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انتقال توان بدون تماس بهینه دوسویه بین چند منبععنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

 انتقال توان بدون تماس یک فناوري در حال توسعه در زمینه مهندسی برق می باشد. در دهه اخیر تحقیقات

متنوعی در این حوزه انجام شده و کاربردهاي مختلفی براي این فناوري کشف شده است. یکی از این مهم

ترین موارد کاربرد انتقال توان بی سیم، شارژ خودروهاي الکتریکی است. خودروهاي الکتریکی اي که با

سیم شارژ می شوند داراي معایب زیادي می باشند که از جمله آن می توان به امکان بروز شوك الکتریکی به

کاربر در هنگام شارژ، قطع سیم شارژر در صورت حرکت ماشین و امکان سرقت سیم شارژر نام برد.

شارژرهاي بی سیم مورد استفاده براي تغذیه خودروهاي الکتریکی معایب فوق را به کلی برطرف می کند. به

همین منظور اکثر تولیدکنندگان خودروهاي الکتریکی درحال به روز رسانی خودروهاي خود و افزودن

قابلیت دریافت شارژ بی سیم به آن هستند. از طرف دیگر به دلیل گسترش انرژي هاي نو و توسعه بهره

گیري از آن ها در مصارف خانگی، تحقیقاتی در زمینه منازل خانگی اي که هم می بایست خودرو الکتریکی

در آن ها  شارژ شود و هم از آرایه خورشیدي براي تأمین توان خود استفاده می کنند انجام شده است. مسئله

اصلی در این تحقیقات این است که نحوه ارتباط بین درگاه هاي مختلف سیستم چگونه باید باشد. در این

پایان نامه، ساختار جدیدي براي اتصال خودرو الکتریکی، آرایه خورشیدي و شبکه سراسري معرفی شده

است. بر خالف موارد مشابه، ساختار پیشنهادي این ویژگی را دارد که هر سه درگاه سیستم به صورت بی- 

سیم با هم ارتباط دارند. نشان داده می شود که ارتباط بی سیم بین تمام درگاه ها قابلیت اطمینان سیستم را

افزایش می دهد به صورتی که اگر هرکدام از درگاه هاي سیستم دچار مشکل شود، دو درگاه دیگر بدون هیچ

مشکلی می توانند به تبادل توان بپردازند. در ابتداي پایان نامه، معادالت حاکم بر سیستم بدست آورده می- 

شود. نشان داده می شود با استفاده از زاویه ولتاژ تولیدي مبدل هاي سیستم، می توان تبادل توان بین بخش- 

هاي مختلف سیستم را کنترل کرد. سپس تمام حالت هاي ممکن براي سیستم معرفی می شود. نشان داده

می شود که سیستم مورد بررسی داراي هفت حالت کاري ممکن می باشد. در ادامه، روش کنترل پیشنهادي

در هر یک از این هفت حالت کاري به سیستم اعمال  می شود و بازدهی سیستم تحت این روش کنترل

بدست آورده می شود. سپس، پروسه گذار از یک حالت کاري به حالت کاري دیگر بررسی می شود. نشان

داده می شود که سیستم براي تمام حالت ها همواره پایدار است اما پارامترهاي گذراي سیستم وابستگی

زیادي به اندازه ضریب تزویج بین سیم پیچی ها دارد. در انتها، روشی براي کاهش اثر تغییر ضریب تزویج بر

روي پارامترهاي گذراي سیستم معرفی می شود. نتایج شبیه سازي نشان می دهد که روش پیشنهادي به خوبی

قادر است رفتار گذراي سیستم را کنترل کنند
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