بررسی و طراحی مبدل DC/DCبرای کنترل
سه چرخه برقی
دانشجو:علی شاه سواری نجف آبادی
استاد راهنما :دکتر حسین محسنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران

مقدمه  /خالصه
استفاده از وسایل حمل و نقل برقی عالوه بر اینکه به مسایل زیست محیطی کمک
شایانی می کند ،می تواند راحتی زیادی در فرودگاه ها ،صنایع ،پارک های تفریحی،
موزه ها و محوطه ی دانشگاه ها که در آن ها نیاز به طی یک مسافت طوالنی برای
افراد در طول روز است را به ارمغان آورد .از سوی دیگر کاهش آلودگی هوا و
همچنین صدا نتایج دیگر استفاده از وسایل ترابری الکتریکی است.
در این پروژه به بررسی و ساخت سه چرخه برقی و طراحی و تست یک مبدل ولتاژ
 DC/DCکه بتواند حداکثر مسافت را با یکبار شارژ بپیماید برای کننرل سه چرخه
برقی پرداخته شده است.

نتایج
 در این قسمت تصویر نهایی سه چرخه ساخته شده ارایه شده است.

روش پیشنهادی
نحوه طراحی صورت گرفته برای سه چرخه برقی بدین صورت است که توسط
قسمت کنترل یک مقدار عددی بین  0تا  255به واحد کنترل آن فرستاده می شود
و توسط میکروکنترلر مناسب با این عدد یک موج  PWMتولید می شود که این
موج به مبدل داده می شود و با تنظیم پهنای پالس سرعت موتورها تنظیم گردیده
است.
همچنین با استفاده از یک دسته گاز حالت کروز(تنظیم سرعت بر روی یک مقدار
ثابت توسط راننده) و کنترل سه چرخه برقی برای راست گرد و چپ گرد و همچنین
طی مسیر مستقیم برای راحتی راننده برای آن تعبیه شده است.
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قابلیت صنعتی شدن در صورت هوشمندتر و کاربر پسند تر شدن
حمل و نقل آسان،بی دردسر ،ارزان و البته دوستدار محیط زیست
کاهش آلودگی هوا و صدا ،کاهش ترافیک در کالن شهرها
طی مسافت طوالنی با یک بار شارژ باتری ها
کنترل با استفاده از دسته گاز و قابلیت حرکت در سرعت ثابت
گشتاور کافی و حمل بار بیش از 150کیلوگرم
ایجاد سرعت مناسب باالی 20کیلومتر در ساعت
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مراجع اصلی
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شکل -2بلوک دیاگرام کلی سه چرخه برقی ساخته شده
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