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ELEKTROMOBILNOŚĆ - ZESPOŁY BADAWCZE

Niniejsza oferta obejmuje: wykonanie, dostawę i uruchomienie maszynowych zestawów badawczych 
z dziedziny elektromobilności o następujących cechach, a w skład zespołów będą wchodzić m.in.:

1. Elektryczny pojazd typu ATV wyposażony w system monitoringu i wizualizacji parametrów trakcyjnych 
    pojazdu (parametry pojazdu: pojazd 2 osobowy, wyposażony w silnik o mocy max 25 kW, akumulatory 
    litowo-polimerowe o pojemności 7 kW, zasięg >50 km (przy jeździe z prędkością 50 km/h), rozwijana 
    prędkość maksymalna 90km/h, ładowanie akumulatorów z sieci 230 V, 50 Hz; napęd na koła tylne. 
    Pojazd jest budowy otwartej z opcją dachu miękkiego typu soft-top).
2. Elektromaszynowy układ obciążenia pojazdu modelowego.
3. Układ zadawania obciążenia pojazdu modelowego w warunkach stacjonarnych (w laboratorium).
4. Laboratoryjny układ pomiarowo- rejestrujący.
5. Podzespoły mocujące oraz sprzęgające. 
6. Laboratoryjny pulpit sterowniczy dedykowany do oferowanego stanowiska badawczego. 

Konfiguracja I 
Umożliwia prowadzenie badań pojazdu w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
Badania są realizowane poprzez rejestrację parametrów układu napędowego. 
Wizualizacja mierzonych i rejestrowanych sygnałów odbywa się z wykorzystaniem pulpitu kontrolnego,
zainstalowanego w pojeździe. Dodatkowo możliwy będzie zdalny monitoring podstawowych parametrów
napędu z wykorzystaniem sieci GPS i Internet.
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Konfiguracja II 
Umożliwia prowadzenie badań pojazdu w warunkach laboratoryjnych.
Zestaw służy do pomiarów parametrów napędów pojazdów kołowych.
     - wyznaczenie charakterystyk obciążenia i zużycia energii elektrycznej,
     - wyznaczenie parametrów termicznych silników,
     - modelowanie parametrów dynamicznych napędu,
     - pełny monitoring parametrów i komunikatów przesyłanych magistralą CAN.

Budowa stanowiska:
1. Układ obciążający umożliwiający zasprzęglęnie kół tylnych pojazdu z elektromaszynowym 
    układem obciążającym.
2. Rama montażowa stanowiska badawczego.
3. Układy pomiarowo- rejestrujące:
     - przetwornik prędkości obrotowej, 
     - układ pomiaru momentu (przetwornik pomiaru momentu),
     - przetworniki pomiarowe napięcia AC,
     - przetworniki pomiarowe prądu AC,
     - przetworniki pomiarowe napięcia DC, 
     - przetworniki pomiarowe prądu DC .
4. Układ zasilania:
     - przekształtniki  DC/AC zasilające maszyny obciążające, 
     - prostownik i zabezpieczenia obwodu głównego.
5. Oprogramowanie:
     - oprogramowanie wewnętrzne falowników, 
     - oprogramowanie komunikacyjne operator- układ napędowy (interfejs użytkownika). 
6. Oprzyrządowanie dodatkowe:
     - pulpit operatora,
     - manipulatory, 
     - aparatura łączeniowa, 
     - zasilanie układów przetworników.
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