
Veículo Elétrico EV

Bateria

Motor elétrico

Veículo com célula de 
combustível FCEV

Hidrogênio + bateria

Motor elétrico

Carro híbrido HEV /
Carro híbrido plug-in PHEV

Gasolina + bateria

Motor combustão + motor elétrico

Fornecimento de energia

Fonte de energia

Veículo Elétrico xEV

MEDIÇÃO DE CARRO ELÉTRICO xEV
SOLUÇÕES DE MEDIÇÃO PARA VEÍCULOS DE ENERGIA RENOVÁVEL

* Veículo elétrico xEV é um termo coletivo utilizado pelo Ministério da Economia, Comércio e 
Indústria, para veículo elétrico, carro híbrido, carro híbrido plug-in, carro com célula de combustível.
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IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

O Transistor de potência é o protagonista do inversor. O IGBT, é um 
conjunto de peças semicondutoras. Para medição de alta velocidade em 
micro peças, tais como chip e fio de ligação, recomendamos a máquina 
de medição de imagem.
Para observar a presença ou ausência de trincos na solda do chip, um 
microscópio de medição é eficaz.

Núcleo do motor

Em uma máquina de medição de imagem com probe de toque, é 
possível medir peça única estampada antes da laminação. Para peças 
finas e planas como  folhas, é indicado o modo de medição de imagem, 
e no modo toque para avaliação tridimensional como a torção e 
deslocamento após laminação.
Além disso pode ser usado uma máquina de medição de circularidade 
e cilindricidade com eficiência para medir diâmetro externo do rotor e 
diâmetro interno do estator.

Capa em PCU

Bobina

Para medir o diâmetro externo da bobina usado para o núcleo do 
motor, é eficaz usar um micrômetro de varredura a laser capaz de medir 
em alta velocidade e alta resolução.

Unidade de Controle de 
Potência (PCU)

Motor

Desenvolvimento de soluções de medição para apoio à área de produção de carros elétricos
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em massa de veículos, 

solucionamos problemas 

para inúmeras aplicações.
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Para tampa de PCU feita de fundição de alumínio, uma máquina de 
medição tridimensional CNC pode realizar a medição automática por 
contato, mesmo em uma peça com forma tridimensional complicada.



Bateria de íons de lítio

O controle da espessura do separador que isola o eletrodo positivo 
do eletrodo negativo é indispensável para o processo de fabricação 
da bateria de íons de lítio, que é facilmente induzido a explosão e a 
ignição. Uma máquina digital de medição de comprimento altamente 
precisa, a VL - 50, que pode minimizar a influência em materiais 
com baixa pressão de medição, é a mais indicada. Além disso, um 
microscópio de medição é usado para inspecionar a presença ou 
ausência de contaminação dentro de uma bateria de íons de lítio 
laminada (um corte será necessário).

Carregador de carro

O carregador integrado consiste em várias partes, como tampa, 
conector, caixa e relé. Muitas dessas medições podem ser feitas pelo 
abundante grupo de produtos da Mitutoyo, como a máquina de 
medição 3D, a máquina de medição de imagens e a máquina de 
medição de formas.

Carregador rápido

No soquete, uma máquina de medição de rugosidade superficial
é eficaz para melhoria da eficiência de energização de terminais 
metálicos.

Chicote de fios

Utilizado micrômetros para medir a altura de crimpagem, que é a 
altura ao prensar o terminal.

Separador de Células de Combustível

O separador da célula de combustível é formado em uma forma 
diminuta côncavo-convexa, para fazer um caminho de fluxo para 
dispersar o gás. O UMAP, um sistema de medição de forma fina
com ponta de força de medição ultrabaixa, com um diâmetro 
mínimo de 15 µm e um mínimo de 1 µN, realiza medições 
altamente confiáveis em raio de canto, inclinação e ângulo. Para 
medir a espessura, você pode usar uma máquina de medição 
de rugosidade de superfície capaz de medir continuamente 
as superfícies superior e inferior, combinando com uma ponta 
cônica de duas faces.

RR

Bateria

Carregador e Porta de 
Carregamento

Desenvolvimento de soluções de medição para apoio à área de produção de carros elétricos
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Peças componentes Aplicação

MMC
Processamento 
de imagem CNC

Sistema 
medição  

microformas

Forma e 
contorno

Medição 
óptica

Sensores 
eletrônicos

Equipamento
de dureza

Instrumento de 
medição

Bateria

Bateria íons de 
lítio

Medição da dimensão da capa, 
condição da superfície ○ ○ ○ ○ ○

Medição da dimensão da caixa 
da bateria,

condição da superfície
○ ○ ○ ○ ○

Separador, espessura e largura ○
Medição da dimensão da 

superfície de corte,
Observação (Presença de 

Contaminação)

○ ○

Oxigênio 
hidrogênio
Célula de 
combustível
Separador

Dimensões da peça moldada,
Medição de forma ○

Medição da espessura da peça 
moldada ○

Medição de forma do molde ○

Motor elétrico

Núcleo do motor

Medição da dimensão da peça 
estampada antes da laminação ○ ○ ○ ○ ○

Dimensões após a laminação,
várias medições de tolerância 

geométrica
○ ○ ○ ○

Desvio de rotação do eixo ○ ○

Comutador Lacuna adjacente da periferia 
externa ○ ○ ○ ○

Carcaça Coaxialidade do rolamento ○ ○

Bobina
Dimensão do diâmetro externo ○ ○

Confirmação da forma após 
enrolamento ○

PCU

TGRT
   *

Dimensões do módulo de 
potência ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dimensões do circuito de 
semicondutor ○ ○

Inspeção de fissura de solda ○

Altura do fio de ligação ○

Carcaça do 
inversor

Dimensões da carcaça de 
alumínio

Condições da superfície
○ ○ ○ ○ ○ ○

Carregador

Carregador de 
Carro

Dimensões da carcaça de 
alumínio ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dimensões de peças estampadas ○ ○ ○ ○ ○ ○

Terminal do conector
Inclinação, rugosidade ○ ○ ○

Carregador 
rápido

Dimensões de várias partes do 
soquete ○ ○ ○ ○ ○ ○

Textura da superfície dos 
terminais ○

Dimensões da parte do painel ○ ○ ○ ○ ○ ○

Chicote de fios
Altura de crimpagem de terminal ○

Comprimento do núcleo, 
diâmetro ○ ○ ○ ○

* IGBT …Insulated Gate Bipolar Transistor 
 Abreviação de transistor bipolar com porta isolada

Equipamentos de medição precisos para apoio ao desenvolvimento e 
fabricação de veículos elétricos xEV
Apresentamos os seguintes equipamentos de precisão da Mitutoyo adequado para cada aplicação

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

Rod. Índio Tibiriçá, 1.555 

Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil

Tel: (11) 5643-0040

vendas@mitutoyo.com.br

Treinamento

(11) 5643-0025 (11) 4746-5950 (11) 5643-0004 (11) 4746-5970 (11) 4746-5957

Calibração
Consultoria
em Medição

Projetos
Especiais

Assistência
Técnica

Conheça nossa linha completa no site: www.mitutoyo.com.br

Linha de produtos
Mais de 6.000 produtos para Metrologia Dimensional, entre elas: Instrumentos
Equipamentos de Altíssima Exatidão e Soluções Especiais.

/mitutoyosulamericana

/mitutoyobrasil

@mitutoyobrasil

Siga e Compartilhe


