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 20kW توان تا باتری آزمونگرصنعتی نیمه نمونه  ساخت و طراحی :پروژه عنوان

 بومی سازی زیرساخت و خودرو برقی عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری خودرو برقی واحد اجرایی:

 ماه 12 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 

 :همراه با ذکر مراحل کلی و تشریح پروژهین تبی

باتری یکی از زیرساخت های اساسی در خودرو برقی می باشد که حفظ کیفیت آن دارای اهمیت بسزایی در خودرو برقی می باشد. هدف از این 
در این پروژه الزم است باشد. مد نظر می  20kWپروژه طراحی و ساخت دستگاه آزمونگر باتری می باشد. در حال حاضر انجام آزمون تا توان 

های شارژ و دشارژ برای ارزیابی و صحت سنجی باتری شناسایی شوند و ابتدا انواع آزمون های استاندارد مورد نیاز در باتری اعم از آزمون
خودرو برقی کاربرد  طراحی و پیاده سازی شود. انجام آزمون بر روی باتری هایی که در صنعت 20kWسپس دستگاه آزمونگر باتری تا توان 

ها کار نداشته باشد و در گستره ای از توا و جریان خروجی راباتری طراحی شده باید قابلیت تنظیم ولتاژ آزمونگر  دارند در اولویت می باشد.
 کند.

 باشد. مورد نظر می IEC 61982-2و  IEC 62660دقت آزمونگر باتری و حسگرهای ولتاژ، جریان و دمای بکار رفته در آن مطابق با استاندارد 

 مراحل کلی پروژه عبارتند از:
 بررسی مشخصات انواع باتری مورد استفاده در خودرو برقی -

 بررسی استانداردها و حدود استاندارد آزمونگر باتری -

 طراحی مفهومی آزمونگر باتری -

 طراحی تفصیلی آزمونگر باتری -

 پیاده سازی بخش های کنترلی  -

 پیاده سازی مدارات قدرت -

 های استاندارد بر روی آزمونگر باتری انجام آزمون -

 تحویل آزمونگر باتری همراه با تاییدیه آزمون های استاندارد -
 

 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 حداقل مشخصات فنی مورد نیاز عبارت است از : -
 )جریان مستقیم( ولت 0- 100گستره ولتاژ قابل اندازه گیری :  -
 )جریان مستقیم و پالسی( آمپر 0-200ان قابل اندازه گیری : گستره جری -
 + درجه سانتی گراد100تا  -40گستره دمای قابل اندازه گیری:  -
 %0.5: گیریاندازهدقت  -
 دارای قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان خروجی  -

 ولت 96حداکثر ولتاژ قابل تحمل  -
 آمپر 120حداکثر جریان شارژ و دشارژ:  -
 USBوتر از طریق ارتباط با کامپی -
 به منظور ارتباط با کاربر ارتباط و انجام تنظیمات  HMIدارای محیط  -

 

 

 


