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عنوان پروژه:

مطالعه و بررسی روش های مختلف پیاده سازی شارژر سریع در توان های مختلف

عنوان طرح:

ایستگاههای شارژ خودرو برقی

واحد اجرایی :مرکز خودرو برقی
برآورد مدت زمان اجرای پروژه 10 :ماه
تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

باتريها نقش اساسی در تامین انرژي وسايل حمل و نقل الکتريکی ايفا می کنند .استفاده از باتريهاي لیتیومی به دلیل ويژگیهاي منحصر به فرد آنها
همچون چگالی انرژي باال ،حساسیت پايین به دما ،سازگاري با طبیعت ،نداشتن اثر حافظه ،پايین بودن نرخ تخلیه خودي و  ...رشد چشمگیري پیدا
کرده است .همزمان با پیشرفت در ساختار باتريها ،مسئله شارژ باتريها نیز مورد توجه قرار گرفته است .آنچه مد نظر استفادهکنندگان از باتري شارژرها
می باشد ،شارژ در کمترين زمان با بازدهی باال و بدون آسیب رسیدن به باتري است .لذا روشهاي متنوعی براي شارژ باتري ارائه گرديده است .انتخاب
روش شارژ به پارامترهايی چون نوع باتري ،طول عمر ،سطح شارژ مورد نظر ،زمان شارژ و بازدهی شارژر وابسته است.
در اين پروژه روشهاي مختلف شارژ سريع از حیث الگوريتمهاي مختلف زمانی مورد بررسی دقیق و تفصیلی قرار گرفته و مقايسه خواهند شد .ضمنا ساختار
مبدلی که جهت پیادهسازي الگوريتمهاي مذکور بکار گرفته خواهد شد نیز از معیارهاي مهم مقايسه مذکور خواهد بود .ضمنا اين مقايسه و انتخاب ،به
منظور پیاده سازي شارژر سريع در توانهاي مختلف اعم از رده خودروهاي برقی کوچک شامل موتورسیکلتهاي برقی ،رده خودروهاي برقی متوسط شامل
خودروهاي سواري و وانت ،و رده خودروهاي برقی بزرگ شامل اتوبوسها و کامیونها میگردد.
مراحل کلی پروژه:
 بررسی تکنولوژي هاي جديد باتري در کاربرد خودرو برقی
 بررسی وضعیت کنونی شارژرهاي خودرو برقی در دنیا
 بررسی روشهاي شارژ سريع باتريها در ردههاي توانی مختلف
 بررسی ساختمان انواع شارژر سريع و نحوه عملکرد آن
 ارائه معماري ها و الگوهاي مختلف درخصوص شارژر سريع
 مقايسه فنی و اقتصادي هر يک از روش ها
 انتخاب روش مناسب جهت پیاده سازي شارژر سريع در ردههاي توانی مختلف

مشخصات محصول نهایی (خروجی مورد انتظار):

بررسی و مقايسه همه جانبه روشهاي مختلف شارژ سريع خودروهاي برقی و انتخاب روش مناسب در ردههاي توانی مختلف

