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Emulatie

Fuel Cell Simulator Battery Simulator 



Emulatie is de combinatie van hardware en software om de 
werkomstandigheden van een ander systeem te 
herscheppen

In dit geval een Batterij of Brandstofcel

HARDWARE + SOFTWARE

Emulatie

Het gebruik van een emulator helpt om input en output 
condities van een UUT vast te stellen



Waarom Emuleren?

Vraag: Waarom emulatie? 
Geef het aan in de chat.



Waarom Emuleren?



Stel: U moet uw ontwerp testen…..

- Heeft U een geschikte batterij?

- Of de beschikbare batterij heeft niet de juiste State Of Charge (SOC)?

- U wilt het piekvermogen van uw ontwerp bepalen. (Nodig om de minimaal 
benodigde capaciteit van de batterij of Fuel Cell te kunnen  bepalen)

- Moet u een complete brandstofcel installatie opbouwen om uw ontwerp te 
gaan testen?

- Kunt u de veiligheid waarborgen?

Waarom Emuleren?



- Brandgevaar, explosie gevaar, lekkage
- Hoge temperaturen
- Zwaar en onhandelbaar 
- Te specialistisch en kostbaar (opstelling brandstofcellen)
- Oplopende kosten (als gevolg van aankoop, opslag)

Waarom Emuleren?



- Is soms letterlijk een gewichtige zaak

- Hanteerbaarheid

- Kosten….

- Snelle aanpassing gewenste parameters (ook temperatuur)

- Reductie in test- / evaluatietijd

- Reproduceerbaarheid

- Niet altijd kennis van Cell gedrag / karakteristieken

Waarom Emuleren?

- Minder serie/parallel geknutsel

- Biedt veel meer flexibiliteit

- Veiligheid (omgeving, brandgevaar, hoge spanningen…)
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De Elektro Chemische cel

Simulation of lithium battery discharge 

characteristic curve （VOC-SOC）

Battery 

simulator

Voltage 
output

DUT

+

-

De capaciteit en spanning is veranderlijk tijdens het laad- en ontlaadproces.

De laad- en ontlaadkarakteristieken zijn niet lineair.



(Elektrische eigenschappen)

▪ Klemspanning in V (Vbat)

▪ Stroom in A in/out: Charge/discharge

▪ Capaciteit

▪ Ri, Impedantie

De Elektro Chemische cel

Bij emulatie; 
Behoefte aan een praktisch model.



De Elektro Chemische cel

Wetenschappelijk model hoe dat de klemspanning 
zich gedraagt als functie van de stroom, capaciteit, 
interne weerstand 

E= no-load voltage (V)
E0 = battery constant voltage (V)
K = polarisationvoltage (V)
Q = batterycapacity(Ah)
idt= actual battery charge (Ah)
A = exponentialzone amplitude (V)
B = exponentialzone time constant inverse (Ah)−1
Vbatt= batteryvoltage (V)
R = internalresistance(Ω)
i = batterycurrent(A)

Model and picture are from: O. Tremblay, L.-A. Dessaint, A.-I. Dekkiche, "A 
Generic Battery
Model for the Dynamic Simulation of Hybrid Electric Vehicles", 2007 IEEE® 
Vehicle Power and
Propulsion Conference, September 9-13, 2007, Arlington/Texas, USA



De Elektro Chemische cel

Model and picture above are from: O. 
Tremblay, L.-A. Dessaint, A.-I. Dekkiche, "A 
Generic Battery
Model for the Dynamic Simulation of 
Hybrid Electric Vehicles", 2007 IEEE® 
Vehicle Power and
Propulsion Conference, September 9-13, 
2007, Arlington/Texas, USA



De Elektro Chemische cel

Model and picture above are from: O. 
Tremblay, L.-A. Dessaint, A.-I. Dekkiche, "A 
Generic Battery
Model for the Dynamic Simulation of 
Hybrid Electric Vehicles", 2007 IEEE® 
Vehicle Power and
Propulsion Conference, September 9-13, 
2007, Arlington/Texas, USA



De Elektro Chemische cel

Parameter setting (emulatie software)

Parameters: full voltage, empty voltage, number of 

series and parallel sections, internal resistance, 

rated capacity



State of Charge SoC en de limieten, beveiliging

De Elektro Chemische cel



De Elektro Chemische cel

Charge – Discharge, bidirectioneel



De Elektro Chemische cel

Brandstofcel: chemische energie → elektrische energie

t.o.v. een batterij;
Een brandstof cell heeft een doorgaande reactie welke direct 
wordt omgezet in elektrische energie.

In een brandstofcel kunnen namelijk steeds opnieuw reagentia 
(bijvoorbeeld: waterstof en zuurstof) van buitenaf worden 
aangevoerd, terwijl de reagentia in een batterij of accu 
opgeslagen zijn opgesloten.

Lage temperatuur brandstofcellen.
Hoge temperatuur brandstofcellen.



De Elektro Chemische cel

• Waterstof druk: 5PSi (0,35 bar)
• Fuel pressure drop: 0,3PSI (0,021 bar)
• Fuel humidity: RH 85%
• Uitstoot(Oxidant compostion): Lucht
• Oxidant pressure: 0,3PSI (0,021 bar)
• Oxidant pressure drop: 0,3PSI(0,021 bar)
• Oxidant humididty: RH90%
• Coolant: De-ionized water
• Optimaal tempratuur operational: 60C
• Maximum coolant pressure drop: 4PSI(0,276 bar)@10LPM
• Ambient tempature: -20C-60C

• PEM Fuel cell stack
• Lifetime: 3500 hrs
• Vermogen: 2,4KW
• Rated current: 100A
• Rated voltage: 24V DC
• Cell efficiency: 48%
• Stack grootte (LxWxH): 239 x 152 x 192 mm
• Gewicht(Droog): 10,5KG
• Aantal cellen: 40
• Brandstof: Waterstof (Hydrogen)

Voorbeeld: Eigenschappen PEM cell (Proton exchange membrane)



Fuel cell output polarization curve

Een enkele brandstofcel levert in theorie 
een spanning van ongeveer 1,20 volt

Bij belasting ligt die spanning veel lager; 
tussen de 0,5 en 0,8 volt

De Elektro Chemische cel

Een typische curve van een Fuel Cell / stack;
3 tal polarisatie zones (electrochemical, ohmic, concentration difference polarization.
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The Battery EmulatorPraktische oplossingen



Praktische oplossingen

#4 the

most 
advanced

#3

Bidirectional DC 
Source

#2 

Power supply + E-Load

#1

Power supply

The most Advanced battery simulation:

➢ Simulate the battery charge & discharge

➢ Simulate the battery IV curve

➢ Multi channel

➢ Simulate the battery system (Battery + BMS)

Advanced battery simulation:

➢ Simulate the battery charge & discharge

➢ Simulate the battery IV curve

General battery simulation:

➢ Simulate the battery charge and / or 
discharge



Praktische oplossingen

Programmeerbare DC Power Supply (1 kwadrant)

• DC power supplies (vele toepassingen)

• Enorme variatie in spanning- / stroombereiken

• Leverbaar vanaf enkele (m)Watts tot Mwatts

• Manueel, remote, (digtaal/analoog)



Praktische oplossingen

Programmeerbare DC belasting (1 kwadrant)

• DC Belastingen (vele toepassingen)

• Enorme variatie in spanning- / stroombereiken

• Leverbaar vanaf enkele (m)Watts tot Mwatts

• Manueel, remote, (digtaal / analoog)



Praktische oplossingen

• De power supply is parallel geschakeld met 
de elektronische belasting via een
decoupling diode

• Eventueel een buffer condensator

• Via een analoge regeling zijn naast de 
gewenste spanning ook over en onder
voltage te definiëren

Power supply en een elektronische belasting 
(2 kwadrant)



The Battery EmulatorPraktische oplossingen



Praktische oplossingen

Bi-directioneel DC Power Supply (2 kwadrant)

Voorbeeld bi-directioneel power supply: 1,5 Watt – 150 Watt

• Bipolair ontwerp / Transient Time <20 μs

• Batterij simulatiefuncties

• variable output impedantie

• Simulatie batterij / charge-discharge functies



Praktische oplossingen

Bi-directioneel DC power supply (2Q)

• 2 kwadrant functionaliteit. (200W…..MWatt)

• User-defined battery characteristic curve

• Ingebouwde functie voor instellen Ri

• Battery laad- / ontlaadtesten

• Simulatie redelijk eenvoudig

• REGENERATIEF



Praktische oplossingen

Bi-directioneel DC power supply (2Q)

Ingebouwde emulatie mode



DC power supply (4 kwadrant)

Emulatie volgens Mathematical model 

Model and picture above are from: O. Tremblay, L.-A. Dessaint, A.-I. Dekkiche, "A Generic Battery
Model for the Dynamic Simulation of Hybrid Electric Vehicles", 2007 IEEE® Vehicle Power and

Propulsion Conference, September 9-13, 2007, Arlington/Texas, USA

Praktische oplossingen



Waarom Emuleren

Poll: naar welke oplossing zou uw voorkeur 
uitgaan?

A: DC power supply (1Q)
B: DC belasting (1Q)
C: DC Bidirectionele unit (2Q)
D: DC Grid emulator (4Q)
E: Emulatie software



The Battery EmulatorPraktische oplossingen

+



The Battery EmulatorPraktische oplossingen

• Importeren van beschikbare of gemeten batterij data.
• Ingebouwde (o.a. lead-acid, lithium battery)  characteristic curves
• Eenvoudige aanpassen van parameters, voor het snel generen van batterij karakteristieken of 

verschillende specificaties
• Initial capacity SOC setting
• Protection parameter setting
• Real-time display van battery voltage, current, charging capacity/energy, discharge capacity/energy, 

SOC
• Compleet data report
• Curve preview en real-time curve display

Software toevoegingen



Built-in various batteries types for selection

Praktische oplossingen



The Battery EmulatorPraktische oplossingen

Software toevoegingen

Battery test system
（real measure） Data after real measure Data imported



Praktische oplossingen



Praktische oplossingen

1 - Voltage Constant.
This voltage is normally given by the manufacturer of 
the battery.

2- Exp Amp. 
It is the voltage that will be increased from the Voltage 
Constant depending on the technology of the battery. 

3- K Polarisation. 
This parameter describes the slope of the left.

4- B Exp Time. 
It describes how long the horizontal part of the line in 
the graph will be.

5 - Q Capacity. 
Capacity of the battery in Ah.

6 - Virtual Resistance. 
This resistance is also delivered by the manufacturer of 
the battery



- User-defined battery characteristic curve
- In SW beschikbare curve
- Support .mat file import function
- protectie parameter settings

Praktische oplossingen



BMS protocol (onderdeel van emulatie software)

Praktische oplossingen

◆BMS, Battery Management System (beveiligings elektronica)

◆BMS kan communiceren met externe units 

◆ Simulation functions of the battery management system (BMS)

◆CAN communication

◆Nader details nodig over de te emuleren BMS/protocol



Praktische oplossingen



Praktische oplossingen



Praktische oplossingen

Emulatie –regeneratief concept

Regenerative emulators;

• Besparing van energie tijdens test (tot wel 80-90%)

• Minder zware grid aansluiting nodig



Initial output state setting

• Snelle instelling van elke gewenste setting.

• Geen wachttijden tot “echte” batterij is geladen / ontladen tot 
gewenst setpoint.

• Diverse applicatie software.

Praktische oplossingen



Key Features

• Volgt de batterijcurve, gedraagt zich als zodanig en simuleert de batterij / Cell.

• Programmering van veelgebruikte parameters om snel de juiste output stage te kunnen definiëren.

• Regeneratieve battery energy discharge functie, power saving.

• Meerdere units / uitgangen parallel schakelen voor hogere stromen.

• Operating modes: 
Constant Current/Constant Voltage/Constant Power discharge
Dynamic current charge and discharge simulation.

Praktische oplossingen
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Toepassingen

Lader, omvormer testen



Toepassingen

Acculader, EV test, grid



Matchmaking

• Meer informatie? 

• Kom rechtstreeks in contact!

• Vraag een vrijblijvend gesprek aan

• Kan tijdens of na het event!

Matchmaking



Conclusie

Wat zijn de voordelen voor uw testopstelling?

• Flexibiliteit

• Reductie in test-/ evaluatietijd

• Veiligheid

• Reproduceerbaarheid

• Programmeerbaar

• kostenbesparend



Afsluiting en vragen

Bedankt voor uw aandacht!

Zijn er nog vragen?



WAT JE NIET MEET, KUN JE OOK NIET VERBETEREN

Frankweg 25
2153 PD Nieuw-Vennep
Nederland

+31 252 - 621 080
info@ttms.nl


