
 

 

 

 

 

و ساخت بخش کنترل  یطراح

 تیریمد ستمیو حفاظت در س

 ونی ومیتیل هاييباتر

 دیجاو یبیمس دیسع دیس، محمد صادق زاده دیدکتر س

 

 

 

  
 يها يمن جمله باتر دیو قابل شارژ جد نینو يها يامروزه باتر - چکیده

اد بودن تعد ادیز زیباال و ن يتوان و انرژ یبخاطر دارا بودن چگال ونی ومیتیل

پرکاربرد بوده و  اریبس یو نظام يتجار ،یشارژ و دشارژ در مصارف صنعت کلیس

ها  يباتر نیکه ا ییاز آنجا یشوند ول یاستفاده م اریبس یبرق يدر خودروها زین

 یم قیبه کنترل و حفاظت دق ازمندیدارند لذا ن یخط رینمودار شارژ و دشارژ غ

 ازمندین میل و حفاظت را با هم انجام دههر دو کار کنتر میبتوان نکهیا يباشند.برا

 يها ی. با بررسمیباش یحوزه م نیمربوطه در ا يها یس يآ قیدق یبه بررس

 يمختلف ، آ ياز شرکت ها نگیبخش باالنس يها یس يآ نهیبعمل آمده در زم

مقاله  نی.لذا در ادیانتخاب گرد Texas Instrumentاز شرکت  BQ76PL536 یس

و ولتاژ تک تک  يباتر يدما BQ76PL536باالنسر  یس يآ يبا برد سخت افزار

با سنسور اثر هال  زیرا ن انیرا بطور جداگانه سنس کرده، جر يسر يسل ها

ACS712  کروکنترلریآن با م يو توسط بخش نرم افزار میکن یم يبردارنمونه 

STM32F103RET6 شارژ  يارتباط گرفته و در هر لحظه دستورات مربوطه را برا

 .میده یارژ انجام مو دش

 
، کنترل و  يباتر تیریمد ستمیس ون،ی ومیتیل يباتر -هاي کلیدياژهو

 حفاظت

 

 قدمهم -1

 یلیفس ياز سوخت ها یناش يها بیها و آس نهیمشکالت، هز

 ينو من جمله انرژ يها يآوردن به استفاده از انرژ يموجب رو

 در ساعات نکهیبا توجه به ا ستمیس نیشده است.در ا يدیخورش
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متفاوت است و در زمان  يدیبرق خورش دیمختلف از شبانه روز تول

لذا  ستیثابت ن ابشو شدت ت زانیمختلف تابش آفتاب و م يها

و برگرداندن  دیآن در ساعات تابش شد يساز رهیبه ذخ ازمندین

 کیدر زمان پ ایدر شب  ستمیبه س يشده در باتر رهیذخ يانرژ

 .میهست يمصرف انرژ

 يها، لذا برا يباتر نهیدر زم ایروز دن يها رفتهشیتوجه به پ با

بخاطر  ونی ومیتیل ياز باتر ،يدیتول يانرژ يساز رهیذخ

که  ییاست.از آنجا دهیباال، انتخاب گرد يانرژ یاز چگال ییبرخوردار

به  ازمندیدارند لذا ن یخط ریها نمودار شارژ و دشارژ غ يباتر نیا

پک  يبرا یقلب اساس گریبعبارت د ندباش یکنترل و حفاظت م

در برابر  يحفاظت باتر فهیآن است که وظ BMSبرد مدار يباتر

Overcharge & Overdischarge باشد  یو دما م انیجر نیو همچن

 over charged يشارژ قطع شود و باتر انیتاپس از پر شدن، جر

 ظتحفا ایکمک کند و  يطول عمر باتر شیو افزا یمنینشود تا به ا

 کلیاز کاهش س يریوجلوگ Overcurrent یاضاف انیدر برابر جر

 ]21,[ باشد. یم يباتر يسل ها يکار

 يباتر رتیمد ستمیس برد يافزار سخت یطراح  -2

)BMS( کنترلر کرویم با STM32F103RET6 يآ و 

 BQ76PL536 یس

نمودار شارژ و  يدارا ونی ومیتیل يها يباتر نکهیبا توجه به ا

ها  يباتر نیا یمنیموضوع در ا تیباشند و اهم یم یرخطیدشارژ غ

 یبیترک يدیبریه يالخصوص در خودرها یدر مصارف گوناگون عل

را چند برابر  يباتر تیریمد ستمیس تیحساس یبرق يو خودرو ها

 نیکه بتواند در ا یشرکت خابو انت یس يآ ینموده لذا در بررس

 يآ دیداشته باشد و کنترل و حفاظت را انجام نما تیفعال نهیزم

انتخاب نموده  Texas Instrumenرا از شرکت  BQ76PL536 یس

ولتاژ و هم  یهم در مقابل اضاف يو حفاظت باتر گینیتوریکه مان

) و حفاظت Overcharge&Overdischargeدر مقابل کمبود ولتاژ (

بعمل آمده  یطراح یرا داشته و ط يباتر يدما شیافزا رابردر ب

) را با استفاده Overcurrent(انیجر یبحث خفاظت در مقابل اضاف

 نیا نی.و عالوه بر امینمائ یم نیتام ACS712از سنسور اثر هال 

 يتا سل سر 192را تا  يباتر تیظرف شیافزا تیقابل یس يآ

 ]1,3[ ها داراست. یس يآ نی) اCascade(يبصورت بستن آبشار

 يسل سر 6 تیریمد ییتوانا ییخود به تنها یس يعدد از آ1
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و ساخت بخش کنترل  یطراح
 تیریمد  ستمیو حفاظت در س

 ونی ومیتیل هاییباتر

  یجاویبیّمس  یسع یّس، زاده  صادقمحمّ یّدکتر س
 

 
 
 

 
 وميتيل یهایجمله باتر از دیو قابل شارژ جد نینو یهایامروزه باتر - چكيده

شارژ  كليعداد سبودن ت ادیز زيباال و ن یتوان و انرژ یبخاطر دارا بودن چگال ونی
در  زياپرکااربرد باوده و ن اريبسا یو نظاام یتجار ،یو دشارژ در مصارف صنعت

هاا نماودار یباتر نیکه ا یئاز آنجا یشوند ولیاستفاده م اريبس یبرق یخودروها
 باشاند  یما قيبه کنترل و حفاظت دق ازمنديدارند لذا ن یخطريشارژ و دشارژ غ

باه  ازمنادين مينترل و حفاظت را با هم انجام دهاهر دو کار ک ميبتوان نكهیا یبرا
بعمال  یهاای  با بررساميباشیحوزه م نیمربوطه در ا یهاسیآی قيدق یبررس

 سایآی، مختلا  یهاااز شارکت نگيبخش باالنس یهاسیآی نهيآمده در زم
BQ76PL536  از شرکتTexas Instrument مقاله باا  نیلذا در ا  دیانتخاب گرد

و ولتااژ تات تات  یباتر یدما BQ76PL536باالنسر  سیآی یرافزاسختبرد 
باا سنساور ا ار هاال  زيرا ن انیرا بطور جداگانه سنس کرده، جر یسر یهاسل

ACS712  كروکنترلاريآن باا م یافازارنرمو توسط بخش  ميکنیم یبردارنمونه 
STM32F103RET6 شارژ  یارتباط گرفته و در هر لحظه دستورات مربوطه را برا

  ميدهیدشارژ انجام م و
 

، کنتارل و یبااتر تیریماد ساتميس ون،یا وميتيل یباتر -های کليدیواژه
 حفاظت

 قدمهم -1

 یلیفسد یهدااز سدوخت یناشد یهدابیها و آسنهیمشکالت، هز
 یجملده اندر  ازندو  یهدایآوردن بده اسدتفاده از اندر یموجب رو

عات در سدا نکدهیبا توجه به ا ستمیس نیدر ا ش ه است. ی یخورش
متفداوت اسدت و در  ی یبدرق خورشد  یدمختلف از شدبانه روز تول

لذا  ستیثابت ن ابشو ش ت ت زانیم، مختلف تابش آفتاب یهازمان
و برگرداند ن   یآن در سداعات تدابش شد  سدازیذخیرهبه  ازمن ین

 کیددر زمدان   ایددر شدب  ستمیبه س یش ه در باتر رهیذخ یانر 
 ندهیدر زم ایدروز دن یهداشرفتیتوجه به   با .میهست یمصرف انر 
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 ونید ومیتیل یاز باتر ،ی یتول یانر  سازیذخیره یها، لذا برایباتر
از  اسدت. هیدبدا،، انتخداب گرد یاندر  یاز چگال یبخاطر برخوردار

دارند  لدذا  یخطدریدنمودار شار  و دشار  غ هاباتری نیکه ا یئآنجا
 یقلدب اساسد رگدیبعبدارت د ن باشیبه کنترل و حفاظت م ازمن ین

 یحفاظت بداتر فهیآن است که وظ 1BMS برد م ار ،باتری ک یبرا
و دمدا  انیجر نیو همچن Overcharge & Overdischargeدر برابر 

 Over یشار  قطع شود و بداتر انی س از  ر ش ن، جر باش  تا یم

charged کمدک کند  یطول عمر باتر شیو افزا یمنینشود تا به ا. 
از کاهش  یریجلوگ و Over current یاضاف انیرحفاظت در برابر ج

 یبداتر تیریم  ستمیس گرید فهیوظ هایباتر یهاسل یکار کلیس
 [1] [2]. باش یم

 یبااتر رتیماد ساتميس برد یافزارسخت یطراح  -2
(BMS) کنترلاار كاارويم بااا STM32F103RET6 و 
 BQ76PL536 سیآی

اگون در مصددارف گوندد ی لیتیددوم یددونهدداباتریکدده از آنجددائی 
ی و برقد یخودروهدا، ترکیبی هیبری ی خودرهایالخصوص در یعل

م و دارای اهمیدت مصارفی از این قبیل که بحث ایمندی بسدیار م د
واکدنش  شون  و با در نظر داشدتنمی ، استفاده نباشفوق العاده می

نمدودار شدار  و بدودن  و دارا ژنیبدا اکسد ومیتیل ونی  یش  یری ذ
و حفد   یمندیمسائل ابرای ، بنابراین هایی این باترخطریدشار  غ

 سدتمیسدر  یکنترلد ی،بده بدورد حفداظت ازمن ین، یطول عمر باتر
   باشیم.می یباتر تیریم 
های مختلفددی کدده در ایددن زمیندده فعالیددت شددرکت یدر بررسدد 

بسددیار بخدداطر فعالیددت  Texas Instrumenشددرکت از  ان داشددته
بوط به سیستم م یریت های مرسیآی گیر در موردگسترده و چشم

 توانددائی را انتخدداب نمددوده کدده BQ76PL536 سددیآیبدداتری، 
ولتدا  و هدم در  یهم در مقابل اضداف یو حفاظت باتر گینیتوریمان

را داراسدت. ( Overcharge & Overdischargeمقابل کمبود ولتدا   
دما  شیافزا رابردر ب باتری کحفاظت  قادر بههمچنین سی این آی

 انیددجر یفاظددت در مقابددل اضددافحبحددث  مددا بددرایدارد. ارا 
 Overcurrent)، از سنسددور اثددر هددال بعمددل آمدد ه  یطراحدد یطدد

ACS712 تیدظرف شیافدزا تیدقابل سیآی نیا .مینمائیم استفاده 
 نی( اCascade یبصورت بستن آبشار یتا سل سر 192را تا  یباتر
 [1] [3ها داراست. ] سیآی

 یسدل سدر 6 تیریمد  ییتوانا ییخود به تن ا ،سیآیع د از 1

 

 

 
1 Battery Management System 
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بده  میتعم تیها قابلپیچ نیش ه را دارا بوده که با اتصال کاسکود ا
 نیدنحدوه اتصدال دو عد د از ا 1سل را داراست که در شدکل  192

 داده ش ه است. شیها نما پیچ

. 
 BQ76PL536 سیآی اتصال یکل یشما -1شکل

 افدزارنرمو  افزارسدختبه دو بخدش  یباتر تیریم  ستمیس      
 بدرد ،باتریاسدتکآن شدامل  افزارسدختشود که بخش یم میتقس

آن  LCDو  ARM کروکنترلدریم ،BQ76PL536 سدیآیمربوط به 
 کدل ولتدا  هدا،آن شدامل ولتدا  سدلول یافدزارنرمباش  و بخش یم

تعدادل  زیدن و باتریاسدتک یدمدا ،بداتری ک انیدجر ،باتریاستک
ایدن سیسدتم،  افزارسدختدر ست. هاسل نگیهمان با،نس ای یساز
بوده که  STM32F103RET6و میکروکنترلر  BQ76PL536 سیآی

ولتدا   BQ76PL536 سدیآیابتد ا  باهم ارتباط دارن . SPIبصورت 
را بصدورت آندالود دریافدت  باتریاسدتکهدا و دمدای تک تک سل

داده و طی دسدتورات ارسدالی به میکروکنترلر  SPIنموده و بصورت 
 سدهقدادر بده مد یریت  STM32F103RET6 کروکنترلریم از سوی

،زم بده  باشد . ارامتر م م باتری یعنی ولتا ، جریان و دمای آن می
 توضیح است که جریان را بصورت آنالود توسط سنسدور اثدر هدال

ACS712 ًوصل  کنترلربه  ایه میکرو نمونه برداری کرده و مستقیما
 نمای .فت میلر دریارنموده و فرمان را از میکروکنت

 یباتر یدما و ولتاژ یريگ اندازه مدار یطراح -3
مد ار  سدیآی تیتاشدیطبد  د یباتر تیریم  ستمیس نیدر ا

 یمد 2بصورت شکل یباتر یولتا  و دما یریمربوط به ان ازه گ
و  کروفارادیم 1/0 یهاآن شامل خازن زینو لتریباش  که م ار ف

بدا اسدتفاده از  زیدباشد . دمدا را نیاهم مد لویک 1 یهامقاومت
2NTC  افدتیخدود در یورود هید ا  یداز طرکه سنس نموده 

ثبدات  222 پیدچ نیدا . یدنمایم لیتب  تالیجینموده و به د
رزروند   هیو بق میدار یآن ا دسترس یتا 52به ما فقط دارد که 

 

 

 
2 Negative Temperature Coefficient 

دسدته  یکه در سه گدروه اساسد X4Bتا  X00از آدرس  یعنی
 شون  : یم یبن 
 Read-Only (Group1)هماان ایا   بات فقط خواندن3-1

 میکنیاستفاده م یسیک نو یبرا سترهایرج نیآدرس ا
 Read / Write (Group 2) ای  بات خواندن و نوشتن 3-2

 زیدقابدل نوشدتن ن ،از ثبات هدا عدالوه بدر عمدل خواند ن گروه نیا
 یهداسدتریاند  ملدل رجیکنترلد یهداثبدات شدتریباشدن .که بیم

IO_CONTROL ایو ADC_CONTROL 
   3-3Read / Write, Initialized From EPROM (Group 3) 

 باتریاسدتکسدل از  یها مانن  ولتا  سل و دمداداده سیآی نیدر ا
در آمد ه  تالیجیبصورت دسپس شود و یم افتیبصورت آنالود در

 STM32 کروکنترلریتوسط م  ینموده و ما با رهیها ذخستریو در رج
خواند ه و  سدیآی نیا یهاستریرا از رجاطالعات  نیا میبتوان ،خود
 شیسددترهایصددادر کددرده و در رج رامتناسددب بددا کارمددان  نیفددرام
 [2] [4. ]سمیبنو

 
 م ار ان ازه گیری ولتا  و دمای باتری-2شکل

 ای یباتر ولتاژ یسازمتعادل به مربوط مدار یطراح -4
 نگيباالنس همان

سدازی ه متعادلمشاب SOCها را با یک سازی، تمام سلولمتعادل
یا توسط یک شدار ر توزیدع  BMSتوان  با سازی میمتعادلکن . می

 شود، غیرفعالش ه فعالیت کن . این سیستم به دو صورت انجام می
بدین یا بصدورت فعدال  اندر ی  رود(انر ی بصورت حرارت ه ر می 

 [6][ 5]یاب (. ها انتقال میسلول
 ت سری در یک مجموعهها بصور، تمام سلولسازیمتعادلب ون 

 عمد  دشدار  یدا بینن ، و بندابراینباتری دقیقاً جریان یکسان را می
3DOD کن آن ا با یک نرخ ثابت تغییر می. 

 فعال سازیمتعادل 4-1
( یانتقدال اندر  اید روش انتقدال ولتدا  و  سازی فعالمتعادلدر 

 

 

 
3  Depth Of Discharge 
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سدرعت کده  سدلفییدا سدوئی  خدازنی و نترل فعدال بدا انتخداب ک
بدرای   دذیرد. ایدن روش، صدورت میباشن سازی سریع میمتعادل

اسدت  سازیمتعادلکاربردهای توان با، یا متوسط با کنترل فرآین  
،  یچی گی اما دارای هزینه با، بودهمناسب  4HEVبرای کاربرد که 

 [8 . ]نباشکنترل و سایز بزرد می
 ایابا استفاده از مقاومت تلا  کنناده  سازیمتعادل 4-2
 رفعاليغ سازیمتعادل همان

بدا بدایپس  را، این روش، انر ی متجاوز از سلول بدا ولتدا  بیشدتر
تا زمدانی   کنهای شنت تلف میکردن م اوم جریان توسط مقاومت

تدر های با ولتا   دایینهم سطح با سلول های با ولتا  با،ترسلول که
ر  را ولتا  شدا نیکه کمتر باتریاستکاز  یروش سلول نیدر ا  .نشو

ولتدا  شدار  اضدافه   یدبا هاسل هیشود و بقیدارد مبنا قرار گرفته م
 رشان،یش ه در مستوان با، قرار گرفته یهامقاومت  یخود را از طر

 نیدبازگوکنن ه ا زین 3تلف نموده و به ولتا  سل مبنا برسان ، شکل 
 موضوع است:

 
 با استفاده از مقاومت تلف کنن ه سازیمتعادل -3شکل

 است: ریبه دو روش انجام  ذ ستمیاین س
یدز الدف ن 4کنن ه ثابت اسدت کده در شدکلاول مقاومت تلف روش
ها م اوم جریان برای تمام سلول نمودن بایپس با است کهش هآورده

این روش سداده  شود تا با سلول با ولتا   ایین مطاب  شود.انجام می
اما اتالف م اوم انر ی بصورت گرما برای است و دارای هزینه  ایین 

های نیکل و لید  اسدی  برای باتریو یشتر  ها وجود داردتمام سلول
روش دوم با استفاده از کنترل مقاومدت  .گیردمیمورد استفاده قرار 

ب نشدان داده شد ه اسدت و بدر  4باش  که در شکل های شنت می
باشد  کده بصدورت اساس حذف انر ی از سلول با انر ی بدا،تر مدی

شود که در دو م اوم نیست اما با استفاده از رله و سوئی  کنترل می
هدا باش  که تمام رلهکن ، حالت اول حالت  یوسته میحالت کار می

سداز شون . حالت دوم، حالت آشکاربا یک سیگنال مشابه کنترل می
 شدود، در زمدان متعدادل نبدودنها مانیتور مدیاست که ولتا  سلول

کن . ایدن روش ، انر ی را از طری  مقاومت تلف میباتری هایلولس
 دارد را روش مقاومت ثابدتو بازده با،تری نسبت به  یی بیشترآکار

هدای بدرای بداتریقابل استفاده ساده، قابل اطمینان و  لذا این روش
 

 

 
4  

 Hybrid Electric Vehicles 

 .باش میلیتیوم یون نیز 

              

 ب(                                   الف(            

 مقاومت شنت الف( مقاومت ثابت ب( کنترل مقاومت شنت-4شکل 

ها انر ی متجاوز اسدت کده از سدلول بدا ولتدا  عیب اصلی این روش
ی کده  دایین یهاستون 2SOCلذا  شود،بیشتر بصورت گرما تلف می

هدای بدا،تر شدار  شدود. در نتیجده تمدام  SOCتوان  تدا است نمی
تدا هدم سدطح شد ن بدا  SOC نر بده  دایین آوردهدا مجبدوستون
ن . در نتیجده اندر ی زیدادی هد ر باش ایین می SOCهای با سلول
از ح  شار   شیب یباتر ک کیدر  یباترسلول کیچنانچه  رود.می
بدا گذشدت زمدان باعدث آسدیب از ح  دشار  شود،  شیب ایو  ه ش

 نیدا  .شدبداتری خواه دی ن آن سلول و ن ایتاً آسدیب دید ن  ک
( از سدهیولتا  و مقا نگیتوری مان صیبا تشخ یباتر تیریم  ستمیس
 سدتوریماسدفت بدا اسدتفاده از ترانز یهدا یوصل کردن سدو  یطر

STM6962،  سددلول فددراهم  آن یرا بددراو یددا دشددار   امکددان شددار
 سددیآی نگیمدد ار مربددوط بدده بخددش با،نسدد 2شددکل د. آوریمدد

BQ76PL536 باش .یم 

 
 BQ76PL536 سیآیربوط به بخش با،نسینگ م ار م-2شکل 

 (BMS) یباتر رتیمد ستميس یافزارنرم یطراح -4
بخدش آن  نیتدریاصدل یبداتر تیریم  ستمیس یافزاربخش نرم

 یو دمددا انیددولتددا ، جر یهدداداده افددتیبددوده کدده بدده لحددا  در
مناسب را صادر نموده و از شار  و دشار   نیبتوان  فرام ،باتریاستک
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و خدار  از محد وده عمدل نمدودن آن  یداغ ش ن بداتر ایو  یاضاف
 باشد . یمد 6آن بصورت شدکل یلذا فلوچارت اصل  ینما یریجلوگ

[9[ ]3] 

 
 فلوچارت م یریت باتری-6شکل

ولتا ،  یعنی یدر باتر ینکته که سه  ارامتر اصل نیبا توجه به ا
 یشد ه باشدن  لدذا بدرا فیددر محد وده تعر  یو دما با انیجر
م م ابت ا در لحظه روشن ش ن رله مربوط بده بدار  نیا تیرعا

رود و بعد  از چدک یدشدار  مد تیبه وضع یوصل ش ه و باتر
 یبداق دشدار  تیهمان وضدع رد ایداده و  تیوضع رییتغ، ولتا 

و دمدا  انیدولتدا ، جر یفدیتعر یمان ه و در هر لحظه مح وده
ه بد یبداتر یهاسدل نی. اگر در لحظه شار  بدگرددیم یسربر
ولتدا   یسازمتعادل یبرا  یایرور زمان اختالف ولتا  بوجود بم

قابدل  بدا اجدرای دسدتورات مربوطده یشار  بصورت نرم افدزار
 سازی است.همسان

 یعمل تست جینتا  6
هدا و ندوع از باتری نیددر مدورد ا فدوق حاتیبا توجه بده توضد

سدی بدا انتخداب آی ،یو کنترل یبودن به م ار محافظت ازمن ین
 یمدد ار آن، داده هددا یسدداز ادهیددو   BQ76PL536ر با،نسدد

 انیدها و ولتدا  کدل  دک، جرمربوط به ولتدا  تدک تدک سدل
باتری را  ک یهاسلول یشار  و دما انیجر دشار (، انیبار جر
داده ش ه اسدت.  شینما ید یال س ینموده و رو یریان ازه گ

 یبداتر تیریمد  ستمیس یکل یشود نمایم  هیهمانطور که د
 آم ه 5دانشگاه در شکل  ی یخورش شگاهیته ش ه در آزماساخ
 است.

 

 
 ی یخورش شگاهیساخته ش ه در آزما یباتر تیریم  ستمیس یکل ینما-5شکل 

 .باش  یم 8بصورت شکل یباتر رتیم  ستمیس یافزارسختبرد     

 
 رتیم  ستمیس یافزارسختبرد  8شکل

 22ولدت تدا  2/23 یولتدا  را در بدازه آن، تست نمودن  یبرا
 2/23که هرگداه ولتدا  بخواهد  از  بیترت نیولت قرار داده به ا

 یشار  شون  و زمدان هاسلولت کمتر شود شار ر وصل ش ه و 
دوباره قطع شد ه و بدار وصدل شدود لدذا   یولت رس 22که به 
 یمد رییدتغ بلان  که قاتست در نظر گرفته ش ه یبرا ریارقام ز

در آغداز کدار بدار را  شهیهم است که نیفرض برا شیباشن .  
که ،زم اسدت شدار ر   یوصل نموده و سپس شرط را چک نما

داده شد ه  شینما  V5تا V0 از هاسلبار. ولتا   ایمتصل گردد 
و  10 -3 بیباشد  کده بدا ضدریمد باتری کولتا  کل  VBان ، 
در  10 -1 بیکده بدا ضدر ICشدار  بدا  انیو جر ILبار با انیجر

 .ش ه است داده شینما 9شکل 

 
 دشار  انیولتا  و جر شینما 9شکل
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 آمپدر 0.4جریان دشدار  در  هاسلولتا  هریک از  1در ج ول 
 آم ه است.

 ولتا  باتری -1ج ول 

VB(v) V5(v) V4(v) V3(v) V2(v) V1(v) V0(v) 

23.881 3.930 3.954 4.146 3.966 3.900 3.962 

 
  NTCاز  یک يشود ما  یغ مبار در حال دشارژ دا یوقت زین يیدر تست دما

 .دهد یم شينما 11آن را مطابق با شکل  یرا به بار وصل کرده و دما
 

 
 تست دما -10شکل 

 تست دما  -2ج ول

 
 حالت اول

23 C)0TEMP1 ( 

23 C)0TEMP2 ( 

 حالت دوم
43 
 C)0TEMP1 ( 

23 C)0TEMP2 ( 

 یاهم 42 یحالت دشار  آن، بار یاست که برا حی،زم به توض
 یاهمد 180ع د مقاومت  4نمودن  یوات که از مواز 2با توان 

مطاب   ینگیس تیه زیداغ ش ن آن ن یش ه و براباهم ساخته
 .استش هدر نظر گرفته 11با شکل

 
 بار استفاده ش ه011شکل 

 یريگ جهينت  7
در ساعات مختلف  نکهیبا توجه به ا ی یخورش یانر  ستمیدر س

 یهدامتفداوت اسدت و در زمدان ی یخورش برق  یاز شبانه روز تول
 بندابراین سدتیو شد ت تدابش ثابدت ن زانیم ،مختلف تابش آفتاب

و برگرداند ن   یآن در سداعات تدابش شد  سدازیذخیرهبه  ازمن ین
 کیددر زمدان   ایددر شدب  ستمیبه س یش ه در باتر رهیذخ یانر 

اده استف ونی ومیتیل یهاباتریمنظور از  نیب  .میهست یمصرف انر 
 کروکنترلدریو م BQ76PL536 سیآیشامل  ستمیس نینموده که ا

STM32F103RET6 در برابددر  یحفاظددت بدداتر فددهیبددوده کدده وظ
Overcharge & Overdischarge باش   یو دما م انیجر نیو همچن

 Over charged یشار  قطع شدود و بداتر انیر س از  ر ش ن، ج تا
حفاظت  ایکمک کن  و  یترطول عمر با شیو افزا یمنینشود تا به ا
 کلیاز کداهش سد یریوجلدوگ Overcurrent یاضاف انیدر برابر جر

باش  لذا عالوه بر کنترل و حفاظت، مق ار  یم یباتر یهاسل یکار
لحظه به لحظه  وداده  شی، نما TS2040-1 ید یال س یآن ا را رو

 .مینمائمی توریرا مان ریمقاد نیا
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دکتر سیّدمحمّد صادق زاده از دانشگاه شاهد، ، سیّدسعید مسیّبی جاوید از دانشگاه شاهد

مدار اندازه گیری ولتاژ و دمای باتریطراحی -2•

یا طراحی مدار مربوط به متعادل سازی ولتاژ باتری-3•
همان باالنسینگ

قاال روش انتقال ولتاژ و یا انت)متعادل سازی فعال.3-1•
(انرژی

ده یا با استفاده از مقاومت تلف کننمتعادل سازی .3-2•
غیرفعالهمان متعادل سازی 

ثابتمقاومت تلف کننده .3-2-1•
شنتبا استفاده از کنترل مقاومت های .3-2-2•

(BMS)طراحی نرم افزاری سیستم مدیرت باتری -4

یافته ها و نتایج

مقدمه
مشکالت، هزینه ها و آسای های ناشای از ساوهت های 
از فسیلی موج روی آوردن به استفاده از انرژی های نو

ا در ایا  سیساتم با. جمله انرژی هورشیدی شده است
یاد توجه به اینکه در ساااات متتلاف از شابانه روز تول

برق هورشیدی متفاوت اسات و در زمان هاای متتلاف 
ذا تابش آفتاب، میازان و شادت تاابش ثابات نیسات لا

نیازمند به ذهیره سازی آن در ساااات تاابش شادید و
م در برگرداندن انرژی ذهیره شده در باتری باه سیسات

باه با توجه. ش یا در زمان پیک مصرف انرژی هستیم
پیشاارفت های روز دنیااا در زمینااه باتری هااا، لااذا باارای 

تااطر ذهیره سازی انرژی تولیدی، بااتری لیتیوم یاون ب
برهورداری از چگالی انرژی بااال، انتتااب گردیده اسات
ولی از آنجائی که ای  باتری هاا نماودار شاارژ و دشاارژ 

یا  غیر هطی دارند لذا نیازمند به کنترل و حفاظات د 
و باارای اینکااه بتااوانیم هاار دو کااار کنتاارل. می باشااند

  حفاظت را با هم انجام دهیم نیازمند به بررسای د یا
بااا . آی ساای های مربوطااه در ایاا  حااوزه می باشاایم

بررسی های بعمل آماده در زمیناه آی سای های بتاش 
باالنسااااینگ از شاااارکت های متتلااااف، آی ساااای 

BQ76PL536از شااارکتTexas Instrument

لذا در ای  مقالاه باا بارد ساتت افزاری. انتتاب گردید
دماای بااتری و ولتااژ BQ76PL536آی سی باالنسر

، تک تک سل های سری را بطور جداگانه سان  کارده
نموناه ACS712جریان را نیاز باا سنساور اثار هاال

باارداری ماای کنیم و توساان بتااش نرم افاازاری آن بااا 
ارتبااط گرفتاه و STM32F103RET6میکروکنترلر

در هر لحظه دستورات مربوطه را بارای شاارژ و دشاارژ 
.انجام می دهیم

ذهیره سازی در سیستم برق هورشیدی

روش تحقیق
طراحی ساتت افزاری بارد سیساتم مادیرت بااتری -1

(BMS)باا میکارو کنترلارSTM32F103RET6 و
BQ76PL536آی سی 

سلی در لپ تاپ8پک باتری 

BMSکیلووات سااتی      شمای کلی از وظایف 3پک باتری
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 ایران پراکنده تولید و تجدیدپذیر هایانرژی کنفرانسچهارمین  دبیررئیس و  پیام

 

 بسمه تعالی

 یپژوهان، صنعتگران و پژوهشگران مهندسخداوند بزرگ را شاکریم که به ما توفیق داد میزبان دانش
های تجدیدپذیر و تولید پراکنده، در دانشگاه فردوسی مشهد باشیم. انرژیملی در چهارمین کنفرانس 

پایتخت معنوی ایران، این فرصت را برای میهمانان محترم فراهم فرانس در مشهد، نبرگزاری این ک
ضمن آشنایی با الرضا )ع(، موسیابنزیارت حضرت علی توفیقات مندی ازبهرهعالوه بر که  آوردمی

 برگزاری این های پژوهشگران ایرانی، دستاوردهای پژوهشی و صنعتی خود را ارائه دهند.یافته آخرین
آشنایی با آخرین دستاوردها در  ،تبادل نظر علمی و فنی برایبستری مناسب اد کنفرانس باعث ایج

نابع سازی دانش فنی استفاده از این مو تولید پراکنده و گسترش و بومی زمینه منابع انرژی تجدیدپذیر
 .شودمی

مقاله دریافت شده )که در  022از میان  ،مفتخریم به اطالع میهمانان محترم برسانیم که در این دوره
مقاله برای ارائه شفاهی  122 مجموعاً یم(،نمایاری میزجا از همه نویسندگان محترم مقاالت سپاسگاین

 شده است.و پوستر پذیرفته 
که ما را در  همه بزرگوارانی به هاترین سپاسصمیمانه ضمن تقدیمدانیم در پایان برخود الزم می

 های ذیل تشکر نماییم: طور ویژه از گروهرساندند، بهاین کنفرانس یاری هر چه بهتر برگزاری 
مدیریت  ،نهاددانشگاه فردوسی مشهد  بر عهدهدائمی کنفرانس که افتخار برگزاری این دوره را  دبیرخانه

ای خراسان، توزیع نیروی برق شهرستان مشهد و توزیع نیروی برق های برق منطقهو پرسنل شرکت
حامیان کنفرانس، نویسندگان استان خرسان رضوی که در تمام لحظات همراه و پشتیبان ما بودند، 

خود را در قالب مقاالت ارزشمندشان ارسال ها و صنایع که دستاوردهای پژوهشی مقاالت از دانشگاه
 همه عزیزانباالخره  ول شدند زحمات فراوانی را متقب ،ان که به عنوان داور، اساتید و صنعتگرنمودند

به خصوص دانشجویانی که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد زمینه برگزاری موفق 
 اند.کنفرانس را فراهم کرده

 

 

 مشهدی دکتر حبیب رجبی                                   بیاضدکتر محمدحسین جاویدی دشت

 دبیر چهارمین کنفرانس                                               رئیس چهارمین کنفرانس        
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 ی برگزارکنندهکمیته

 مشهدی رجبی حبیب دکتر: کنفرانس رئیس
 بیاض دشت جاویدی محمدحسین دکتر: کنفرانس دبیر

 بایگی علومی مجید دکتر ،زارچی ابوترابی حسین دکتر: اجرایی کمیته اندبیر
 قاضی رضا دکتر: علمی کمیته دبیر
 پورکریم علی دکتر: انتشارات کمیته مسئول

 ثانی حسینی کمال سید دکتر: هاکارگاه و صنعت با ارتباط کمیته مسئول
 منفرد محمد دکتر: انفورماتیک کمیته مسئول
 عبادی جعفر دکتر: دانشجویی کمیته مسئول

 پیروی علی دکتر: المللبین روابط کمیته مسئول
 ساده جواد دکتر: مالی کمیته مسئول

 بایگی علومی مجید دکتر: نمایشگاه برگزاری کمیته مسئول
 آقاابراهیمی محمدرضا دکتر: کنفرانس دائمی دبیرخانه

 
 ی علميکمیته

 

 تهران( دانشگاه) فرهنگی شاهرخ دکتر
 تهران( دانشگاه) زادهواعظ صادق دکتر

 شریف( دانشگاه) فیروزآباد فتوحی محمود دکتر
 اصفهان( صنعتی) معلم مهدی دکتر
 صنعت( و علم) واحدی ابوالفضل دکتر

 صنعت( و علم) شهرتاش محمد سید دکتر
 امیرکبیر() پتیانقره گئورگ دکتر
 اصفهان() هوشمند... ا رحمت دکتر

 شیراز() فرجاه ابراهیم دکتر
 شیراز() خیاطیان علیرضا دکتر

 (اهواز چمران) جورابیان محمود دکتر
 تبریز() حسینی حسین سید دکتر

 بهشتی( شهید) نظرستایش مهرداد دکتر
 بهشتی( شهید) زندیمجید  دکتر
 شاهد() زادهصادق محمد سید دکتر

 مدرس( تربیت) پارسامقدم محسن دکتر
 مدرس( تربیت) فامحقی محمودرضا دکتر

 مدرس( تربیت) سیفی حسین دکتر
 مدرس( تربیت) محمدیان مصطفی دکتر
 )ع(( حسین امام) اعلمیا...  حبیب دکتر
 بیرجند( دانشگاه) نجفی حمیدرضا دکتر
 بیرجند( دانشگاه) عبادیان محمود دکتر

 بیرجند( دانشگاه) فلقی حمید دکتر
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 بیرجند( دانشگاه) نسبشریعتی رضا دکتر
 بیرجند( دانشگاه) نژادشمسی محمدعلی دکتر

 (بیرجند دانشگاه) رمضانی مریم دکتر
 مشهد( فردوسی) قاضی رضا دکتر

 مشهد( فردوسی) مشهدی رجبی حبیب دکتر
 مشهد( فردوسی) بیاض دشت جاویدی محمدحسین دکتر

 مشهد( فردوسی) ساده جواد دکتر
 مشهد( فردوسی) منفرد محمد دکتر

 مشهد( فردوسی) بایگی علومی مجید دکتر
 مشهد( فردوسی) عبادی جعفر دکتر

 مشهد( فردوسی) زارچی ابوترابی حسین دکتر
 مشهد( فردوسی) ثانی حسینی کمال سید دکتر

 مشهد( فردوسی) ایمانی معتکف بهنام دکتر
 مشهد( فردوسی) ضابط احد دکتر

 مشهد( فردوسی) نژاد میمندی محمد دکتر
 مشهد( فردوسی) پورکریم علی دکتر

 مشهد( فردوسی) پیروی علی دکتر
 مشهد( فردوسی) جودکی مجتبی دکتر
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 ای خراسانشرکت برق منطقه

 
 

شرکت توزیع نیروی برق استان 
 خراسان رضوی

 
 

شرکت توزیع نیروی برق 
 شهرستان مشهد

 

 
 

 شرکت نیان الکترونیک

 
 

 شرکت صنایع کیان ترانسفو

 
 

 شرکت توس فیوز
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 اصلي مقاالت فهرست اسامي نویسندگان
 
 

 صفحه کد مقاله نام نام خانوادگي
 05 181 حسین ابوترابی زارچی

 03 153 جواد اسماعیلی
 05 17 فرشاد اعتدادی علی آبادی

 10 118 حسین افراخته
 17 111 حسین افراخته
 08 026 شهرام اکبری

 03 78 ولی اله شاندیزامانی 
 16 121 سعید امینی زاده

 12 133 ایراندخت امیر جانی مروی
 18 165 مجتبی ایاز
 00 183 مجتبی ایاز

 17 00 شهرزاد ایرانمنش

 01 66 رضا بخشی
 05 111 بهروز برجسته اله آبادی

 11 18 محمد برغمدی
 06 131 مژگان بشیری
 01 174 نسترن بهادری
 10 173 محمد جواد جاغرقپور سلیمی 

 04 137 علیرضا تبریزی کاهو
 01 31 ادریس ترشیزی

 15 176 سید هادی حسینی کردخیلی
 18 60 فرزانه حق جو
 11 45 علی جباری
 01 115 سعید جعفری
 18 145 احمد خواجه

 01 11 حامد درویشیان
 08 16 ملیحه دست پاک
 18 027 مهدی دولت خواه

 06 151 نرگس دهقانی
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 12 04 سعید رحمانی دباغ
 14 07 همایون رحیمی میرعزیزی

 01 101 پیمان رزمی
 08 17 هما رشیدی زاده کرمانی

 04 131 مسعود رضوانیان
 12 011 رضا رضی پور
 15 120 زهرا روح اللهی

 01 76 آرمین روشن
 11 55 حسین زمانی

 00 141 کیا ساعدی فر
 12 114 محمد ساالریان
 01 61 میالد سلیمانی
 01 63 احسان سوری

 12 164 بهاره سیرجانی
 10 184 حسین شاهین زاده
 17 187 حسین شاهین زاده

 10 125 حسین شایقی
 16 124 حسین شایقی

 08 116 بهنام شخصی دستگاهیان
 15 127 مرتضی شعبان زاده
 04 110 محمد شکوهیان
 10 13 محمد شهرکی
 11 14 مصطفی شهیدی

 17 170 محمدسید  زادهصادق
 14 102 جواد صادقی
 15 110 حسین طاهریان
 01 010 بیتا عابدینی
 13 143 حمدی عبدی
 15 012 دیحم عبدی

 11 136 غالمرضا عرب مارکده
 11 140 مهرداد علیزاده

 13 112 رضا غنی زاده
 16 013 محمد فتحی شیخ احمد
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 14 32 ذبیح اله فرامرزی
 03 72 ریحانه فردین
 11 182 جواد فرهنگ
 14 40 مرجان فقیه
 18 121 محسن فالح

 03 156 منصور فیلی زاده
 16 41 حمید رضا قاسم زاده
 00 18 امیررضا قلی زاده

 16 016 محمد کاظمی نژاد
 06 148 محمد کاظمی نژاد

 14 33 محمدرضا کریمی
 13 117 داوود کشاورزی

 15 178 مهتاب کفاش
 05 022 مهتاب کفاش
 17 171 منیر کمالی

 11 138 مهرنوش کمرزرین
 03 161 سعید گلشاه

 03 73 محمد گودرزی
 01 144 محمدرضا اللوی
 11 80 اسماعیل لکزیان

 11 113 اسماعیل یانکزل
 05 134 فاطمه محمدخانی

 05 177 سروش محمد علی زاده
 04 111 سید محمد محیطی
 00 024 فرشید مصفا

 14 36 محمود مهربان
 03 30 کامل میالنی شیروان

 13 48 مرجان نعیمی
 18 021 محمد مسعود نمازی اصفهانی

 04 68 زهرا نوربخش
 06 150 نوید نوری

 16 31 محسن نیک انجام
 13 38 مصطفی واحدی پوردهرائی
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 13 67 مصطفی واحدی پور دهرائی
 01 37 مصطفی واحدی پور دهرائی

 10 82 مسعود یاحقی
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 عنوان جلسه: منابع تولید پراکنده در بازار برق
 )سالن دروس عمومي( 390ق اتامکان جلسه: 

 (رضوی خراسانیروی برق استان نروسای جلسه: مهندس مزیّني )مدیرعامل شرکت توزیع 
       دکتر حمیدرضا نجفي )دانشگاه بیرجند(                      
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81
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81
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مشارکت منابع تولید پراکنده در بازارهای برق: تحلیل سودبخشي تحت عدم 
 قطعیت

 محمدکاظم شیخ االسالمی، سعید رحمانی دباغ
 

 هایدر بازار زمان حقیقي تحت مکانیزمهزینه ناشي از عدم قطعیت تولید بادی 
 دوقیمت قیمت وتسویه تک

 ، مرتضی رحیمیانایراندخت امیرجانی مروی
 

مکاني تولید مزارع بادی بر قدرت بازار -مدت همبستگي زمانيآثار کوتاه
 ساختاری

 ، مرتضی رحیمیانبهاره سیرجانی

 
ای حرارتي به منظور ذخیره-برداری بهینه از سیستم ترکیبي بادی تلمبهبهره 

 شرکت در بازار برق
 محمدرضا دهقان منشادی، ساالریانمحمد 

 
برداری بهینه ریزشبکه شامل واحد بادی و خودروهای ارائه مدل جهت بهره

 تالکتریکي قابل اتصال به شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعی
 سید مسعود مقدس تفرشی، پوررضا رضی
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 های الکتریکيعنوان جلسه: انرژی باد: جنبه
 )سالن دروس عمومي( 393مکان جلسه: اتاق 

 ای خراسان(زاده )مدیرعامل شرکت برق منطقهمهندس متوليروسای جلسه: 
 دکتر محمدرضا آقا ابراهیمي )دانشگاه بیرجند(                       
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 جهت مشارکت در کنترل فرکانس DFIG باد توربین دینامیک سازیمدل
 یمصطفی رجبی مشهد، محمد علیزاده، مهرداد علیزاده

 

طراحي و ساخت ژنراتور بدون جاروبک شار محوری هسته هوایي برای 
 کاربری در توربین بادی بدون گیربکس

 اصغر قدیمی، محمد بساکی، علیعلی جباری

 

کننده مد لغزشي بهبود قابلیت عبور از شرایط خطا با استفاده از کنترل
کننده سری در شرایط خطای متقارن و نامتقارن شبکه ترمینالي و جبران

 قدرت
احمدرضا نفرسفیددشتی، غالمرضا عرب مارکده  

 

Improved Hybrid Multilevel Converter to Achieve Appropriate 

Power Quality 

Mohammad Barghamadi, Reza Ghazi 

 

Control of Wind Turbine’s Pitch Angle based on DFIG by using 

MRAC and PIP controller 

Mehrnoosh Kamarzarrin, Adel Dameshghi, Mohammad Hosein Refan 
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 های تجدیدپذیر و توسعه پایدار/یگذاری انرژعنوان جلسه: سیاست
 سیستم قدرت با منابع تولید پراکنده قابلیت اطمینان                      

  )سالن دروس عمومي( 398جلسه: اتاق  مکان
 (ایران برق شبکه راهبری معاونتدکتر مصطفي رجبي مشهدی ) روسای جلسه:
 دکتر علي پیروی )دانشگاه فردوسي(                      
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 گرفتن نظر در با ایران در تجدیدپذیر هایبندی احداث نیروگاه با انرژیرتبه
 پایدار توسعه اهداف

 حمید حسینی، رمین عالی رضایی، آمحمد شجاعی پور، محمد شهرکی
 

فیت ها و بهبود کیجایابي بهینه تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن عدم قطعیت
 MPso  توان شبکه قدرت با استفاده از الگوریتم

 نحمود جورابیا، ممسعود یاحقی
 

 وری سیستمتجدیدپذیر و ادوات حفاظتي برای افزایش بهرهاستفاده از منابع 
 توزیع شهرک صنعتي خوی با مدل بار متغیر

 ، مسعو علیلوحسین شایقی
 

 خورشیدی هایاهداف و موانع توسعه پایدار صنعت سلول
 حبیب رجبی مشهدی، محمد جواد پورسلیمی جاغرق

 
Long-Term Energy Planning in IRAN using LEAP (Scenario: Using 

Combined Heat and Power (CHP)) 

Hossein Shahinzadeh, Ayla Hasanalizadeh-Khosroshahi 

 

Evaluating the Effects of Maximum Power Point Tracking Techniques 

on the Reliability of Grid-Connected Photovoltaic Systems 

Hossein Afrakhte, Pezhman Bayat 
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 های تولید پراکندهعنوان جلسه: امنیت و پایداری سیستم
  )سالن دروس عمومي( 390مکان جلسه: اتاق 

 دکتر علیرضا فریدونیان )دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي(            روسای جلسه: 
 دکتر جعفر عبادی )دانشگاه فردوسي(                         
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جایابي بهینه منابع تولید پراکنده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبي و یک 
 شاخص ترکیبي شامل معیارهای افت ولتاژ، تلفات و میزان خاموشي

مهرداد حجت، مرجان نعیمی  

 

 بررسي تأثیر محل اتصال مزرعه بادی بر پایداری ولتاژ حالت ماندگار شبکه
 ، حمیدرضا نجفیزاده کرمانیهما رشیدی، واحدی پور دهرائیمصطفی 

 
ارائه روشي مبتني بر کنترل هماهنگ بارهای پاسخگو و خودروهای الکتریکي 

 هابرای تنظیم فرکانس ریزشبکه
 رضا نجفیحمید، زاده کرمانیهما رشیدی، پور دهرائیمصطفی واحدی

 

A Hybrid DC Circuit Breaker for DC Microgrid Based on Zero 

Current Switching 

Davood Keshavarzi, Ebrahim Farjah, Teymoor Ghanbari 

 

Design of Robust H2 Power System Stabilizer with Pole Placement 

using LMI Technique Appliable to Polytopic Uncertain Systems 

Hamdi Abdi, Soheil Derafshi Beigvand, Arash Sadeghzadeh 

 

A New Control Method for Voltage Harmonics Compensation in 

Islanded Microgrid 

Reza Ghanizadeh, Mahmoud Ebadian, Gevork B. Gharehpetian 

 

 

 

 



 

14 

 

  عنوان جلسه: فتوولتائیک
 )سالن دروس عمومي( 393مکان جلسه: اتاق 

 گر )دانشگاه اصفهان(حمیدرضا کوفيدکتر روسای جلسه: 
 )دانشگاه فردوسي( دکتر محمد منفرد                       
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 کیلووات 0 طراحي و ساخت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه خانگي

 های هوشمندراندمان باال با قابلیت استفاده در شبکه
 محمد آقا شفیعی، مایون رحیمی میرعزیزیه
 

های چندفاز مورد کنترل مقاوم تطبیقي با سطح لغزش کسری برای مبدل
 های فتوولتائیکسیستم استفاده در

 مهدی نیرومند، گررضا کوفیحمید، فرامرزی ...اذبیح
 

ی افزارهای پایدارهای فتوولتاییک متصل به شبکه در نرمسازی سیستممدل
 گذرا

 انجاممحسن نیک، شهرام منتصرکوهساری، رضا کریمیمحمد
 

سازی ظرفیت باتری در نیروگاه فتوولتائیک با استفاده از تابع خسارت بهینه
 مشتری

 محمدمهدی عربشاهی، مهدی علومی بایگی، محمود مهربان
 

سازی یک الگوریتم مقاوم ردیابي نقطه بیشینه توان در طراحي و پیاده
 ای فتوولتائیک در حضور اختالالتهسیستم

 بهزاد میرزائیان دهکردی، گرحمیدرضا کوفی، مرجان فقیه
 

سطحي برای تک AC یک توپولوژی جدید اینورتر لینک فرکانس باال
 کاربردهای سیستم خورشیدی

 اسماعیل فالح چوالبی، جواد صادقی
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 های اقتصادی منابع تجدیدپذیرجنبهعنوان جلسه: منابع تولید پراکنده در بازار برق/ 
 )سالن دروس عمومي( 390مکان جلسه: اتاق 

 غالمحسین ریاحي دهکردی )دانشگاه صنعتي امیرکبیر(دکتر  روسای جلسه:
 پور )دانشگاه فردوسي(دکتر علي کریم                       
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 833تولید برق از کود گاوی )مطالعه موردی: گاوداری تجزیه و تحلیل اقتصادی 
 رأسي در مشهد(

 پورمهدی خجسته، سیدهادی ابراهیمی، محمدعلی ابراهیمی نیک، زهرا روح اللهی
 

Modeling the Cooperation between Neighboring VPPs:  

Cross-Regional Bilateral Transactions 

Morteza Shabanzadeh, Mohammad Kazem Sheykholeslami, 

Mahmoud Reza Haghifam 

 

Short-Term Price Forecasting Considering Distributed 

Generation in the Price-Sensitive Environment of Smart Grids 

Hosein Taherian, Mohammad Reza Aghaebrahimi 

 

Hierarchical Modified Droop Based Local Voltage Control of 

Microgrids Considering Intermittent harmonically distorted 

Loads 

Hadi Hosseini Kordkheili, Mahdi Banejad, Ali Akbarzadeh kalat 

 

Demand Side Management to Reduce Fossil Fuel Consumption in 

a Smart City 

Hamdi Abdi, Mohammad Rasoul Rahmatian, Sajad Rezaei 

 

Utilization of Financial Contracts by Wind Power Plants to 

Benefit Promotion and Risk Reduction 

Mahtab Kaffash, Navid Yektay, Fateme Dabouri Farimani,  

Saleh Fazaeli, Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz 
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 های قدرت و منابع تولید پراکندهسیستمعنوان جلسه: اثرات متقابل 
 )سالن دروس عمومي( 393مکان جلسه: اتاق 

 خابوری )دانشگاه علم و صنعت(داوود عربدکتر  روسای جلسه:
 دکتر جواد ساده )دانشگاه فردوسي(                      
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 راکندهپ تولید منابع تخصیص و بازآرایي همزمان سازیروشي نوین برای بهینه
 توزیع هایدرشبکه

 پیمان کریمیان، مهرداد عابدی، پتیانگئورگ قره، زادهحمیدرضا قاسم
 

تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه توزیع شهرستان 
 سرعین با در نظر گرفتن پاسخگویي بار 

 نصیریسید محمود میرفالح ، حسین شایقی
 

قارن فاز نامتهای توزیع سهاری ولتاژ در سیستمتاثیر مدل بار بر شاخص پاید
 با حضور واحدهای تولید پراکنده

 ، مهدی بانژادنژادمحمد کاظمی
 

ترانسفورماتورهای یک خانگي بر روی عمر ئبررسي اثر واحدهای فتوولتا
 توزیع برق 
 ی، جعفر عبادزادهسعید امینی

 

های تجدیدپذیر با تولیدات مبتني بر انرژی AC-DCکنترل ریزشبکه ترکیبي 
  ACبا ساختار کوپل شده در قسمت 

 محمدرضا کریمی، پتیانگئورک قره، مهدی صالی نادری، انجاممحسن نیک
 

Optimal Placement and Sizing the Multi-Criteria of Fault Current 

Limiters in Presence of Distributed Generation in Sub-transmission 

Mohammad Fathi, Javad Sadeh 
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 زمین گرمایي -جذر و مد  -های: خورشیدی عنوان جلسه: انرژی
 )سالن دروس عمومي( 398مکان جلسه: اتاق 

 )دانشگاه فردوسي( فرروسای جلسه: دکتر علي کیاني
 )دانشگاه فردوسي( محمدجواد مغربي دکتر                         
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بررسي تجربي اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب 
 پز خورشیدیبر عملکرد حرارتي یک خوراک

 ، محمد مقیمانفرعلی کیانی، احسان سوختانلو، حسین زمانی
 

 در انرژی جذب بر خورشیدی پزهای جانبي در خوراکبررسي اثر زاویه آیینه
 آن

 مجتبی ماموریان، حسین زمانی، مصطفی شهیدی
 

در  ترین توربینبعدی توربین ولز وتر ثابت بعنوان متداولسازی سهشبیه
 تبدیل انرژی امواج

 رسول سلطان محمدی، محمد ناظریان، زیانکاسماعیل ل
 

 سازی و آنالیز اگزرژی پره توربین ولز مقطع ثابت مدل
، رسول سلطان محمدی، افشین رضایی مقدم، محمد جاودان مهر، زیانکاسماعیل ل

 محمد ناظریان
 

Low Voltage Ride-through of Two-Stage Photovoltaic Inverter 

Under Different Types of Grid Faults 

Javad Farhang, Mohammad Eydi, Reza Emamalipour, Behzad Asaei 
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 های الکتریکي و مکانیکيباد: جنبه عنوان جلسه: انرژی
 )سالن دروس عمومي( 390مکان جلسه: اتاق 

 )دانشگاه فردوسي( دکتر بهنام معتکف ایماني روسای جلسه:
 حسیني ثاني )دانشگاه فردوسي(سید کمال دکتر                       
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کیلووات به کمک  011تعیین پارامترهای مودال پره توربین بادی محور افقي 
 روش اجزاء محدود و آزمون مودال تجربي

 بهنام معتکف ایمانی، رضا فرجادفر، یحیی خاتمی، محمد شیبانی، محسن فالح
 

فراساحلي پایه کششي با برج برای توربین باد  H سازی و طراحي کنترلرمدل
 پذیرو زنجیره حرکتي انعطاف

 محمد اقتصاد، احسان آزادی، جوفرزانه حق

Stability Enhancement and MPPT control of Wind Driven  

Self-Excited Switched Reluctance Generator Supplying Constant 

Power Load 

Mohammad Masoud Namazi, Amir Rashidi,  

Seyed Morteza Saghaian-Nejad, Ahmadreza Tabesh  

 

Selling Price Determination to the Customers for a Wind Farm 

Owner 

Mehdi Dolatkhah Fedafeni, Atefeh Zomorodi Moghadam,  

Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz  

 

Implementation of the Maximum Power Point Tracking Algorithm 

on Indirect Matrix Converter Controlled DFIG wind Turbine 

Ahmad Khajeh, Reza Ghazi, Mohamad Hosseini Abardeh 

A Fast Maximum Power Point Tracking Strategy Based On 

Variable Structure Control for Wind Energy Application 

Mojtaba Ayaz, Hossein Abootorabi zarchi, Mohammad Eydi 
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 سازی انرژی ههای ذخیرعنوان جلسه: روش
 )سالن دروس عمومي( 393مکان جلسه: 

 (خواجه نصیرالدین طوسي)دانشگاه  محمدتقي بطحایيدکتر  روسای جلسه:
 رجبي مشهدی )دانشگاه فردوسي(حبیب دکتر                        
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با استفاده ذخیره کننده انرژی   های بادیاهش نوسانات توان و ولتاژ توربینک
 فالیویل

 نژادفدایی ا...روح، شهرزاد ایرانمنش
 

 یوملیت هایطراحي و ساخت بخش کنترل و حفاظت در سیستم مدیریت باتری
 یون

سعید مسیبی جاوید سید، زادهسید محمد صادق  

 
 قابل هیبریدی الکتریکي خودروهایشده طراحي الگوریتم شارژ کنترل

 هشبک به خودرو قابلیت گرفتن نظر در با شبکه به اتصال

 ، محمد محمدیالسادات اخوان حجازیمریم، کمالی منیر

Energy Management System For Smart House with Multi-Sources 

Using PI-CA Controller 

Hossein Afrakhte, Pezhman Bayat, Peyman Bayat 

 

Simultaneous Operation of Near-to-sea and Off-shore Wind Farms 

with Ocean Renewable Energy Storage 

Hossein Shahinzadeh, Alireza Gheiratmand, Jalal Moradi,  

S. Hamid Fathi 
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 های اقتصادی منابع تجدیدپذیرعنوان جلسه: جنبه
 سالن دروس عمومي مکان جلسه:
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 تاثیر عدم قطعیت بر تباني در بازار برق
 ، مجید علومی بایگیحامد درویشیان

 
احداث مولدهای تولید همزمان برق، حرارت و برودت در یک ارزیابي مالي 

 مجتمع تجاری
بهروز گوهری مقدم، حمیدرضا صادقی، ایمان ویسی، دریس ترشیزیا  

 

ارزیابي اقتصادی یک میکروگرید شامل منابع تولید تجدیدپذیر برای مجتمع 
 آبگرم معدني فردوس

ابوالفضل عباسیان آژیر، مسعود عبادیان، پور دهرائیمصطفی واحدی  

 

های فتوولتائیک در ایران با در نظر گرفتن ارزیابي اقتصادی سیستم
 های جدید تشویقيسیاست

جواد ساده، رضا بخشی  

 

های نفتي دریایي به توان الکتریکي به همراه تبدیل توان گازهای همراه میدان
 اندازی و ذخیره کربنسیستم به دام

علومی بایگیمجید ، سعید جعفری  

 

سنجي اقتصادی نصب یک سیستم فتوولتائیک جهت تامین برق امکان
 مصرفي یک مشترک خانگي در شهرستان مشهد

 علی حائریان اردکانیبیتا عابدینی، 
 

 تشخیص تباني در بازارهای برق
 پیمان رزمی، مجید علومی بایگی
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 برداشت انرژی  -های الکتریکيعنوان جلسه: انرژی باد: جنبه
 سالن دروس عموميمکان جلسه: 
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 ایهها جهت پایش نیروگاهارائه ملزومات سیگنالینگ و معماری شبکه داده
 بادی در مراکز دیسپاچینگ شبکه برق

علیرضا پرنده مطلق، زانیار اسدی، فائزه شریفی فرد، فرکیا ساعدی  

 

: دیمور مطالعه یکفتوولتائ و بادی تجدیدپذیر نیروگاه احداث سنجيامکان
 کرمان صنعتي دانشگاه فناوری و علم پارک

 روح اهلل فدایی نژاد، امیررضا قلی زاده
 

Second order sliding mode control of a brushless doubly fed 

induction generator 

Farshid Mosaffa, Ashknaz Oraee, Vahid Behnamgol, Ali Ghaffar pour 

 
An Efficient Power Supply for Wireless Sensor Networks through 

Environmental Energy Harvesting 

Mojtaba Ayaz, Ebrahim Farjah, Teymoor Ghanbari 
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 خورشیدی -زیست توده -عنوان جلسه: پیل سوختي
  سالن دروس عمومي مکان جلسه:
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بررسي کاربرد و طراحي هاضم بیوگاز بعنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر و 
 سنجي کاربرد آنامکان

 مجتبی ماموریان، فرعلی کیانی، کمال بیگلی، کامل میالنی شیروان
 

 کننده دربررسي عملکرد شبکه توزیع جریان سیال خنکارائه مدلي جهت 
 یک پیل سوختي هواخنک

 سحر رشید ندیمی، سعید اصغری، ریحانه فردین
 

 ستهب انتها آند با پلیمری سوختي پیل یک بررسي و مدلسازی عمل تخلیه در
 ایثار دشتی، مهرداد بزاززاده، سعید اصغری، محمد گودرزی

 
مکانیکي موثر در پیل سوختي پلیمری پنج کیلووات به تحلیل پارامترهای 

 کمک یک الگوریتم جامع کنترلي

 باقر فقیه ایمانی، سعید اصغری، ایثار دشتی جوهری، هادی گورابی، سعید گلشاه

 

 کن خورشیدی فعال ترموسیفون لوله خألشیرینبررسي عملکرد آب
 پورمحمدرضا رحیم، محسن کرابی، زادهمنصور فیلی

 

Application of Battery-based Energy Storage in Grid-connected 

Wind Farms in Order to Improve Economical Utilization 

Valiallah Amani shandiz, Mohammadreza Aghaebrahimi 

 

Modeling the heat of mixing of LiMn2O4 pouch type battery 

Javad Esmaeili, Hamid Jannesari 

 

 

 

 



 

04 

 

 عنوان جلسه: انرژی در معماری
  های کاربرد انرژی ای باهای ماهوارههای اطالعات مکاني و دادهسیستم                     
 تجدیدپذیر                    
 سالن دروس عمومي مکان جلسه:
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بررسي میزان بار گرمایشي و سرمایشي ساختمان با توجه به نوع مصالح 
 TRNSYSافزار ساختماني در نرم

 زادهمحمدصالح سرگزی، ندا محمدهاشمی، زهرا نوربخش
 

وری انرژی در ساختمان )مطالعه موردی شهر منچستر تکنولوژی بهره
 (انگلستان

 علیرضا تبریزی کاهو
 

انرژی در ساختمان با استفاده از طراحي راهکارهای کاهش مصرف 
 نورگیرهای طبیعي

 احسان رضایی، محمد شکوهیان
 

 های بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادیسنجي ایستگاهپتانسیل
 جعفر عبادی، مجید علومی بایگی، مسعود رضوانیان

 
 کانيمپذیر در شبکه توزیع با استفاده از سیستم اطالعات نصب منابع تجدید
 کیان نقویان، سیدمحمد محیطی
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 عنوان جلسه: فتوولتائیک
 سالن دروس عمومي مکان جلسه:
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سازی یک میکروشبکه مستقل باتری طراحي، مدلسازی، کنترل و شبیه
 یک کیلوولت آمپریخورشیدی 

 احسان روحی، محمد شهرکی، آقازادهامیر ، محمد شجاعی ،آبادیفرشاد اعتدادی علی
 

فاز کنترل ضریب توان نقطه اتصال به شبکه توسط اینورتر فتوولتائیک تک
 خانگي

محسن قاینی، آبادیبهروز برجسته اله  

 

 اهآن در گرافن کاربرد بررسي و پروسکایتي خورشیدی هایمروری بر سلول
سیروس جوادپور، فاطمه محمدخانی  

 

 وات 911میکرواینورتر خانگي متصل به شبکه با ظرفیت طراحي و ساخت 
 ، مهدی علومی بایگیحمیدرضا صادقی شقاقی، مهدی امیری، حسین ابوترابی زارچی

 
A new strategy in selective harmonic elimination for photovoltaic 

multilevel inverter 

Soroush Mohammadalizadeh, Mohsen Ghayeni 

 

 A Combinational Maximum Power Point Tracking Algorithm in 

Photovoltaic Systems Under Partial Shading Conditions 

Mahtab Kaffash, Ali Darudi, Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz 
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 های قدرت و منابع تولید پراکندهعنوان جلسه: اثرات متقابل سیستم
 سالن دروس عمومي مکان جلسه:
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 سازی جریان خطابا محدود DGحفظ پایداری 
 مژگان بشیری

 

فاز نامتقارن با جایابي بهینه های توزیع سهاری ولتاژ در سیستمبهبود پاید
 واحدهای تولید پراکنده

مهدی بانژاد، نژادمحمد کاظمی  

 

انرژی  خیرهقدرت در حضور توربین بادی و سیستم ذکنترل فرکانس سیستم 
 کننده فازیبا کنترل
 حسن بیورانی، احمد خواجه، نوید نوری

 
به همراه بازآرایي شبکه در  ریزی بهینه تولید منابع تولید پراکندهبرنامه
 های توزیع هوشمندشبکه

جمال مشتاق، نرگس دهقانی  
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 های مکانیکيعنوان جلسه: انرژی باد: جنبه
 سالن دروس عمومي مکان جلسه:
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های بررسي تجربي تأثیر ناحیه غني از رزین بر استحکام و خرابي کامپوزیت
 ساندویچي با ضخامت متغیر به کار رفته در پره توربین بادی

مسعود طهانی، میالد سلیمانی  

 

 کیلووات 81توربین بادی کامپوزیتيطراحي مکانیکي پوسته پره 
 سید سجاد کیانی، علی جباری، احسان سوری

 
سازی و بررسي عملکرد آیرودینامیکي توربین بادی محور عمودی شبیه

 ساوینوس –ترکیبي داریوس 
جواد مغربیمحمد، آرمین روشن  

 

 بررسي عددی عملکرد آئرودینامیکي توربین بادی داریوس با وجود حفره
 محمدجواد مغربی، مجتبی ماموریان، محمدرضا اللوی

 
تحلیل فرکانسي ارتعاش شین های ژنراتور یک توربین بادی مبتني بر تحریک 

 ضربه و ویبره
مژگان بشیری، نسترن بهادری  
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 سازی انرژیهای ذخیرهعنوان جلسه: روش
 پراکندههای تولید امنیت و پایداری سیستم                       
 سالن دروس عموميمکان جلسه: 
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 کننده خودروهای برقيساز انرژی در نهادهای تجمیعهای ذخیرهجایابي بانک
، محسن قائنیبهنام شخصی دستگاهیان  

 

های توزیع مجهز به واحدهای تولید پراکنده بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه
( از طریق تامین توان راکتیو به کمک اینورتر و سیستم PVخورشیدی )

 انرژی سازذخیره
حسین افراخته، شهرام اکبری  

 

 برنامه ریزی بهینه تجمیع گر خودروی الکتریکي با هدف ارائه هم زمان
 هاخدمات کنترل فرکانس در ریزشبکه

 دست، سعید سیدمهدوی چابک، محمدرضا برازش، ملیحه پاک
 جاویدی دشت بیاض محمدحسین

 
Frequency Control of a Microgrid Including Renewable Resources 

with Energy Management  

Homa Rashidizadeh Kermani, Mostafa Vahedipour Dahraie,  

Hamid Reza Najafi 
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 عنوان کارگاه ردیف

0 
های آن در انرژیمعرفي تکنولوژی ترانس حالت جامد و کاربردهای 

 تجدیدپذیر

3 
برداری شبکه برق کشور با ورود حجم باالی توان بادی های بهرهچالش

 به شبکه خراسان
 گذاری و اجرامولدهای مقیاس کوچک: طراحي، سرمایه 8
 های فتولتائیک مقیاس کوچکاندازی سیستمطراحي، نصب و راه 9
 ؟کندتولید انرژی را متحول ميتکنولوژی بادی اینوالکس چگونه مسیر   3

 شود.برگزار مي 03الي  09ساعت  03/03/0849 در تاریخ ها* کلیه کارگاه
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