توانسته است كه از شاخص خطای مناسبي برخوردار شود.

 
 

های ميانگين و جذر ميانگين مربعات درصد خطای مقایسه شاخص - 1جدول 

 های متفاوتهای مختلف وبا دادهتخمين با روش

 تست درصد ميانگين خطا

   AHF SRUKF EKF پيشنهادی

 اصلي  1 075 0.02 0.01

 اعتبارسنجي  1.7 1.25 0.84 0.53

 %65هایداده  2.04 1.86 1.17 1.09

 

 تست (rmsدرصد جذر ميانگين مربعات خطا ) 

  AHF SRUKF EKF پيشنهادی 

 صليا 2.03 1.57 2.29 1.59 

 اعتبارسنجي 3.05 3.03 3.35 2.92 

 %65هایداده 4.25 4.22 2.23 2.42 

گیرینتیجه -6  
 و حالت شارژ باتری براساس مدل فضای حالت طراحي گردر این مقاله تخمين

برداری و های باتری نمونههای ولتاژ و جریان از پایانهگردید. سيگنال سازیپياده
فازی  استفاده قرار گرفتند. با بکارگيری یک شبکهبرای شناسایي باتری مورد 

پارامترهای مدل بصورت تابعي از حالت شارژ تعيين و با استفاده از فيلتر  عصبي

های كالمن یک الگوریتم برای تخمين حالت شارژ ارائه گردید. با استفاده از داده

ژ و جریان ، سه دسته داده از اطالعات ولتا[13] آزمایش عملي اخذ شده از مرجع
باتری به صورت جداگانه برای آموزش شبکه، تعيين صحت عملکرد فيلتر كالمن و 

های اعتبارسنجي و های آموزش، دادهمدل آموزش یافته، بکار گرفته شد )داده

ها، مقایسه تخمين به روش پيشنهادی و (. برای هر سه دسته از داده%65های داده

صورت پذیرفت كه نتایج نشان  SRUKFو  H ،EKFهای فيلتر تطبيقي روش
تری داد روش پيشنهادی در تمام حاالت از شاخص خطای تخمين مناسبمي

 باشد.  برخوردار مي

مراجع -6  
[1] H. He, R. Xiong, X. Zhang, F. Sun, and J. Fan, “State-of-charge 

estimation of the Lithium-Ion battery using an adaptive extended 
Kalman filter based on an improved Thevenin model,” IEEE Trans. 
Veh. Technol., vol. 60, no. 4, pp. 1461–1469, 2011. 

[2] G. L. Plett, “Extended Kalman filtering for battery management 
systems of LiPB-based HEV battery packs Part 2 . Modeling and 
identification,” J. Power Sources, vol. 134, no. 2, pp. 262–276, 2004. 

[3] S.-J. Huang, B.-G. Huang, and F.-S. Pai, “An approach to 
measurements of electrical characteristics of lithium-ion battery 
with open-circuit voltage function,” IET Power Electron., vol. 5, no. 9, 
pp. 1968–1975, 2012. 

[4] L. Pei, R. Lu, and C. Zhu, “Relaxation model of the open-circuit 
voltage for state-of-charge estimation in lithium-ion batteries,” IET 
Electr. Syst. Transp., vol. 3, no. 4, pp. 112–117, 2013. 

[5] V. Pop, H. J. Bergveld, P. H. L. Notten, and P. P. L. Regtien, “State-of-
the-art of battery state-of-charge determination,” Meas. Sci. Technol., 
vol. 16, no. 12, pp. R93–R110, 2005. 

[6] S. Piller, M. Perrin, and A. Jossen, “Methods for state-of-charge 
determination and their applications,” J. Power Sources, vol. 96, no. 
1, pp. 113–120, 2001. 

[7] S. X. Chen, H. B. Gooi, N. Xia, and M. Q. Wang, “Modeling of lithium-
ion battery for online energy management systems,” IET Electr. Syst. 
Transp., vol. 2, no. 4, pp. 202–210, 2012. 

[8] Z. Chen, Y. Fu, and C. ChrisMi, “State of charge estimation of 
Lithium-Ion batteries in electric drive vehicles using extended 
Kalman filtering,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 62, no. 3, pp. 1020–
1030, 2013. 

[9] J. Kim, S. Lee, and B. H. Cho, “Complementary cooperation clgorithm 
based on DEKF combined with pattern recognition for SOC/capacity 



 127                   1400، 1، شماره 19د ه علمي انجمن كامپيوتر ایران، مجلعلوم رایانش و فناوری اطالعات، نشری

estimation and SOH prediction,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 27, 
no. 1, pp. 436–451, 2012. 

[10] R. Xiong, H. He, F. Sun, and K. Zhao, “Evaluation on state of charge 
estimation of batteries with adaptive extended Kalman filter by 
experiment approach,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 62, no. 1, pp. 
108–117, 2013. 

[11] G. L. Plett, “Sigma-point Kalman filtering for battery management 
systems of LiPB-based HEV battery packs Part 2 : Simultaneous 
state and parameter estimation,” vol. 161, no. 2, pp. 1369–1384, 
2006, doi: 10.1016/j.jpowsour.2006.06.004. 

[12] H. Rahimi-Eichi, F. Baronti, and M.-Y. Chow, “Online adaptive 
parameter identification and state-of-charge coestimation for 
Lithium-Polymer battery cells,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 61, no. 
4, pp. 2053–2061, 2014. 

[13] M. Charkhgard and M. H. Zarif, “Design of adaptive H∞ filter for 
implementing on state-of-charge estimation based on battery state-
of-charge-varying modelling,” IET Power Electron., vol. 8, no. 10, pp. 
1825–1833, 2015, doi: 10.1049/iet-pel.2014.0523. 

[14] D. Labarre, E. Grivel, N. Christov, and M. Najim, “Dual H∞ 
algorithms for signal processing, application to speech 
enhancement,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 55, no. 11, pp. 5195–
5208, 2007. 

[15] D. Simon, Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and 
Nonlinear Approaches, 1st ed. USA: John Wiley & Sons, INC, 2006. 

[16] F. Zhang, G. Liu, L. Fang, and H. Wang, “Estimation of battery state 
of charge with H∞ observer: applied to a robot for inspecting power 
transmission lines,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 59, no. 2, pp. 
1086–1095, 2012. 

[17] C. H. Cai, D. Du, and Z. Y. Liu, “Battery state-of-charge (SOC) 
estimation using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS),” 
in Fuzzy Systems, 2003, pp. 1068–1073. 

[18] C.-H. Cai, Dong-Du, Z.-Y. Liu, and H. Zhang, “Artificial neural 
network in estimation of battery state of-charge (SOC) with 
nonconventional input variables selected by correlation analysis,” 
in Machine Learning and Cybernetics, 2002, pp. 1619–1625. 

[19] C. Cai, D. Du, Z. Liu, and J. Ge, “State-of-charge (SOC) estimation of 
high power Ni-MH rechargeable battery with artificial neural 
network,” in Neural Information Processing, 2002, pp. 824–828. 

[20] J. Peng, Y. Chen, and R. Eberhart, “Battery pack state of charge 
estimator design using computational intelligence approaches,” in 
Battery Conference on Applications and Advances, 2000, pp. 173–177. 

[21] T. Yamazaki, K. Sakurai, and K. Muramoto, “Estimation of the 
residual capacity of sealed lead-acid batteries by neural network,” 
in Telecommunications Energy Conference, 1998, pp. 210–214. 

[22] B. S. Bhangu, P. Bentley, D. A. Stone, and C. M. Bingham, “Nonlinear 
observers for predicting state-of-charge and state-of-health of lead-
acid batteries for hybrid-electric vehicles,” IEEE Trans. Veh. Technol., 
vol. 45, no. 3, pp. 783–794, 2005. 

[23] S. Pang, J. Farrell, J. Du, and M. Barth, “Battery state-of-charge 
estimation,” in American Control Conference, 2001, pp. 1644–1649. 

[24] M. Charkhgard and M. Farrokhi, “State-of-charge estimation for 
Lithium-Ion batteries using neural networks and EKF,” IEEE Trans. 
Ind. Electron., vol. 57, no. 12, pp. 4178–4187, 2010. 

[25] Y. He, X. T. Liu, C. Bin Zhang, and Z. H. Chen, “A new model for State-
of-Charge (SOC) estimation for high-power Li-ion batteries,” Appl. 
Energy, vol. 101, pp. 808–814, 2013. 

[26] G. L. Plett, “Extended Kalman filtering for battery management 
systems of LiPB-based HEV battery packs: Part 3. State and 
parameter estimation,” J. Power Sources, vol. 134, no. 2, pp. 277–292, 
2004. 

[27] R. Van der Merwe and E. A. Wan, “The square-root unscented 
Kalman filter for state and parameter-estimation,” in Acoustics, 
Speech, and Signal Processing, 2001. 

[28] H. Gholizade-narm and M. Charkhgard, “Lithium-ion battery state 
of charge estimation based on square-root unscented Kalman filter,” 
IET Power Electron., vol. 6, no. 9, pp. 1833–1841, 2013, doi: 
10.1049/iet-pel.2012.0706. 

[29] J.-S. R. Jang, “ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference 
system,” IEEE Trans. Syst. Man. Cybern., vol. 23, no. 3, pp. 665–685, 
1993. 

[30] T. O. Ting, K. L. Man, C.-U. Lei, and C. Lu, “State-of-charge for battery 
management system via Kalman filter,” Eng. Lett., vol. 22, no. 2, p. 
EL_22_2_05, 2014. 

[31] S. Haykin, Kalman Filtering and Neural Networks, 1st ed. USA: John 

Wiley & Sons, INC, 2001. 

 

كارشناسي ارشد برق گرایش كنترل  محمد نصیری

 .است1396 شگاه شاهد، تهران، ایران، در سالاز دان

شارژ موضوعات كنترل در  شانوهشي ایژپی مندعالقه

 يهای عصب، شبکههای هوشمندالگوریتم، هاباتری

 :زاایشان عبارتست الکترنيکي  پستدرس آ. باشدمي

m.nasiri75@gmail.com 

 

ت علمي دانشگاه ئهيضو ع محمدحسین کاظمی

التحصيل فارغ  ایشان است. كنترل-شاهد گرایش برق

دكترای برق كنترل از دانشگاه امير كبير در سال 

، كارشناسي ارشد كنترل از دانشگاه صنعتي 1380

. باشدمي شریف، و كارشناسي الکترونيک از دانشگاه صنعتي خواجه نصير

روباتيک، هوش مصنوعي و سيستم های  وی مورد عالقه وهشيژپ موضوعات

 :زاایشان عبارتست الکترنيکي  پستدرس آ. است قدرت

kazemi@shahed.ac.ir 

 

                                                             
1 Extended Kalman Filter 
2 Sigma-Point Kalman Filter 
3 Anfis 
4 Columbic efficiency 
5 Adaptive H∞ Filter 



   
The CSI Journal on  
Computing Science and  
Information Technology 
Vol. 19, No.1, 2021 

 

 

 

Implementation of adaptive neuro-fuzzy inference system in 
modeling and estimating the state-of-charge of Lithium-Ion batteries  

 

Mohammad Nasiri 
1
, Mohammad Hossein Kazemi

 *1
  

1
 Electronic Engineering Department, Shahed University, Tehran, Iran 

 
Abstract 

  

In this paper, a nero-fuzzy inference system based on the state-space modeling of Lithium-Ion 
batteries is used to estimate the state-of-charge (SOC). The battery terminal voltage and current as 
laboratory sampling data are used for battery modeling. The moving window based on least square 
error method is applied in different operating windows to identify the parameters of the system 
and then the identified parameters are uses for training an adaptive neuro-fuzzy inference system. 
Then, by exploiting the Kalman filter theory, an algorithm is proposed for state-of-charge 
estimation. Three kind of practical data are gathered separately from battery terminal voltage and 
current for training of the nero-fuzzy system, evaluating of trained model, and proposed estimation 
algorithm. Finally, the estimation results of the proposed algorithm are compared with some 
existing algorithms that show the effectiveness of the proposed. 
 

Keywords: State-of-charge; Neuro-fuzzy inference system; Kalman filter. 


